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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.
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Έκθεση επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E., που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
Δεκεμβρίου 2013, κατάσταση συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι
επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31
Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
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Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο
γεγονός ότι λόγω αρνητικής καθαρής θέσης συντρέχει η εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό, αποτελεί σημαντική ένδειξη για
ενδεχόμενη ουσιώδη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Η
εταιρεία είναι σε αδράνεια από τη χρήση 2008, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί
οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της. Στην περίπτωση που οι Οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2013, δεν είχαν συνταχθεί με βάση την αρχή
της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση στα
κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τις παρούσες οικονομικές
καταστάσεις. Σχετική αναφορά για τα ανωτέρω γίνεται στη σημείωση 6.1 του
προσαρτήματος των Οικονομικών καταστάσεων.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευστάθιος Μπανίλας του Παναγιώτη
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 16451
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

2

Προς τους κ. κ. Μετόχους της Εταιρείας PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
To Διοικητικό Συμβούλιο της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει την Έκθεση του
για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2013, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920
Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και τις ίδιες βασικές λογιστικές αρχές που
ακολουθήθηκαν και στην προηγούμενη χρήση.
Κύριοι Μέτοχοι,
1.Εξέλιξη και επιδόσεις περιόδου αναφοράς
Από την αρχή της χρήσης 2008 η εταιρεία ανέστειλε τη δραστηριότητά της, που ήταν
η διακίνηση των προϊόντων της μητρικής εταιρείας PLIAS ΑΒΕΕ (σαπούνια
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, Cleopatra, Olivia, NesCafe) και της εταιρείας Olympus Foods
ΑΕΒΕ (Σαλάτες και dressings 17).
Έτσι η δραστηριότητα της παρούσας χρήσης, όπως και της προηγούμενης,
περιορίσθηκε κυρίως στην πληρωμή υποχρεώσεων, που είχαν δημιουργηθεί.
Από το σύνολο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων της 31.12.2013 ποσού €
9.386.092,98 ποσό € 9.316.832,15 οφείλεται προς τη μητρική εταιρεία.
Σε σχέση με τις εκκρεμότητες στους φορολογικούς ελέγχους προηγουμένων χρήσεων
σημειώνουμε τα εξής:
Με τους φορολογικούς ελέγχους των ετών 1998-2008 καθώς και την υπαγωγή στον
νόμο περαίωσης για τη χρήση 2009, η εταιρεία κάλυψε όλες τις φορολογικές της
υποχρεώσεις μέχρι και την 31/12/2009.
Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί.
Για τις χρήσεις 2011 και 2012 έχει εκδοθεί έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 Ν.
2238/1994, με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Επίσης για τη χρήση 2013 έχει ανατεθεί στον νόμιμο ελεγκτή ο φορολογικός έλεγχος,
σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.
Το αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων ανήλθε σε ζημιές ποσού € 62.490,82.
Άλλες σημαντικές πληροφορίες της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013
 Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.


Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.



Δε λειτουργούν υποκαταστήματα.
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2. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την
υποβολή της Έκθεσης
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης που να επηρεάζουν τις οικονομικές
καταστάσεις ή να χρήζουν γνωστοποίησης.
3. Στόχοι και προοπτικές – Προβλεπόμενη πορεία
Στην επόμενη χρήση δεν αναμένονται ουσιώδη έσοδα ή έξοδα.
Η Διοίκηση της μητρικής εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο
συγχώνευσης μέσω απορρόφησης της 100% θυγατρικής Plias Εμπορική ΑΕ.
4. Κίνδυνοι και αντιμετώπιση τους
Κίνδυνος μη συνέχισης της δραστηριότητας
Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 της έκθεσης, σχετικά με την
αναστολή της δραστηριότητας της εταιρείας, σημειώνουμε επιπλέον τα εξής:
Συντρέχει εφαρμογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχτηκαν με βάση την αρχή συνέχισης της
δραστηριότητας.
Στην περίπτωση που οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2013, δεν
είχαν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε
ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με
τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι δεν έχει
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Πιστωτικός Κίνδυνος
Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές και επομένως δεν υφίσταται πιστωτικός
κίνδυνος. Οι προβλέψεις που έχουν γίνει για επισφαλείς απαιτήσεις θεωρούνται
επαρκείς και επομένως το υπόλοιπο των απαιτήσεων μετά την απομείωσης θεωρείται
ασφαλούς εισπράξεως.
Κίνδυνος ρευστότητας – ταμειακών ροών
Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των
υποχρεώσεων της προς τη μητρική εταιρεία. (αρνητική καθαρή θέση της 31-12-2013
ποσό εκατ. ευρώ –9,37). Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με επαρκείς προβλέψεις
της μητρικής εταιρείας.
10 Μαρτίου 2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Γκάτζαρος
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3
3.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημ.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

3.2

31.12.2013

31.12.2012

8.1
8.2

11.190
3.570
14.761

3.960
3.579
7.539

8.3
8.4

37.131.850
-46.503.182
-9.371.332

37.131.850
-46.440.691
-9.308.841

-

-

9.386.093
9.386.093
14.761

9.316.381
9.316.381
7.539

8.5

Κατάσταση Συνολικών εσόδων (κατά λειτουργία)
Σημ.

Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδος (ζημία) προ φόρου
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α+Β)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

8.6
8.7
8.8
8.9

01.0131.12.2013
3.514
(35.453)
(30.552)
(62.491)
-

01.0131.12.2012
(17.993)
(6.445)
(247)
(24.685)
-

(62.491)

(24.685)

(62.491)

(24.685)

-

-

(62.491)

(24.685)

(0,0168)

(0,0066)
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3.3

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποτελέσματα
εις νέον

Υπόλοιπα 01.01.2012
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 31.12.2012
- Αποτέλεσμα περιόδου
Υπόλοιπα 31.12.2012

37.131.850

(46.416.007)

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης
(9.284.156)

37.131.850

(24.685)
(46.440.692)

(24.685)
(9.308.841)

Υπόλοιπα 01.01.2013
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 31.12.2013
- Αποτέλεσμα περιόδου
Υπόλοιπα 31.12.2013

37.131.850

(46.440.692)

(9.308.841)

37.131.850

(62.491)
(46.503.182)

(62.491)
(9.371.332)

3.4

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος)

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
• Αποσβέσεις παγίων
• Προβλέψεις
• Χρεωστικούς τόκους
• Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων
• (Αύξηση) μείωση προμηθευτών
Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες
Τόκοι πληρωθέντες
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου

01.01 01.01 31.12.2013 31.12.2012
(62.491)
(24.685)

(62.491)
(7.230)
69.712
(9)
-

(24.685)
(1.065)
25.188
(562)
-

(9)

(562)

(9)

(562)

3.579
3.570

4.141
3.579
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4 Γενικές πληροφορίες
Η PLIAS Εμπορική Α.Ε ιδρύθηκε το 1998 με την επωνυμία FRESHWAYS AE και
δραστηριότητα τη διανομή και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών.
To 2001 η FRESHWAYS AE απορρόφησε την SERVICEWAYS A.E και
μετονομάστηκε σε PLIAS Εμπορική Α.Ε
Ήδη από την αρχή της χρήσης 2008 η εταιρεία στερείται δραστηριότητας.
Το site στο οποίο αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι το site
της μητρικής εταιρείας: www.papoutsanis.gr . Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 10 Μαρτίου 2014.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE, της οποίας είναι
θυγατρική 100%
5
5.1

Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
του 2013 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ),
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονομικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους.
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τον νόμο, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι
υποχρεωτική για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρείες και τις
θυγατρικές τους από 1 Ιανουαρίου 2005, ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία, σαν
θυγατρική εισηγμένης εταιρείας εφάρμοσε τα εν λόγω Πρότυπα.
5.2

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που
εφαρμόζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις

Παρατίθενται στη συνέχεια συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας είναι ότι δεν υπάρχει επίδραση από την
εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών.
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων»
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις
οικονομικές οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά
είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο.
Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην
οικονομική θέση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση
υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων»
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που
σχετίζεται με ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να
ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω
πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η
ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό
στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε
Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή
της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό
φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή
που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν
από συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων παροχών - «μέθοδος
περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές
συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή
πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και
το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 απαιτεί αναδρομική
εφαρμογή και η επίδραση από την υιοθέτησή του παρουσιάζεται στη Σημείωση 5.7
των οικονομικών καταστάσεων.
ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων
χρηματοοικονομικής αναφοράς – Σοβαρός υπερπληθωρισμός και άρση
καθορισμένων ημερομηνιών για υιοθετούντες για πρώτη φορά»
Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε
τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά
εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της νόμισμα είναι νόμισμα
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υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία
μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν
«ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «ομαλοποίηση» του
νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ και να
χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον
ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του
νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να
παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. Επίσης
καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το
πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης
και την αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των
χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση
«ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ».
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς-Κρατικά Δάνεια»
Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε
τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των
ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των
ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την
ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια
δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το
δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην
περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη
μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η εταιρία θα πρέπει να
θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική
αξία που είχε το δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία
εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα
ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την
ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση
υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η
τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και
τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη
χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε
περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το
ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά
με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις,
ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών.
Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα
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περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και
όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο
επιφανείας»
Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη
δραστηριότητα απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,
για να αποκτηθεί πρόσβαση σε μεταλλευτικά κοιτάσματα.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012
Cycle), εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την
1 Ιανουαρίου 2013. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το
ΔΠΧΑ 1 περισσότερες από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης
μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την
ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική
πληροφόρηση όταν μια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί
απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι μια οικονομική
οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που
καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να
εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά
μπορεί να ταξινομηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν
συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται
με διανομές προς τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.
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ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά
στοιχεία και τις υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από
την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί
αλλά είναι υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1
Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα
και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7
(Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2014. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με
τον συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις .
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που
εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του
ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων
και
χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων. Το Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις
απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθμισης. Σε επόμενη φάση του έργου
θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση των
χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές τους καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν μπορεί
να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την
τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 με την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της
εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές τους καταστάσεις.

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10
«Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα
ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω
τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και
εφαρμόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου
οικονομικού τους έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν.
Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα
πέντε. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι
εξής:
ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες
οικονομικές
καταστάσεις» .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27
«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27
περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις
σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα
καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική
οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις
επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα».
ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο)
Κοινοπραξίες»

«Συμμετοχές

σε

Συγγενείς

Επιχειρήσεις

και

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά
το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι
να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες,
όπως αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο».

15

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή
περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης
που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού
σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την
έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον
προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.
ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13
«Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές
από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των
από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται
σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες
εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες
εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του
παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από
κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις
σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από
κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής
οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες
επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη
φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη
συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού
συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία
οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12
στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν
επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και
ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση
μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που
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σχετίζονται με μη ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι
τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για
περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για
τις Εταιρείες Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012
παρέχουν μια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες
Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις
επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην
εύλογη αξία με τις μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια
υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη
σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία
δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία»
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο
ποσό των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην
εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η
τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»
-Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης»
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια
κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης,
ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως
αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από
εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που
συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας.
Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο
από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον
Δεκέμβριο του 2013 δύο κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα
πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών
αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους
προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων
κατοχύρωσης»
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην
εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει
επίσης ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας
εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά.
Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο
στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν
είναι σημαντικό.
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Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων
αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που
να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού
διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας
οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.
Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο
αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που
να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός
υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο
ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή
αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα
απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που
καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη
λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του
χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες
τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ
39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή το ΔΠΧΑ 9
Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.
Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί
τον ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις
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Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40
Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων
ξεχωριστά.
5.3

Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και
λειτουργιών προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται
σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών
τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Η εταιρεία έχει αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της.
5.4

Ενσώματα πάγια

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν.
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια αποτιμώνται με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους.
Οι δαπάνες, που διενεργούνται για την αντικατάσταση σημαντικών συστατικών
στοιχείων των παγίων, κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες,
που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται
μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα
προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες
δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία
τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα, στο
βαθμό που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη διαφορά αναπροσαρμογής εύλογης
αξίας.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα
αποτελέσματα.
5.5

Έλεγχος Απομείωσης ενσώματων και άλλων στοιχείων

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ως εξής: Τα
περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόμενα
περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία
είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας
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ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα
όταν προκύπτουν αφού συμψηφίσουν τυχόν προϋπάρχοντα αποθεματικά εύλογης
αξίας.
5.6

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια.
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία
συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές
απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Βασικό κριτήριο αποτελεί η πέραν
του ενός έτους καθυστέρηση.
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Το ποσό της ζημιάς
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
5.7

Αποθέματα

Δεν υπάρχουν αποθέματα.
5.8

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας
και χαμηλού ρίσκου.
5.9

Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από κοινές μετοχές που κατατάσσονται στα
ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.
5.10 Δανεισμός
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρεία είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και οι μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις. Όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, η
διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την
αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της.
5.11 Αναβαλλόμενοι φόροι
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται για τις προσωρινές διαφορές
μεταξύ της φορολογικής και της λογιστικής βάσης. Οι φορολογικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται πάντα. Φορολογικές απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται επειδή δεν
υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού τους με φορολογικά κέρδη επομένων χρήσεων.
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5.12 Παροχές σε εργαζομένους
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
5.13 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη
υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα
απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
5.14 Κόστος δανεισμού
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί
των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου, αφαιρουμένων των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν
από τη βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων.
5.15 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν καταχωρούνται.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις καταχωρούνται σύμφωνα με τις κρίσεις της διοικήσεως,
όταν υπάρχει βάσιμος τρόπος αποτίμησης τους.
6 Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι και πολιτικές διαχείρισης
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
6.1 Κίνδυνος μη συνέχισης της δραστηριότητας
Λόγω αρνητικής καθαρής θέσης συντρέχει η εφαρμογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47
του Κ.Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της μητρικής εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
εξετάζει το ενδεχόμενο συγχώνευσης μέσω απορρόφησης της 100% θυγατρικής Plias
Εμπορική ΑΕ.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχτηκαν με βάση την αρχή συνέχισης της
δραστηριότητας.
Στην περίπτωση που οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, δεν είχαν συνταχθεί
με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης
διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τις
παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
6.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι δεν έχει
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
6.3 Πιστωτικός Κίνδυνος
Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές και επομένως δεν υφίσταται πιστωτικός
κίνδυνος. Οι προβλέψεις που έχουν γίνει για επισφαλείς απαιτήσεις θεωρούνται
επαρκείς και επομένως το υπόλοιπο των απαιτήσεων μετά την απομείωσης θεωρείται
ασφαλούς εισπράξεως.

22

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013

6.4 Κίνδυνος ρευστότητας – ταμειακών ροών
Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των
υποχρεώσεων της προς τη μητρική εταιρεία. (αρνητική καθαρή θέση της 31-12-2013
ποσό εκατ. ευρώ -9,4). Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με επαρκείς προβλέψεις της
μητρικής εταιρείας.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2013 και
2012 αναλύεται ως εξής:

2013
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες
εντός 6
6 έως 12 μήνες
μηνών
68.898 (1) 9.316.832
363
69.261
9.316.832

Βραχυπρόθεσμες
εντός 6
6 έως 12 μήνες
2012
μηνών
Εμπορικές Υποχρεώσεις
72.218 (1) 9.243.984
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
179
72.397
9.243.984
(1)
Το ποσό αφορά την υποχρέωση προς τη μητρική εταιρεία
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν υπάρχουν.

7

7.1

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται
εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
7.2 Φόρος εισοδήματος
Με τον φορολογικό έλεγχο των ετών 1998-2008 καθώς και την υπαγωγή στον νόμο
περαίωσης για τη χρήση 2009, η εταιρεία κάλυψε όλες τις φορολογικές της
υποχρεώσεις μέχρι και την 31/12/2009. Για τις χρήσεις 2011 και 2012 έχει εκδοθεί
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς εξαιρέσεις, από τον νόμιμο ελεγκτή,
σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τη χρήση 2013, έχει ανατεθεί
στον νόμιμο ελεγκτή ο φορολογικός έλέγχος, που αποσκοπεί στην έκδοση Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με
το άρθρο 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί. Δεδομένου ότι

23

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013

δεν υπήρχε δραστηριότητα στις χρήσεις αυτές και της ύπαρξης φορολογικών ζημιών
προς μεταφορά ποσού € 357.216,09 εκτιμάται ότι δε θα προκύψουν διαφορές
φορολογικού ελέγχου όταν αυτές οριστικοποιηθούν φορολογικά.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής
βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν λογίστηκαν επειδή εκτιμάται
ότι δεν θα ανακτηθούν στο προβλεπτό μέλλον.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής
βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν υπήρχαν
7.3 Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
7.4

Μεταβολές στις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Δεν σημειώθηκαν.
7.5

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα

Δεν υπάρχουν.
7.6

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης που να επηρεάζουν τις οικονομικές
καταστάσεις ή να χρήζουν γνωστοποίησης.
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8

8.1

Σημειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο)

Οι Απαιτήσεις από Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31-Δεκ-13
31-Δεκ-12
1.341.592
1.690.996
(1.341.592) (1.690.996)
2.030
718
9.160
3.242
11.190
3.960

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Καθαρό υπόλοιπο
Λοιπές απαιτήσεις
Απαίτηση από Φ.Π.Α.
Σύνολο
8.2

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της
Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση.
31-Δεκ-13
Ταμείο
Τράπεζες (όψεως)
Σύνολο
8.3

49
3.522

3.570

31-Δεκ-12
58
3.522
3.579

Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
3.713.185 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ η κάθε μία.
Οι μετοχές της μητρικής ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Με βάση την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013, η μετοχική της
σύνθεση, είχε ως εξής :

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

3.713.183

99.99%

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κ.ΛΕΩΝΙΔΑΣ

1

0

ΔΡΙΤΣΑ Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1

0

3.713.185

100%

ΣΥΝΟΛΟ
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Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να
εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
της.
Σαν Κεφάλαιο θεωρείται το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων όπως εμφανίζεται στις
οικονομικές Καταστάσεις.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες
Για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2013, συντρέχει
περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το άρθρο 47
προβλέπει ότι εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας γίνει κατώτερο
από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της
χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου
μέτρου. Αντίστοιχα, το άρθρο 48, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι εάν το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο του ενός δεκάτου του μετοχικού
κεφαλαίου η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα
κατά το Άρθρο 47.
Η Διοίκηση της μητρικής εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο
συγχώνευσης μέσω απορρόφησης της 100% θυγατρικής Plias Εμπορική ΑΕ.
8.4

Αποτελέσματα εις νέον

Τα αποτελέσματα εις νέον αναλύονται ως εξής:

Κέρδη (ζημιές) χρήσης
Κέρδη (ζημιές) προηγούμενων.
χρήσεων
Σύνολο
8.5

31-Δεκ-12
(62.491)

31-Δεκ-12
(24.685)

(46.440.691) (46.416.007)
(46.503.182) (46.440.691)

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Oι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις στο τέλος των χρήσεων 2013 και 2012
αναλύονται ως ακολούθως:

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Σύνολο

31-Δεκ-13
11.230
363
9.316.832
55.468
2.200
9.386.093

31-Δεκ-12
8.453
179
9.243.984
55.468
8.297
9.316.381
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8.6

Άλλα Έσοδα

Τα άλλα έσοδα, για τη χρήση 2013 και 2012, αναλύονται ως κατωτέρω:

Έσοδα προηγουμένων Χρήσεων

8.7

2013
3.514
3.514

2012
-

Έξοδα Διοίκησης

Τα Έξοδα Διοίκησης, για τη χρήση 2013 και 2012, αναλύονται ως κατωτέρω:

Αμοιβές Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι Τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο
8.8

2013
32.376
1.200
1.043
834
35.453

2012
13.285
1.200
220
3.288
17.993

Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης

Τα άλλα έξοδα Εκμετάλλευσης, για τη χρήση 2013 και 2012, αναλύονται ως
κατωτέρω:
2013 2012
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
29.996 6.445
Λοιπά έξοδα
556
30.552 6.445
8.9 Κόστος χρηματοδότησης
Στο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος των χρήσεων 2013 και 2012
συμπεριλαμβάνονται:
2013 2012
Τόκοι έσοδα
Τόκοι έξοδα
- 247
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα
- 247
8.10 Προσωπικό
Δεν υπήρχε προσωπικό κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012.
8.11 Αποσβέσεις
Δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις δεδομένου ότι τα πάγια στοιχεία της εταιρείας
έχουν αποσβεστεί πλήρως από προηγούμενες χρήσεις.
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8.12 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι Διεταιρικές συναλλαγές, για την χρήση 2012, και τα διεταιρικά υπόλοιπα την 31η
Δεκεμβρίου 2013 παρατίθενται κατωτέρω:
Δόθηκαν αμοιβές σε μέλος του Δ.Σ. ποσού € 6.000
Δεν διενεργήθηκαν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του
ΔΛΠ 24 στη χρήση, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση, με εξαίρεση
χρηματοδότηση από τη μητρική εταιρεία, για κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων.
Διεταιρικά Υπόλοιπα
Τα Διεταιρικά Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 31η Δεκεμβρίου 2012,
αφορούν υποχρεώσεις προς την μητρική εταιρεία και αναλύονται ως εξής:
2013
9.316.832

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

2012
9.243.984

Η μεταβολή αφορά χρηματική διευκόλυνση για την κάλυψη τρεχουσών
υποχρεώσεων.
10 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Σ. Γκάτζαρος

Μαίρη Σ. Ισκαλατιάν

Ο Λογιστής

Αλέξανδρος Β. Γεωργιάδης
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9

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013.

29

