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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1 Ιανουαρίου 2013 έως την 31 Δεκεμβρίου 2013
(δημοσιευόμενα βάσει του K.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας "ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ". Συνιστούμε
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
Αριθμός ΓΕΜΗ :
Αρμόδια Νομαρχία:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Θουρία Μεσσηνίας
10182/26/Β/86/12
15492145000
Μεσσηνίας
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος
Ελένη Παπαδημητρίου, Αντιπρόεδρος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη-(ζημίες) μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

Χρήστος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος

(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

31.12.2013

31.12.2012

3.427.035,22
60.570,59
3.487.605,81

3.424.319,99
2.715,23
3.427.035,22

Αθανάσιος Τσατσώνης, Μέλος
Σωτήριος Λεμπέσης, Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
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Γεώργιος Π. Μπολολιάς Α. Μ .ΣΟΕΛ 14021
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Α. Μ. ΣΟΕΛ 125
Με σύμφωνη γνώμη

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη

01.01-31.12.2013

01.01-31.12.2012

10.086.455,35
1.490.659,08

8.730.006,80
1.391.139,03

520.214,77
118.500,13
(57.929,54)
60.570,59

328.233,19
40.269,66
(37.554,43)
2.715,23

0,00
60.570,59

0,00
2.715,23

692.359,26

514.617,20

www.papadim.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2013

31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

5.011.955,07

4.984.719,87

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

21.792,45
9.920,41
4.046.032,80
2.287.949,21
905.929,86
12.283.579,80

0,03
25.520,41
3.164.482,65
1.516.899,52
1.124.834,56
10.816.457,04

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡEΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α )

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων ( β )
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β )

4.136.970,00
(649.364,19)

4.136.970,00
(709.934,78)

3.487.605,81
1.755.967,23
1.043.266,01
2.885.332,38
3.111.408,37
8.795.973,99
12.283.579,80

3.427.035,22
1.998.328,40
1.062.203,14
1.920.628,47
2.408.261,81
7.389.421,82
10.816.457,04

Κέρδη-(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη-(Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη-(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
01.01-31.12.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες

01.01-31.12.2012

Κέρδη-(Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις

118.500,13

40.269,66

172.144,49
(46.489,19)

186.384,01
(19.120,14)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Καθαρά κέρδη πώλησης παγίων
Έσοδα τόκων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(29.897,94)
0,00
(70,20)
401.784,84

(29.997,70)
0,00
0,00
287.963,53

Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων

(881.550,15)

(491.171,12)

Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων

(533.379,92)

413.670,00

703.146,56

378.714,68

0,00

0,00

(691.515,22)

(285.623,17)

(479,54)

(45.822,87)

(787.806,14)

435.266,88

(221.172,11)

(180.485,68)

0,00

0,00

70,20

0,00

(221.101,91)

(180.485,68)

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που

(Μείωση) Aύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού

2.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 13 των οικονομικών καταστάσεων

Μείον:
3. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 5.656.000 για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα

ποσού € 5.116.443

Καταβλημένοι φόροι

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική

Σύνολο εκροών από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2013 για επισφαλείς &
επίδικους πελάτες – χρεώστες ανήλθε σε 61.830,71 ευρώ. Τέλος, δεν έχουν σχηματιστεί “Λοιπές Προβλέψεις”.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2013 ήταν 49 άτομα (31/12/2012: 48 άτομα).

Επενδυτικές δραστηριότητες

6. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2013 ανήλθε στο ποσό των 221.172,11

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

ευρώ (χρήση 2012: 180.485,68 ευρώ).

Τόκοι εισπραχθέντες

7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων

Σύνολο εκροών από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά
ορίζονται στο ΔΛΠ 24, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους,
καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
α) Πωλήσεις - Έσοδα

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

β) Αγορές - Έξοδα

Εξοφλήσεις δανείων

δ) Υποχρεώσεις

Σύνολο εισροών από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ )

γ) Απαιτήσεις

2013

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης

250.008,23

2012

251.104,95

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

5.735.752,14

3.585.676,15

(4.723.679,02)

(3.829.207,53)

1.012.073,12

(243.531,38)

3.165,07

11.249,82

115.507,71
118.672,78

104.257,89
115.507,71

ΘΟΥΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 15/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Δ.Τ. : ΑΚ - 368423

Α.Δ.Τ. : Φ -303308

ΤΣΑΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ -793911
Α.Μ.Α. 31628 ΤΑΞΗ: Α'

