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Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡ.4 ΠΑΡ 2(Γ) ΤΟΥ Ν.3556/2007 

 
 

Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 αναφορικά με τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», οι κάτωθι υπογράφοντες 
δηλώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

 
1. Οι εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2020-30.06.2020, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3556/2007. 

 
2. Η εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Ν. 3556/2007. 
 

 
 

Βαθύ Αυλίδος, 27 Ιουλίου 2020 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΡΗ ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡ. 5 ΠΑΡ. 2 
ΚΑΙ 6 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 

 

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε την παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την περίοδο από 01.01.2020 έως και την 30.06.2020 επί των ενοποιημένων και ατομικών 
Οικονομικών Καταστάσεων της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά (ΔΛΠ 
34). 

 

Α. Σημαντικά γεγονότα κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 

Ο Όμιλος και η εταιρεία σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο 
εργασιών τους κατά 46% και 45% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία, 
ο κύκλος εργασιών κατά το A’ εξάμηνο 2020 ανήλθε σε 20,9 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των 
επώνυμων προϊόντων, των παραγωγών για τρίτους, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών 
σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού.  

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 10,4 εκατ. Ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 
50% του συνολικού κύκλου εργασιών. 

Το 26% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της 
Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 10% από πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 49% 
από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. 

Παράλληλα, από τις αρχές Απριλίου, η Παπουτσάνης έχοντας λάβει την έγκριση των αρμόδιων αρχών, 
ενσωμάτωσε την παραγωγή βιοκτόνων και απολυμαντικών με χρήση οινοπνεύματος στην κύρια 
δραστηριότητά της, αξιοποιώντας μέρος της παραγωγής της υπερσύγχρονης μονάδας στη Ριτσώνα 
Ευβοίας δεδομένου ότι διαθέτει την παραγωγική ικανότητα και ευελιξία να καλύψει άμεσα και στο 
μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες της χώρας. 

Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο και 
ανήλθε (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 
2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 72%.  Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε σε 34% 
έναντι 29% το α’ εξάμηνο του 2019.  

Τα κέρδη  προ φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε 3,2 εκατ. Ευρώ, έναντι κερδών 0,8 το α’ 
εξάμηνο του 2019, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ το 
Α’ εξάμηνο του 2019. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
διαμορφώθηκαν (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε κέρδη 4,5 εκατ. έναντι κερδών 1,7 εκατ. ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο του 2019.   
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Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 

Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Οι βασικές α΄ ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι τα φυτικά έλαια, το ζωικό λίπος, το PET 
και πολυπροπυλένιο (πρώτες ύλες για παραγωγή πλαστικών). Η τιμή του ζωικού λίπους και των φυτικών 
ελαίων κυμαίνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά, δεδομένου ότι 
αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα. H τιμή του PET και του πολυπροπυλενίου εξαρτώνται από το 
πετρέλαιο. Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων 
τιμών της πρώτης ύλης δεν μετακυλίονται σε όλες τις περιπτώσεις στην τελική τιμή των προϊόντων, 
γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, 
η Εταιρεία, ετησίως, αναζητά και τελικά χρησιμοποιεί τον προμηθευτή εκείνο, ο οποίος της εξασφαλίζει 
την καλύτερη τιμή, μηδενίζοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.  

Για την αντιστάθμιση του κινδύνου αυτού δεν χρησιμοποιούνται παράγωγα. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Οι εισπρακτέοι εμπορικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από μεγάλους ομίλους 
εταιρειών (αλυσίδες σούπερ μάρκετ εσωτερικού, πολυεθνικούς οίκους) και εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου η εταιρεία 
παρακολουθεί συνεχώς την οικονομική κατάσταση των οφειλετών της και παράλληλα τηρεί 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο πιστώσεων.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας – ταμειακών ροών 

Η Εταιρεία εμφανίζει κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, θετικό κεφάλαιο κίνησης, και σημαντικά 
ταμειακά διαθέσιμα. Επίσης η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει μέσα χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες, ικανά για να καλύψουν ανάγκες που τυχόν προκύψουν από την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της και το επενδυτικό της πλάνο. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν θεωρείται σημαντικός ο κίνδυνος ρευστότητας και ταμειακών 
ροών. 

 
Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Το χρηματοοικονομικό κόστος από το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας είναι 
κυμαινόμενο με βάση το euribor. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι αποκλειστικά σε ευρώ.  Η διοίκηση 
πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων, ενώ η επίπτωση 
στην πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας από το κόστος δανεισμού είναι περιορισμένη. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων σε μία λογική μεταβολή του επιτοκίου κατά 0,5%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι 
κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.   
 

 

30.06.2020 30.06.2019 

Ευαισθησία αποτελέσματος 
 

51.832 44.188 
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Η Εταιρεία έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (δολάριο ΗΠΑ) σε περιορισμένη έκταση.  Οι απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισα είναι περίπου ίσης αξίας, επομένως, δεν υπάρχουν συνθήκες που θα 
μπορούσαν να την εκθέσουν σε υψηλό συναλλαγματικό κίνδυνο.  

 
Γ. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων (απόφαση 1/434/3.7.2007, αρθ.3) 
  
Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αφορούν : 
 

α) Διεταιρικές συναλλαγές  
 
Πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές εμπορικές συναλλαγές ως εξής: 
 

Διεταιρικές Συναλλαγές 01.01-30.06.2020  
(ποσά σε €) 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 
ΑΒΕΕ 

PAPOUTSANIS 
Sp. Z o.o. 

ΠΩΛΟΥΣΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ   (21.657) 

PAPOUTSANIS S.P. Z o.o. -   

 
β) Συναλλαγές της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη,  
Ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο ως κατωτέρω: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1.1-
30.06.2020 

1.1-
30.06.2019 

1.1-
30.06.2020 

1.1-
30.06.2019 

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ και 
διευθυντικών στελεχών (βάσει ειδικής 
σχέσης μισθώσεως εργασίας) 310.898  349.242  310.898  349.242  
Αμοιβές δικηγορικής εταιρείας 
ελεγχόμενης από συγγενικό πρόσωπο 
εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.  19.392   18.500   19.392   18.500  
Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ  25.200   19.200   25.200   19.200  

 
355.490   386.942  355.490  386.942  

 
γ) Συναλλαγές με βασικούς μετόχους 
 Δεν υφίστανται στην περίοδο. 
 
Δ. Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία (άρθρο 4 απόφαση 7/448/2007) 

Πωλήσεις  

Η Παπουτσάνης δραστηριοποιείται σε 4 κύριες κατηγορίες προϊόντων: 

o Επώνυμα προϊόντα. Η συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020 κατά 
100% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, ωφελούμενη από την αυξημένη ζήτηση 
στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής αλλά και αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του 
COVID-19.  Η αυξητική τάση των πωλήσεων της κατηγορίας αναμένεται να συνεχιστεί και 
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κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους χωρίς όμως να μπορεί να εκτιμηθεί το ακριβές ύψος 
αυτής.   

o Ξενοδοχειακά προϊόντα. Η κατηγορία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 συρρικνώθηκε κατά 
61% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μια που οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στα 
ξενοδοχεία να λειτουργήσουν όπως προγραμμάτιζαν. Η μείωση ήταν πιο έντονη στην 
εγχώρια αγορά, αγγίζοντας το 71%, ενώ οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων στο 
εξωτερικό μειώθηκαν κατά 44% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, δεδομένου ότι 
σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, οι περιορισμοί σε ταξίδια και η 
επακόλουθη μείωση διανυκτερεύσεων καθυστέρησαν σε σχέση με την Ελλάδα.  Με 
δεδομένη την τρέχουσα εικόνα της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και εξωτερικό 
εκτιμάται ότι και κατά το δεύτερο εξάμηνο θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση των πωλήσεων.  

o Προϊόντα τρίτων, ιδιωτική ετικέτα. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση κατά 
134% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από την 
περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία του εξωτερικού για 
την παραγωγή προϊόντων της που είχε ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται σημαντικά από το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019. Επιπλέον, η ζήτηση όλων των πελατών εσωτερικού και 
εξωτερικού σε στερεό σαπούνι και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής ήταν ενισχυμένη. 
Τέλος η εν λόγω κατηγορία ενισχύθηκε περαιτέρω και από τις πωλήσεις αντισηπτικών σε 
εγχώριους βιομηχανικούς πελάτες.  Εκτιμάται ότι η καλή πορεία της κατηγορίας θα 
συνεχιστεί και για το υπόλοιπο του έτους δεδομένου ότι ήδη ξεκίνησε και η νέα συνεργασία 
με πολύ μεγάλη γερμανική εταιρία για την παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους των 
ευρωπαϊκών τους αναγκών σε στερεό σαπούνι.  

o Σαπουνόμαζες. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά 
47%. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και τη γενικότερα 
αυξημένη ζήτηση, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
σαπώνων. 

Λειτουργικές ροές 

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ροές ήταν αρνητικές ύψους 0,2 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών 
ροών 1,6 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.  

Καθαρός Δανεισμός  
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 9,2 εκατ. ευρώ (έναντι 
5,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2019), που αντιστοιχεί στο 18% του συνολικού ενεργητικού (έναντι 14% την 
31.12.2019).  

Πάγιος εξοπλισμός  

Η αναπόσβεστη αξία του πάγιου εξοπλισμού του Ομίλου (ενσώματα πάγια στοιχεία) ανέρχεται την 
30.06.2020 σε 29,5 εκ. ευρώ σε σχέση με 27,8 εκ. ευρώ την 31.12.2019.   

Χρηματοοικονομική διάρθρωση  

Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 1,43 την 
30.06.2020, έναντι 1,05 την 31.12.2019.  
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Κεφάλαιο κίνησης-Ρευστότητα  

Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) την 
30.06.2020 ανήλθε σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 την 31.12.2019. 

Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης 

Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, μέσω διεύρυνσης 
των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και σύναψης νέων συνεργασιών για όλες τις κατηγορίες 
προϊόντων. 

Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα είναι σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο αρχές του 2021 να 
διπλασιαστεί η παραγωγική ικανότητα σε στερεό σαπούνι (καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση που 
παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά) και παράλληλα να μειωθεί περεταίρω το παραγωγικό κόστος. Την 
ίδια χρονική περίοδο αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή συνθετικού σαπουνιού. Η εταιρεία έχει 
εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα, μέσω σύναψης δύο ομολογιακών συμβάσεων, για να 
υποστηρίξει το αναπτυξιακό της πλάνο και εστιάζει στην βελτίωση των λειτουργικών της ροών.  

Επιπλέον, η εταιρεία έχει λάβει και την οριστική άδεια παραγωγής βιοκτόνων και απολυμαντικών που 
θα της δώσει τη δυνατότητα να αυξήσει τη γκάμα των σχετικών προϊόντων καθώς και να προχωρήσει σε 
εξαγωγές αυτών. 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) 
Η εταιρεία και ο όμιλος χρησιμοποιούν Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα 
πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό 
της, καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών της.  Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν 
στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, της 
χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες 
(ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. Οι δείκτες των 
εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων προκύπτουν με αναγωγή των αποτελεσματικών λογαριασμών 
σε ετήσια βάση. 

α) Εταιρεία  

 
30.06.2020 31.12.2019 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

  (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) X100 149% 129% 

Ο δείκτης απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης των βραχυπροθέσμων 
υποχρεώσεων από το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

  ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
  (Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια)  Χ 100 143% 105% 

Ο δείκτης απεικονίζει το ύψος των Υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμες και 
Μακροπρόθεσμες) ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων 

   

 
30.06.2020 30.06.2019 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ   

 (Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις ) Χ 100 34% 29% 

Ο δείκτης απεικονίζει το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί των 
πωλήσεων 
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 

   (Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις ) Χ 100 15% 5% 

Ο δείκτης απεικονίζει το περιθώριο κέρδους πριν από φόρους, ως 
ποσοστό επί των πωλήσεων. 

   
β) Όμιλος  

 
30.06.2020 31.12.2019 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

  (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) X100 149% 128% 

Ο δείκτης απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης των βραχυπροθέσμων 
υποχρεώσεων από το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

   
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

  (Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια)  Χ 100 143% 105% 

Ο δείκτης απεικονίζει το ύψος των Υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμες και 
Μακροπρόθεσμες) ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων 

   

 
30.06.2020 30.06.2019 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

   (Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις ) Χ 100 34% 29% 

Ο δείκτης απεικονίζει το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί των πωλήσεων 
   

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 

   (Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις ) Χ 100 15% 6% 

Ο δείκτης απεικονίζει το περιθώριο κέρδους πριν από φόρους, ως 
ποσοστό επί των πωλήσεων 

   
 
 

Βαθύ Αυλίδας, 27 Ιουλίου 2020 
 
 
 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 

Μενέλαος Τασόπουλος 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, της 
30ης Ιουνίου 2020 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα 
επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 
επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 
Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η 
επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην 
υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον 
έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 
θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν 
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
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Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα 
μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του 

Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Παναγιώτης  Νούλας 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40711 
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Δ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
Ενσώματα πάγια 6.1 29.512.764   27.821.937  29.512.764   27.821.937  
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.1  226.707   226.707   226.707   226.707  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.1  209.226   177.878   209.226   177.878  
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις   - -  52.166   40.208  
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
 17.756   17.797   16.876   16.876  

 
 29.966.453   28.244.319  30.017.739   28.283.606  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
    Αποθέματα 6.2  7.346.328   3.870.807   7.336.445   3.848.071  

Εμπορικές απαιτήσεις   6.3  7.533.822   4.088.953  7.555.404  4.088.953 
Λοιπές απαιτήσεις 6.3  1.780.197   649.616   1.777.222   610.728  

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

 3.879.035   2.650.657   3.841.271   2.639.812  

  
20.539.381   11.260.032  20.510.342   11.187.564  

Σύνολο ενεργητικού 
 

50.505.834   39.504.351  50.528.081   39.471.170  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

        
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 

   Μετοχικό Κεφάλαιο 6.4 14.066.310   14.819.862  14.066.310   14.819.862  

Υπέρ το άρτιο 6.4 14.431.168   14.431.168  14.431.168   14.431.168  

Αποθεματικά εύλογης αξίας   1.551.930   1.551.930   1.551.930   1.551.930  

Συναλλαγματικές διαφορές  (1.575) (275) - - 

Λοιπά αποθεματικά   217.200   217.200   217.200   217.200  

Αποτελέσματα εις νέον  (9.489.855) (11.783.630) (9.447.566) (11.749.464) 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα στους 
Μετόχους της μητρικής  20.775.178   19.236.255 20.819.042   19.270.696  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   7.662  (8.600) - - 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  20.782.840   19.227.655  20.819.042   19.270.696  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
    Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
    Μακροπρόθεσμα δάνεια 6.5, 6.6 10.200.497   5.892.022  10.200.497   5.892.022  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος   3.423.536   3.279.561   3.423.536   3.279.561  
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους   833.256   792.994   833.256   792.994  

Λοιπές προβλέψεις   175.142   175.142   175.142   175.142  

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.7  1.324.525   1.368.385   1.324.525   1.368.385  

 
 15.956.956   11.508.104  15.956.956   11.508.104  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
    Προμηθευτές 6.8  8.746.670   5.406.224   8.747.261   5.346.863  

Λοιπές υποχρεώσεις 6.8  1.333.671   1.101.079   1.319.124   1.084.216  
Τρέχων φόρος εισοδήματος    781.190  -  781.190  - 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.5, 6.6  2.904.508   2.261.290   2.904.508   2.261.290  

  
13.766.039   8.768.592  13.752.084   8.692.369  

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

29.722.995   20.276.696  29.709.039   20.200.474  

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 
 

50.505.834   39.504.351  50.528.081   39.471.170  

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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2. Κατάσταση Συνολικού εισοδήματος (κατά λειτουργία)  
 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

01.01-
30.06.2020 

01.01-
30.06.2019 

01.01-
30.06.2020 

01.01-
30.06.2019 

Πωλήσεις 6.9  20.918.614   14.350.862   20.878.578   14.350.861  

Κόστος πωλήσεων 6.10 (13.791.624) (10.212.155) (13.779.422) (10.212.155) 

Μικτό κέρδος 
 

 7.126.990   4.138.707   7.099.156   4.138.707  

Άλλα έσοδα 6.11  259.446   244.448   259.446   244.448  

Έξοδα διαθέσεως 
 

(1.791.148) (1.747.270) (1.791.148) (1.747.270) 

Έξοδα διοικήσεως 
 

(1.297.876) (1.254.158) (1.255.203) (1.235.346) 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 
 

(310.369) (86.007) (310.369) (86.007) 

Άλλα έξοδα 6.12 (507.072) (239.144) (506.766) (233.429) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 6.13 (269.153) (264.938) (268.052) (264.939) 

Κέρδη προ φόρων 
 

 3.210.818   791.637   3.227.063   816.166  

Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος 
 

(143.975) (182.436) (143.975) (182.436) 

Τρέχων Φόρος εισοδήματος 
 

(781.190) - (781.190) - 

Καθαρά κέρδη χρήσης (Α) 
 

2.285.652 609.201 2.301.898 633.729 

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

 2.293.775   621.465   2.301.898   633.729  

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(8.123) (12.264) - - 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 
     Στοιχεία που ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 
     Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης 
 

(2.600) - - - 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους (Β) 

 
(2.600) - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
από φόρους (Α+Β) 

 
 2.283.052   609.201   2.301.898   633.729  

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

 2.292.475   621.465   2.301.898   633.729  

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(9.423) (12.264) - - 

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 6.14 0,0913 0,0247 0,0916 0,0252 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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3. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
α) Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου. 

                    

ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Υπέρ  
το άρτιο 

Αποθεματικά  
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά  
αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέον 

συναλλαγματικές 
διαφορές ενοπ 

θυγατρικών 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 
 

Υπόλοιπα 1.1.2019 
 

15.322.230  
 

14.431.168   1.479.307   217.200  (13.084.449) - - 
 

18.365.456    
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους 

   
 57   621.465  

 
(12.264)  609.258    

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
      

 25.643   25.643    

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού 

      
 241   241    

Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου  (502.368) 
      

(502.368)   

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο (502.368) - -  57   621.465  -   13.621   132.775    

Υπόλοιπα 30.06.2019 14.819.862  14.431.168   1.479.307   217.257  (12.462.984) -   13.621  18.498.231    

  
        

  

Υπόλοιπα 1.1.2020 
 

14.819.862  
 

14.431.168   1.551.930   217.200  (11.783.630) (275) (8.600) 
 

19.227.655    
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους 

    
 2.293.775  

 
(8.123)  2.285.652    

Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου  (753.552) 
      

(753.552)   

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 
      

 25.685   25.685    

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού 

     
(1.300) (1.300) (2.600)   

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο (753.552) - - -  2.293.775  (1.300)  16.262   1.555.185    

Υπόλοιπα 30.06.2020 14.066.310  14.431.168   1.551.930   217.200  (9.489.855) (1.575)  7.662  20.782.840    

                    

 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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β) Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Υπέρ  
το άρτιο 

Αποθεματικά  
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά  
αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέον 

Σύνολο 
 

  

Υπόλοιπα 1.1.2019  15.322.230   14.431.168   1.479.307   217.200  (13.084.449)  18.365.456    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 
    

 633.729   633.729    

Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου  (502.368) 
    

(502.368)   

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο (502.368) - - -  633.729   131.361    

Υπόλοιπα 30.06.2019  14.819.862   14.431.168   1.479.307   217.200  (12.450.720)  18.496.817    

  
      

  

Υπόλοιπα 1.1.2020  14.819.862   14.431.168   1.551.930   217.200  (11.749.464)  19.270.696    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 
    

 2.301.898   2.301.898    

Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου  (753.552) 
    

(753.552)   

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο (753.552) - - -  2.301.898   1.548.346    

Υπόλοιπα 30.06.2020  14.066.310   14.431.168   1.551.930   217.200  (9.447.566)  20.819.042    
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος) 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01- 01.01- 01.01- 01.01- 

Λειτουργικές δραστηριότητες 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 

Κέρδη προ φόρων  3.210.818   791.637   3.227.063   816.166  

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις  1.113.905   713.937   1.113.905   713.937  

Προβλέψεις  775.094   115.352   775.094   115.352  

Συναλλαγματικές διαφορές  121  (184) - - 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (105.357) (62.764) (105.357) (62.764) 

Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό)  268.052   264.939   268.052   264.939  

 
 5.262.632   1.822.916   5.278.756   1.847.629  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

    Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (4.616.026) (3.069.082) (4.672.021) (3.082.633) 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (3.757.011) (1.338.001) (3.768.374) (1.338.001) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  3.130.229   1.320.748   3.203.647   1.325.463  

Μείον:    
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (191.562) (305.060) (191.562) (305.060) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (171.737) (1.568.478) (149.554) (1.552.603) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
    Συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - (11.958) (10.708) 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (2.836.080) (823.476) (2.836.080) (823.476) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (2.836.080) (823.476) (2.848.038) (834.184) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
    Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου  (752.642) - (752.642) - 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  37.414   11.647  - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 10.309.885  2.615.236  10.309.885   2.615.236  

Εξοφλήσεις δανείων (5.150.723) (1.279.834) (5.150.723) (1.279.834) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια) (207.469) (264.086) (207.469) (264.086) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  4.236.465   1.082.963   4.199.051   1.071.316  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)  1.228.647  (1.308.991)  1.201.459  (1.315.471) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της 
χρήσης  2.650.872   2.940.575   2.639.812   2.940.575  
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (485) - - - 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της 
χρήσης 3.879.035 1.631.583 3.841.271 1.625.104 

 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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5. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

5.1. Γενικές πληροφορίες 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. ιδρύθηκε το 1960 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, 
εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών 
αγαθών, όπως ειδών σαπωνοποιίας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών 
προσωπικής περιποίησης, καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής αυτών, και 
λοιπά. Η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανία 
παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης, για το 
καταναλωτικό κοινό, ξενοδοχεία, κλπ. 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών-
Λαμίας στην περιοχή Ριτσώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. έχει την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και οι 
μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Έδρα της Εταιρείας είναι 
ο Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο την 27η Ιουλίου 2020 και είναι αναρτημένες, μαζί με την έκθεση ελέγχου 
του ορκωτού ελεγκτή και την ετήσια έκθεση του Δ.Σ. στο διαδίκτυο, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  www.papoutsanis.gr 

5.2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές 
έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός 
από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες αναφέρονται στη συνέχεια (5.2.3). 
 

5.2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν 
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις 
Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και παρουσιάζουν την οικονομική θέση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε., τη χρηματοοικονομικής της επίδοση και τις ταμειακές ροές της με βάση την 
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους 
μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 
30η Ιουνίου 2020, ακολουθούνται οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
υπολογισμού σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
(31 Δεκεμβρίου 2019), εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και 

http://www.papoutsanis.gr/
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διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 
2020, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3 . 
 

5.2.2. Κίνδυνος μη συνέχισης της δραστηριότητας 

Αξιολογήθηκαν γεγονότα, συνθήκες και σχετικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της 
δραστηριότητας της εταιρείας κατά την επόμενη χρήση.  Ο κίνδυνος μη συνέχισης 
δραστηριότητας δεν υφίσταται. 
 

5.2.3. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 

01/01/2020 ή μεταγενέστερα. 

 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η 

ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η 

επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες 

καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο 

αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα 

σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 

καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και 

υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει 

βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση 

των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι 

ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την 
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επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές 

του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της 

αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε 

προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 

αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό 

Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό 

του ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν 

σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους 

βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να 

περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το 

ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους 

και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό 

καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου 

Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε 

ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, 

προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την 

αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή 

χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των 
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σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι 

εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές 

αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω 

συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες 

και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων 

περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας 

επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν 

μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του 

ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης 

είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος 

ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους 

ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της 

τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης 

παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 

Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν 

έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 

Παραχωρήσεις Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι 

οποίες παρέχουν  στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση 

για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση μισθώματος 

χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

δεν απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες 
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παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν 

τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την 

πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος 

έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα 

παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον 

Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται 

πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής 

ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των 

οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, 

δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της 

καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 

4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να 

απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2022) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 

που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. 

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης 

μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το 

δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες 

μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση 

ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να 

υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της 

υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης 

σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) 
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επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) 

αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας 

οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 

«Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 

2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που 

περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς 

και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν 

διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος 

σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των 

Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν 

μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις 

συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία 

εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την 

πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν 

λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία 

αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία 

εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα 

συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος 

σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που 

συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 
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Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 

17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου 

του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-

based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών 

συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 

κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα 

ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 

οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει 

τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που 

εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, 

το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις 

θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι 

τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω 

απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα 

επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη 

μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, 

παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που 

απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
(1

η
 Ιανουαρίου 2020 – 30

η
 Ιουνίου 2020) 

 

22 

 

5.2.4. Ενοποίηση 

Αρχές Ενοποίησης: Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής εταιρίας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ και των θυγατρικών της. Όλες οι 
θυγατρικές (εταιρίες στις οποίες η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει άμεση ή έμμεση 
κατοχή άνω του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει το δικαίωμα άσκησης 
ελέγχου επί των εργασιών τους) έχουν ενοποιηθεί. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από 
την ημερομηνία που η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αποκτά δικαίωμα άσκησης ελέγχου 
σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα παύσης του ελέγχου αυτού. 
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές έχουν απαλειφθεί. Όπου κρίθηκε 
απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν από τον όμιλο. 
Ακολουθεί  ανάλυση των θυγατρικών που ενοποιήθηκαν μαζί με τα σχετικά 
ποσοστά συμμετοχής της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. σε κάθε μία  εξ’ αυτών. 
Σημειώνουμε ότι όλες οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν την ίδια ημερομηνία 
κλεισίματος Οικονομικών Καταστάσεων. Η μεταβολή της συμμετοχής σε θυγατρική 

εταιρία, χωρίς την απώλεια του ελέγχου, θεωρείται ως μία συναλλαγή εντός της 

καθαρής θέσης. 

 
Συμμετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις: Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αποτιμούνται στην τιμή κτήσεως μειωμένη 
με τυχόν απομειώσεις της αξίας τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
 

 
Θυγατρική  

Έτος 
ίδρυσης 

  
% 

  
Χώρα 

      
PAPOUTSANIS Sp. Z o.o. 2019  50%  Πολωνία 

 
Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ προχώρησε κατά το α’ εξάμηνο του 2019 στην ίδρυση 

θυγατρικής εταιρίας στην Πολωνία, με την επωνυμία PAPOUTSANIS Sp. Z o.o.. 

Μέτοχοι της νέας εταιρίας, με έδρα τη Βαρσοβία, είναι η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ και η 

πολωνική σαπωνοποιία Betasoap Sp. Z o.o., με ποσοστό 50% εκάστη.   

 

5.2.5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Οι τομείς καθορίζονται με βάση την εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει η 
Διοίκηση της Εταιρείας και παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία έχει ένα και μόνο 
επιχειρηματικό τομέα δραστηριότητας, αυτόν της παραγωγής (στην Ελλάδα) και 
διάθεσης προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. 
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5.2.6. Συναλλαγματικές μετατροπές  

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας υπολογίζονται σε 
ευρώ,  χρησιμοποιώντας το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, 
στο οποίο λειτουργεί η εταιρία (καλούμενο «λειτουργικό νόμισμα»).  

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει 
των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές 
διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών και 
από τη μετατροπή των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε 
ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού. 

 

5.2.7. Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ποσών στην ακέραια μονάδα. Επιπλέον στις 
περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων 

χρήσεων αναταξινομούνται για να καταστούν ομοειδή με τα στοιχεία της 
τρέχουσας χρήσης, με ανάλογη γνωστοποίηση. 
 

5.3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι πολιτικές 
διαχείρισής τους σε σχέση με τα αναλυτικά αναφερθέντα στις πιο πρόσφατες 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
 

Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι: 
Η εταιρεία και ο όμιλος δεν κατέχουν ουσιαστικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που 
να διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.  
 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών 
που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  
Σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, κρίνεται εάν οι τεχνικές αυτές αποτίμησης και 
προσδιορισμού των εύλογων αξιών, θα εφαρμοσθούν από τις Οικονομικές 
Υπηρεσίες της Εταιρίας και του Ομίλου ή από ανεξάρτητους εκτιμητές. 
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων 
(απομειώσεις) εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. 
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5.4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

H σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια 
εκτιμήσεων και κρίσεων καθώς και την υιοθέτηση παραδοχών από την πλευρά της 
Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των εσόδων, των εξόδων, των 
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των γνωστοποιήσεων για 
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις.  Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις, τις κρίσεις και 
τις παραδοχές αυτές, οι οποίες αφορούν κυρίως την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις - αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, την πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την πρόβλεψη για απομείωση αξίας 
των αποθεμάτων, την απομείωση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων καθώς και την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωή τους, την αναγνώριση εσόδων 
και εξόδων, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 
καθώς και ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.  
Οι εκτιμήσεις, οι κρίσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα 
αλλά και άλλους παράγοντες όπως οι προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που 
θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.  
 
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που αφορούν σε 
μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης 
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε 
την 30η Ιουνίου 2020 και ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές 
αλλαγές στα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μέσα στην 
επόμενη χρήση, παρέμειναν ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν και ίσχυαν κατά την 
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 
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6. Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των κονδυλίων των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 
 

6.1. Ενσώματα και άυλα Πάγια 

Συνοπτική περιγραφή των μεταβολών των ενσώματων και ασώματων 
ακινητοποιήσεων 
 
Όμιλος & Εταιρεία 
 

1.1-30.06.2020 Μισθωμένα Ιδιόκτητα Σύνολα 

Προσθήκες  36.524   2.799.556   2.836.080  

Μειώσεις - - - 

Μεταφορά (321.984)  321.984  - 

Αποσβέσεις (49.259) (1.064.646) (1.113.905) 

Μεταβολή  (334.719)  2.056.894   1.722.175  

        

1.1-30.06.2019 Μισθωμένα Ιδιόκτητα Σύνολα 

Προσθήκες  1.040   1.049.031   1.050.071  

Μειώσεις - - - 

Αποσβέσεις (54.654) (659.283) (713.937) 

Μεταβολή  (53.614)  389.748   336.134  

 
Έχουν εγγραφεί υποθήκες επί οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρείας συνολικού 
ύψους €2.000.000 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο 
των οποίων την 30.06.2020 ανέρχεται σε ποσό των €783.000. 
 
 

6.2. Αποθέματα 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 

Πρώτες και βοηθητικές  ύλες  3.342.146   1.837.434   3.342.146   1.837.434  

Εμπορεύματα  238.699   143.002   228.816   120.266  

Έτοιμα προϊόντα  4.115.483   1.960.371   4.115.483   1.960.371  

Προβλέψεις απαξίωσης (350.000) (70.000) (350.000) (70.000) 

 
 7.346.328   3.870.807   7.336.445   3.848.071  
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6.3. Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 

Πελάτες 8.893.352  5.410.973  8.914.934  5.410.973  

Επιταγές εισπρακτέες 110.462  108.896  110.462  108.896  

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (1.469.993) (1.430.916) (1.469.993) (1.430.916) 

Συνολικές απαιτήσεις από πελάτες 7.533.822  4.088.953  7.555.404  4.088.953  

 
Λοιπές κρατήσεις (ελληνικό Δημόσιο) 17.189  17.183  17.189  17.183  

Απαίτηση ΦΠΑ χρήσης 1.168.020  13.936  1.168.020  13.936  

Προκαταβολές 336.338  470.008  336.338  470.008  

Χρεώστες  100.526  37.793  100.526  37.793  

Λοιπές απαιτήσεις 162.802  115.374  159.827  76.487  

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές 
απαιτήσεις 

(4.679) (4.679) (4.679) (4.679) 

Συνολικές λοιπές απαιτήσεις 1.780.197  649.616  1.777.222  610.728  

     Γενικό σύνολο απαιτήσεων πελατών και 
λοιπών απαιτήσεων 9.314.019 4.738.568 9.332.626 4.699.681 

 

6.4. Μετοχικό Κεφάλαιο και Ίδιες Μετοχές 

6.4.1. Ανάλυση μετοχικού κεφαλαίου και Υπέρ το άρτιο 

Όμιλος και Εταιρεία: 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Υπέρ το 
άρτιο 

Υπόλοιπο 01.01.2019  15.322.230  -  14.431.168  

Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου  (502.368) - - 

Υπόλοιπο 31.12.2019  14.819.862  -  14.431.168  

 

Υπόλοιπο 01.01.2020  14.819.862  -  14.431.168  

Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου  (753.552) - - 

Υπόλοιπο 30.06.2020  14.066.310  -  14.431.168  

 
Την 22.05.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η απόφαση 
της 22.05.2019 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
(τμήμα εποπτείας εισηγμένων Α.Ε.) με αριθμό 1544006 με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του άρθρου 3 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού, σύμφωνα με 
την από 18.04.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας.  Η τροποποίηση αυτή αφορά την ακόλουθη μεταβολή, η οποία έχει 
απεικονιστεί στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις: 
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Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 
14.819.861,90€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 
μετοχών της Εταιρείας από 0,61€ σε 0,59€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του 
Καταστατικού της Εταιρείας 

Την 26.03.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η απόφαση 
της 26.03.2020 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
(τμήμα εποπτείας εισηγμένων Α.Ε.) με αριθμό 1952717 με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του άρθρου 3 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού, σύμφωνα με 
την από 27.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας.  Η τροποποίηση αυτή αφορά την ακόλουθη μεταβολή, η οποία έχει 
απεικονιστεί στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις: 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 753.552,30€ στο ποσό των 
14.066.309,60€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 
μετοχών της Εταιρείας από 0,59€ σε 0,56€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του 
Καταστατικού της Εταιρείας 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών.  
 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Ως Κεφάλαιο η εταιρεία θεωρεί το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων όπως εμφανίζεται 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διατηρεί 
θετικά Ίδια Κεφάλαια και να εξασφαλίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από τη νομοθεσία.  

 

 

6.4.2. Ίδιες μετοχές 

Η Εταιρεία δεν απέκτησε τόσο στο πρώτο εξάμηνο του 2020 όσο και στην χρήση 
2019 ίδιες μετοχές, ούτε κατέχει ίδιες μετοχές. 
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6.5. Δάνεια 

Η εύλογη αξία των δανείων δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική, αφού τα 
δάνεια είναι μεταβλητού επιτοκίου. 

Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:  

 
30.6.2020 31.12.2019 

Μακροπρόθεσμα 
  Τραπεζικά δάνεια  9.501.250   5.008.378  

Υποχρεώσεις από συμβάσεις  
χρηματοδοτικής μίσθωσης  699.247   883.645  

Σύνολο  10.200.497   5.892.022  

   Βραχυπρόθεσμα 
  Τραπεζικά δάνεια  1.575.309   1.301.295  

Βραχυπρόθεσμο τμήμα Μακροπροθέσμων 
τραπεζικών δανείων  602.276   210.000  
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης  464.107   487.178  

Μη τραπεζικά δάνεια  262.816   262.816  

Σύνολο  2.904.508   2.261.290  

 
    

Σύνολο δανείων  13.105.005   8.153.312  

 

Για εξασφάλιση των τραπεζικών δανείων έχουν δοθεί υποθήκες και προσημειώσεις 
όπως αναφέρονται στη σημείωση 6.1.  

 

6.6. Μισθώσεις 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν 
κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα και κατά την 30.06.2020 
αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

699.247 883.645 699.247 883.645 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από 
συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

464.107 487.178 464.107 487.178 

Σύνολο 1.163.354 1.370.823 1.163.354 1.370.823 
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ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελάχιστα Πληρωτέα Μισθώματα 

 
Εντός 1 
έτους 

2 έως 5 
έτη 

άνω των 5 
ετών 

Σύνολο 

30.6.2020 
    

Μισθώματα 499.941 747.001 
 

1.246.943 

Χρηματοοικονομικό Κόστος (35.835) (47.754) 
 

(83.589) 

Καθαρή παρούσα αξία 464.107 699.247 - 1.163.354 
 

31.12.2019 
    

Μισθώματα 532.149 1.006.974 
 

1.539.123 

Χρηματοοικονομικό Κόστος (44.971) (123.329) 
 

(168.300) 

Καθαρή παρούσα αξία 487.178 883.645 - 1.370.823 

Ο Όμιλος όπως προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει αναγνωρίσει υποχρέωση 
μίσθωσης για βραχυχρόνιες συμβάσεις μισθώσεων και μισθώσεις μικρής αξίας. Οι 
εν λόγω πληρωμές μισθωμάτων αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
της περιόδου σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου. 

 

Το συνολικό έξοδο που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου για τις εν 
λόγω μισθώσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.6.2020 30.6.2019 

Βραχυχρόνιες μισθώσεις 29.675 38.516 

Μισθώσεις μικρής αξίας 1.860 1.860 

Σύνολο 31.535 40.376 

 

6.7. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση 
των περιουσιακών στοιχείων – κυρίως μηχανημάτων – που επιδοτήθηκαν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αναγνωρίζονται στις υποχρεώσεις ως μελλοντικά 
έσοδα αφορούν:  

(α) Επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 1999 έως 2006 και 
επιχορηγήθηκαν με βάση τον Ν.2601/1998. 

(β) Επιχορήγηση επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004, που αφορά 
επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 2008 έως 2012. 

Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 77887/24.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
& Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η τελική εκταμίευση της επιχορήγησης ποσού 
επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004, που αφορά επενδύσεις που έγιναν 
κατά την περίοδο από 2008 έως 2012.  Η τελική εκταμίευση πραγματοποιήθηκε την 
3η Σεπτεμβρίου 2015. 
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(γ) Με την απόφαση της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και 
Θεσσαλίας με αριθμό πρωτοκόλλου 962/31.03.2016,  εγκρίθηκε η τελική 
εκταμίευση της επιχορήγησης του επενδυτικού προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ -
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» που αφορά επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από 2013 έως 2014.  Η επιχορήγηση ανήλθε 
στο ποσό των 48.970 € και εισπράχθηκε στη χρήση 2016. 
 
(δ) Με την απόφαση της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και 
Θεσσαλίας με αριθμό πρωτοκόλλου 3355/22.11.2016,  εγκρίθηκε η τελική 
εκταμίευση της επιχορήγησης του επενδυτικού προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. 
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που αφορά επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 
από 2013 έως 2015.  Η επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό των 37.438,80 € και 
εισπράχθηκε στη χρήση 2017. 
 
(ε) Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στο 
επιχορηγούμενο επενδυτικό πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα» ύψους €100.000, εκ των 
οποίων η εταιρεία έλαβε ως προκαταβολή ποσό €40.000.  
 
Η κίνηση εντός του πρώτου εξαμήνου των χρήσεων 2020 και 2019, του 
λογαριασμού των επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως έσοδα σε 
μελλοντικές χρήσεις είχε ως εξής: 

 

 

Όμιλος και 
Εταιρεία 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019  1.618.873  

Λήψη επιχορήγησης 
 

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (125.339) 

Υπόλοιπο 31.12.2019  1.493.534  

  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  1.493.534  

Λήψη επιχορήγησης  100.000  

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (127.044) 

Υπόλοιπο 30.06.2020  1.466.491  

Βραχυπρόθεσμο υπόλοιπο 
επιχορηγήσεων 

 141.966  

Μακροπρόθεσμο υπόλοιπο 
επιχορηγήσεων 

 1.324.525  
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6.8. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
6.9. Πωλήσεις 
O κύκλος εργασιών (πωλήσεις) αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1.1 -
30.06.2020 

1.1 -
30.06.2019 

1.1 -
30.06.2020 

1.1 -
30.06.2019 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 110.242 284.352  70.205  284.352  

Πωλήσεις προϊόντων 20.745.066 14.018.345  20.745.066  14.018.345  

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 63.306 48.165  63.306  48.165  

Σύνολο 20.918.614  14.350.862  20.878.578  14.350.861  

 
 

6.10. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1.1 -
30.06.2020 

1.1 -
30.06.2019 

1.1 -
30.06.2020 

1.1 -
30.06.2019 

Κόστος εμπορευμάτων 59.845 157.235 47.642 157.235 

Κόστος προϊόντων 13.731.779 10.054.919 13.731.779 10.054.919 

Σύνολο 13.791.624 10.212.155 13.779.422 10.212.155 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 

Προμηθευτές (ανοιχτά υπόλοιπα) 8.523.322 5.342.069 8.523.913 5.282.709 

Προμηθευτές (Επιταγές πληρωτέες) 223.348 64.155 223.348 64.155 

Σύνολο Προμηθευτών 8.746.670 5.406.224 8.747.261 5.346.864 

Πιστωτές διάφοροι 339.647 321.221 325.101 304.358 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 137.771 267.782 137.771 267.782 

Ασφαλιστικά Ταμεία 112.751 200.563 112.751 200.563 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 65.637 71.140 65.637 71.140 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 677.864 240.373 677.864 240.373 

Σύνολο Λοιπών υποχρεώσεων 1.333.671 1.101.079 1.319.124 1.084.216 

Σύνολο Προμηθευτών και λοιπών 
υποχρεώσεων 

10.080.341 6.507.303 10.066.385 6.431.080 
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6.11. Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 

Τα άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης για τις περιόδους 01.01.-30.06.2020 και 01.01. - 
30.06.2019, αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
2020 2019 2020 2019 

Εισπραττόμενα έξοδα 132.646  177.514  132.646  177.514  

Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 211  1.814  211  1.814  

Κέρδη από πώληση παγίων - 45  - 45  

Έσοδα από απόσβεση επιδοτήσεων 105.357  62.764  105.357  62.764  

Λοιπά 21.232  2.312  21.231  2.312  

 

259.446  244.448  259.446  244.448  

 

6.12. Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης 

Τα άλλα έξοδα Εκμετάλλευσης για τις περιόδους 01.01.-30.06.2020 και 01.01. - 
30.06.2019, αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

2020 2019 2020 2019 

Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα (3.733) 7.160  (3.733) 7.160  

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 6.142  6.868  6.142  6.868  

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 39.077  87.000  39.077  87.000  

Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα 464.860  127.932  464.860  127.932  

Λοιπά έκτακτα έξοδα 727  10.185  421  4.469  

 

507.072  239.144  506.766  233.429  

 

6.13. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για τις περιόδους 01.01.-30.06.2020 και 
01.01. - 30.06.2019 αναλύεται ως κατωτέρω:  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1.1 - 
30.06.2020 

1.1 - 
30.06.2019 

1.1 - 
30.06.2020 

1.1 - 
30.06.2019 

Τόκοι έσοδα (42) (96) (42) (96) 

Τόκοι - έξοδα τραπεζικών δανείων 161.063  128.771  161.063 128.771 
Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 27.233  35.969  27.233 35.969 

Πρόβλεψη τόκων - 33.000  - 33.000 

Εκχώρηση απαιτήσεων 
*
 56.385  45.677  56.385  45.677  

Έξοδα τραπεζικών συναλ. & λοιπά έξοδα 24.515  21.618  23.414  21.618  

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 269.153  264.938  268.052  264.939  

 
 (*) Αφορά έξοδα για εκχώρηση απαιτήσεων πελατών (χωρίς αναγωγή κινδύνου) σε 
εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. 
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Το μέσο κόστος του τραπεζικού δανεισμού (τόκοι και έξοδα τραπεζικών δανείων 
και χρηματοδοτικής μίσθωσης / μέσο μηνιαίο ύψος τραπεζικών δανείων) ήταν 3,1% 
στη χρήση 2020 και 3,9% το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

 

6.14. Κέρδος ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους μετά φόρων 
που αναλογεί σους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των 
κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

01.01-
30.06.2020 

01.01-
30.06.2019 

01.01-
30.06.2020 

01.01-
30.06.2019 

Κέρδη ιδιοκτητών μητρικής 2.293.775 621.465 2.301.898 633.729 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός 
μετοχών  25.118.410  25.118.410   25.118.410   25.118.410  

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  0,0913   0,0247   0,0916   0,0252  

 

6.15. Αμοιβές και έξοδα σε Εργαζόμενους 

Ο αριθμός των εργαζομένων και το κόστος τους που επιβάρυνε τα αποτελέσματα, 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 και 2019 ήταν: 

 

6.16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων 
αναφερόμαστε στη σημείωση 5.4.1. 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις: 
 

 Η Εταιρεία έχει ασκήσει κατά της υπ’ αριθμ. 56960/2009 απόφασης του 
Προϊσταμένου του ΕΟΦ, με την οποία της επιβλήθηκαν ποσό 204.928,97 
Ευρώ ως οφειλόμενες εισφορές και διαφορές εισφορών 1% (επί πωλήσεων 
καλλυντικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτωση ζ του Ν 
1316/1983), ποσό 408.833,99 Ευρώ ως τόκοι υπερημερίας (κατ εφαρμογή 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01.- 

30.06.2020 
01.01.- 

30.06.2019 
01.01.- 

30.06.2020 
01.01.- 

30.06.2019 

Μέσος αριθμός ατόμων 146 137 145 137 

Άτομα στην λήξη της περιόδου 148 141 147 141 

Τακτικές Αποδοχές  2.649.782  2.289.987  2.629.383  2.289.987  

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 163.973  78.993  163.973  78.993  

Συνολικό κόστος 2.813.755  2.368.980  2.793.356  2.368.980  
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του άρθρου 11 παρ 5 του Ν 1316/1983) και ποσό Ευρώ 81.971,57 ως 
πρόστιμα (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ 3α του Ν 1316/1983) ήτοι 
συνολικά ποσό Ευρώ 695.734,53 την από 27.10.2009 και με γενικό αριθμό 
κατάθεσης 41240/2009 Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Η με αρ. κατ. 41240/2009 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών έλαβε δικάσιμο και συζητήθηκε στις 29.09.2016 (μετ’ 

αναβολή από 09.06.2016), και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 5492/2017 απόφαση του 
19ου τμήματος, με την οποία η υπόθεση παραπέμπεται για εκδίκαση στο 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Ως δικάσιμος της υπόθεσης ορίστηκε αρχικώς η 
07.06.2018 ενώπιον του 6ου τμήματος, οπότε και η υπόθεση συζητήθηκε. 

Περαιτέρω, η συζήτηση της υπόθεσης επαναπροσδιορίστηκε για τις 
19.09.2019, λόγω αλλαγής δικαστή-εισηγητή. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 
Α439/31-1-2020 απόφαση η οποία ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της 
υπόθεσης για τη δικάσιμο της 4ης Ιουνίου 2020 Η υπόθεση συζητήθηκε στο 
δικαστήριο ΔΕΦ Αθηνών στις 4 Ιουνίου 2020 και αναμένεται η έκδοση 
απόφασης.  Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας, η οποία βασίζεται στην 
εκτίμηση των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση, είναι ότι δεν θα 
προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση από την υπόθεση αυτή. 
 

Κατά της ως άνω απόφασης του Προϊσταμένου του ΕΟΦ ασκήθηκε και η 
από 27.10.2009 Αίτηση Αναστολής για την αναστολή εκτέλεσης του 
επιβαλλόμενου φόρου και εκδόθηκε η με αριθμό 1145/2010 απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση – 
καταβολή κατά τα 2/3 του ως άνω επιβαλλόμενου ποσού δηλαδή κατά το 
ποσό των 463.823,02 ευρώ, έως την έκδοση απόφασης επί της Προσφυγής.  
Το αρχικό ποσό του φόρου βεβαιώθηκε ταμειακά με την υπ’ αριθμ. 
9133/2009 ταμειακή βεβαίωση της ΔΟΥ Χαλκίδας. Κατά της ως άνω 
ταμειακής βεβαίωσης, η εταιρεία άσκησε την από 29.10.2009 και με γενικό 
αριθμό κατάθεσης 1477/2009 Ανακοπή ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Χαλκίδας.  Κατά της ως άνω ταμειακής βεβαίωσης, η εταιρεία άσκησε και 
την από 27.10.2009 Αίτηση Αναστολής για την αναστολή εκτέλεσης της 
ταμειακής βεβαίωσης και εκδόθηκε η από 04.11.2009 προσωρινή διαταγή 
αναστολής εκτέλεσης για το 95% του βεβαιωθέντος προστίμου (ήτοι του 
ποσού 695.734,53€) έως την έκδοση απόφασης επί της Αναστολής.  Στην 
συνέχεια, επί της ως άνω Αίτησης Αναστολής εκδόθηκε εν τέλει η με αριθμ. 
44/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, δυνάμει της 
οποίας ανεστάλη η εκτελεστότητα της ταμειακής βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. 
Χαλκίδας σε βάρος της Εταιρείας κατά ποσοστό 70% και έως τη συζήτηση 
της Ανακοπής.  Η συζήτηση της Ανακοπής προσδιορίστηκε για τις 22.02.2012 
και αναβλήθηκε (λόγω αποχής δικηγόρων στις 22.02.2012) για τις 
21.03.2012 και στη συνέχεια για τις 20.06.2012, οπότε και συζητήθηκε και 
εξεδόθη η απόφαση 453/2012 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, που 
δέχθηκε την ανακοπή και ακύρωσε την υπ’ αρ. 9133/2009 ταμειακή 
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βεβαίωση. Κατά της υπ’ αρ. 453/2012 αποφάσεως του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας το Ελληνικό Δημόσιο (ΔΟΥ Χαλκίδας) 
άσκησε την με ΑΒΕΜ 32/14 έφεσή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιώς, η οποία συζητήθηκε στις 07.06.2017 (εξ αναβολής από 
02.12.2015, 09.03.2016 και 01.03.2017) και εκδόθηκε η απόφαση 
3379/2017, με την οποία απορρίπτεται η έφεση του Ελλ. Δημοσίου. Επί 
αυτής της απόφασης το Ελληνικό Δημόσιο δεν προχώρησε στην άσκηση 
αίτησης αναίρεσης. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας, η οποία 
βασίζεται στην εκτίμηση των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση, είναι 
ότι δεν θα προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση από την υπόθεση αυτή. 

 Έχουν ασκηθεί αγωγές από πρώην υπαλλήλους της εταιρείας, οι οποίοι 
διεκδικούν την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας τους και διεκδικούν μισθούς και ηθική βλάβη συνολικού ποσού 
290 χιλ. ευρώ.  Το δικαστήριο αναγνώρισε την ακυρότητα της καταγγελίας 
της συμβάσεως εργασίας τους κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινά 
εκτελεστή υποχρεώνοντας την εταιρεία να καταβάλλει το ποσό 118 χιλ €.  Η 
εταιρεία έχει ασκήσει έφεση κατά των προαναφερομένων αποφάσεων.  Η 
εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας, η οποία βασίζεται στην εκτίμηση του 
δικηγόρου που χειρίζεται τις υποθέσεις αυτές, είναι ότι θα είναι θετική η 
έκβαση αυτών των υποθέσεων.  Η εταιρεία έχει ήδη επιβαρύνει, για τις 
ανωτέρω υποθέσεις, την καθαρή της θέση με ποσό 129 χιλ. € από τις 
προηγούμενες χρήσεις και διενήργησε συμπληρωματική πρόβλεψη στην 
χρήση 2018 ποσού 150 χιλ €,  που θεωρούμε ότι είναι επαρκής για να 
καλύψει την πιθανή οριστική επιβάρυνση των υποθέσεων αυτών. 

 Υπάρχουν επίδικες διαφορές της Εταιρείας κατά τρίτων. Η όποια ωφέλεια 
προκύψει θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα της εταιρείας κατά την 
πραγματοποίηση της. 

 
Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

6.17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 
α) Διεταιρικές συναλλαγές  
 
Πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές εμπορικές συναλλαγές ως εξής: 
 

Διεταιρικές Συναλλαγές 01.01-30.06.2020  
(ποσά σε €) 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 
ΑΒΕΕ 

PAPOUTSANIS 
Sp. Z o.o. 

ΠΩΛΟΥΣΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ   (21.657) 

PAPOUTSANIS S.P. Z o.o. -   
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β) Διεταιρικά υπόλοιπα 
Στις 30.06.2020 η Θυγατρική Εταιρεία PAPOUTSANIS Sp. Z o.o. είχε υποχρέωση προς 
την μητρική Εταιρεία ποσού € 21.582,12 
 
γ) Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1.1-
30.06.2020 

1.1-
30.06.2019 

1.1-
30.06.2020 

1.1-
30.06.2019 

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ και 
διευθυντικών στελεχών (βάσει ειδικής 
σχέσης μισθώσεως εργασίας) 310.898  349.242  310.898  349.242  
Αμοιβές δικηγορικής εταιρείας ελεγχόμενης 
από συγγενικό πρόσωπο εκτελεστικού 
μέλους του Δ.Σ.  19.392   18.500   19.392   18.500  
Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ  25.200   19.200   25.200   19.200  

 
355.490   386.942  355.490  386.942  

 

 

δ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης από επι αποδώσει 
λογαριασμούς 1.106  1.710  1.106   1.710  

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης (από αμοιβές)  7.200   7.200   7.200   7.200  
Υποχρεώσεις δικηγορικής εταιρείας 
ελεγχόμενης από συγγενικό πρόσωπο 
εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.  11.470  -  11.470  - 
Απαιτήσεις δικηγορικής εταιρείας ελεγχόμενης 
από συγγενικό πρόσωπο εκτελεστικού μέλους 
του Δ.Σ.  190  -  190  - 

 
 
ε) Υπόλοιπο με μετόχους 

Ο μέτοχος Tanaca Holdings Ltd, χορήγησε κατά τη χρήση 2010 δάνειο προς την 
Εταιρεία ποσού €1.228.000 του οποίου το μεγαλύτερο μέρος αποπληρώθηκε εντός 
του 2010. Στη χρήση 2013 αποπληρώθηκε ποσό € 265.184. Το υπόλοιπο του 
δανείου ανέρχεται την 30.06.2020 σε €262.816. 

Οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών γίνονται υπό όρους που ισοδυναμούν με 
εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση.  
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6.18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία με την από 08.07.2020 απόφασή του 
πρότεινε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 
13.563.941,40€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 
μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε 0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του 
Καταστατικού της Εταιρείας. Η απόφαση τελεί υπό την έγκριση της ΓΣ της 
29.07.2020. 

 
 

Βαθύ Αυλίδας, 27 Ιουλίου 2020 
 
 
 

 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
   _______________________ _______________________ 
  
          Γεώργιος Γκάτζαρος Μενέλαος Τασόπουλος 
 
 
 
 
 
Η Οικονομική Δ/ντρια & Μέλος Δ.Σ Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
 
 ___________________ _______________________ 
 
 Μαίρη Ισκαλατιάν Αλέξανδρος Γεωργιάδης  
 
 


