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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έω̋ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ. Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋ που συντάσσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, ενοποιηµένε̋ και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋, που προκύπτουν από τι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα τη̋ Ε.Ι. Παπαδόπουλο̋ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένω̋
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδου̋ επενδυτική επιλογή η άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου τη̋ εταιρεία̋, όπου αναρτώνται οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ καθώ̋ και η έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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20 Μἀου 2015

Κωνσταντίνο̋ Χ. Αργυρόπουλο̋,

Μέλο̋

Ορκωτό̋ Ελεγκτή̋-Λογιστή̋:

Γεώργιο̋ ∆. Παπακυριακού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11791)

Ανδρέα̋-Θωµά̋ Ι. Ακάβαλο̋,

Μέλο̋

Ελεγκτική Εταιρεία:

ABAX MonDay Ορκωτοί Ελεγκτέ̋ ΑΕ

Αλέξανδρο̋ Σ. Μεταλληνό̋,

Μέλο̋

Τύπο̋ Έκθεση̋ Ελέγχου Ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

Αικατερίνη Γ. Σαριδάκη,

Μέλο̋
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε

~)

~)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ

31.12.2014

31.12.2013

01.01.2014 έω̋

01.01.2013 έω̋

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

43.927.659

40.684.065

ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò

31.12.2014

31.12.2013

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία

49.550.824

49.723.909

Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενε̋ δραστηριότητε̋)

11.319.124

12.127.527

168.176

160.811

11.076.832

9.624.526

3.677.586

3.575.518

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσει̋ από πελάτε̋
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

29.451.748

25.326.068

35.116.669
−−−−−−−−−−−−−−
169.291.908
==============

42.113.864
−−−−−−−−−−−−−−
167.633.243
==============

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

10.500.000

10.500.000

70.972.807
−−−−−−−−−−−−−−
81.472.807

73.951.568
−−−−−−−−−−−−−−
84.451.568

0
−−−−−−−−−−−−−−
81.472.807
−−−−−−−−−−−−−−
0

0
−−−−−−−−−−−−−−
84.451.568
−−−−−−−−−−−−−−
40.590.000

Προβλέψει̋/Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋

15.008.325

15.646.274

Βραχυπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋

40.590.000

3.690.000

32.220.776
−−−−−−−−−−−−−−
87.819.101
−−−−−−−−−−−−−−
169.291.908
==============

23.255.401
−−−−−−−−−−−−−−
83.181.675
−−−−−−−−−−−−−−
167.633.243
==============

01.01.2014 έω̋

01.01.2013 έω̋

31.12.2014

31.12.2013

Συνεχιζόµενε̋

Συνεχιζόµενε̋

δραστηριότητε̋

δραστηριότητε̋

133.694.363

126.428.954

Μικτά κέρδη / (ζηµιέ̋)

63.236.083

59.049.575

Κέρδη / (ζηµιέ̋) πρό φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

10.848.912

11.278.850

11.319.124
−−−−−−−−−−−−−−
8.238.318

12.127.527
−−−−−−−−−−−−−−
7.847.114

23.937
−−−−−−−−−−−−−−
8.262.255
==============
15,6920

(56.270)
−−−−−−−−−−−−−−
7.790.844
==============
14,9469

5,3333

2,2857

13.960.222

14.288.093

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφία̋ (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και µειοψηφία̋(γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ ανάγκε̋

Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε

Κύκλο̋ Eργασιών

Κέρδη / (ζηµιέ̋) πρό φόρων
Κέρδη / (ζηµιέ̋) µετά από φόρου̋(Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Α)+(Β)

~)
~)

Κέρδη µετά από φόρου̋ ανά µετοχή - βασικά (σε
Προτεινόµενο µέρισµα χρήση̋ ανά µετοχή - (σε
Κέρδη / (ζηµιέ̋) πρό φόρων, χρηµατοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

~)

~)

31.12.2014

31.12.2013

84.451.568

81.045.973

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξη̋ χρήσεω̋
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
∆ιανοµή αφορολόγητων αποθεµατικών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξη̋ χρήσεω̋
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

Αποσβέσει̋
Κέρδη από πώληση παγίων
Απόσβεση επιχορηγήσεων
Προβλέψει̋
Έσοδα από επενδύσει̋
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(4.720)

(25.170)

(566.276)

(566.275)

974.029

214.887

(1.041.354)

(1.408.362)

571.142

559.685

Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για µεταβολέ̋ λογαριασµών
κεφαλαίου κίνηση̋ ή που σχετίζονται µε λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων

(1.452.306)

(544.754)

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

(4.810.155)

(3.308.758)

1.247.009

396.688

(571.142)

(559.685)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβληθείσε̋ αποζηµιώσει̋ σε προσωπικό

(1.130.217)

(680.370)

Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατο̋

(3.768.739)
−−−−−−−−−−−−−−

(6.941.038)
−−−−−−−−−−−−−−

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α)

4.443.981
−−−−−−−−−−−−−−

2.839.893
−−−−−−−−−−−−−−

(6.752.118)

(5.754.712)

Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Αγορά ενσώµατων και ασώµατων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξει̋ από πωλήσει̋ ενσώµατων παγίων

8.743

25.170

0

5.011.191

Τόκοι εισπραχθέντε̋

1.041.354
−−−−−−−−−−−−−−

1.408.362
−−−−−−−−−−−−−−

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β)

(5.702.021)
−−−−−−−−−−−−−−

690.011
−−−−−−−−−−−−−−

Είσπραξη επιχορηγήσεων

Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Μείωση υποχρεώσεων κοινού οµολογιακού δανείου

(3.690.000)

(3.690.000)

Μερίσµατα πληρωθέντα

(2.726.265)
−−−−−−−−−−−−−−

(2.900.000)
−−−−−−−−−−−−−−

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοοικονοµικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ)

(6.416.265)
−−−−−−−−−−−−−−

(6.590.000)
−−−−−−−−−−−−−−

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)

Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:

8.262.255

7.790.844

(11.200.000)

(2.900.000)

(41.016)
−−−−−−−−−−−−−−

(1.485.249)
−−−−−−−−−−−−−−

81.472.807
==============

84.451.568
==============

και ισοδύναµα χρήση̋ (α)+(β)+(γ)

(7.674.305)

(3.060.096)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋

38.883.165
−−−−−−−−−−−−−−

41.943.261
−−−−−−−−−−−−−−

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋

31.208.860
==============

38.883.165
==============

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρεία έχει επιλέξει την µη παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων λόγω του ότι τα οικονοµικά µεγέθη τη̋ κατά 100% θυγατρική̋ τη̋ εταιρεία̋ µε την επωνυµία «Ελληνικά Τρόφιµα ΑΕ» δεν είναι σηµαντικά.
2. ∆εν υφίστανται βάρη επί των παγίων στοιχείων τη̋ Εταιρεία̋.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικε̋ υποθέσει̋ που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση τη̋ εταιρεία̋.
4. Ο αριθµό̋ του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2014 ήταν 1.139 άτοµα και κατά την 31/12/2013 ήταν 1.089 άτοµα.
5. ∆εν κατέχονται ίδιε̋ µετοχέ̋ στην λήξη τη̋ τρέχουσα̋ χρήση̋.
6. Το ∆Σ τη̋ Εταιρεία̋, στι̋ 27 Ιανουαρίου 2015, αποφάσισε να εκδώσει µέχρι 30/6/2015 κοινό οµολογιακό δάνειο Ν. 3156/2003 ποσού Ευρώ 25.000.000 µε σκοπό την αποπληρωµή µέρου̋ τη̋ τρέχουσα̋ οφειλή̋ από το κοινοπρακτικό οµολογιακό
δάνειο. Το υπόλοιπο τη̋ οφειλή̋ αυτή̋ θα καλυφθεί από τα ταµιακά διαθέσιµα τη̋ Εταιρεία̋. Στι̋ 30 Ιανουαρίου 2015 η εταιρεια υπεγραψε Σύµβαση Κάλυψη̋ Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου µε την οποία συµφωνούνται µεταξύ άλλων η Εταιρεία να
εκδώσει Οµολογιακό ∆άνειο (Ευρώ 25.000.000) µέχρι 30/6/2015 και οι αντισυµβαλλόµενε̋ τράπεζε̋ συµφωνούν να το καλύψουν εξ ολοκλήρου.
7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη̋ Εταιρεία̋ αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την χρήση 2014 την διανοµή µερίσµατο̋ ύψου̋ Ευρώ 2.800.000. Η πρόταση αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τελεί υπό την έγκριση τη̋
Ετήσια̋ Γενική̋ Συνέλευση̋.
8. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη τη̋ χρήση̋ και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τη̋ Εταιρεία̋ στη λήξη τη̋ χρήση̋ που έχουν προκύψει από συναλλαγέ̋ µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ω̋ ακολούθω̋:
01.01.2014 έω̋ 31.12.2014
α) Έσοδα

1.269.820

β) Έξοδα

960.000

γ) Πώληση παγίων

0

δ) Απαιτήσει̋

783.572

ε) Υποχρεώσει̋

0

στ) Συναλλαγέ̋ & Αµοιβέ̋ µελών ∆ιοίκηση̋

309.929

ζ) Απαιτήσει̋ από µέλη τη̋ ∆ιοίκηση̋

0

η) Υποχρεώσει̋ προ̋ µέλη τη̋ ∆ιοίκηση̋

0
Ταύρο̋, 20 Μα˙ου 2015

Η Πρόεδρο̋ και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο̋
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