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Ε/O.ΓΔ.110.03-02 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΕΤ ΣΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕΒΕ». 
 
Την 04/11/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤ ΣΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕΒΕ, το διακριτικό τίτλο PET CITY  ΑΕΒΕ  και αριθμό ΓΕΜΗ 3790201000: 
 
Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1958004 οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση 
οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 
01/01/2018 έως 31/12/2018. 
 
Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1958005 η από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2019 έως 
31/12/2019: 
 
Ο κ. Στέφανος Χατζηστεφάνου του Αργυρίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33501) με ΑΦΜ 055173264 ως τακτικός ελεγκτής και 
ο κ. Πέτρος Μπάρκας του Χρήστου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 34871) με ΑΦΜ 076775909 ως αναπληρωματικός ελεγκτής από 
τον πίνακα των Ορκωτών Ελεγκτών για την AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε Λεωφόρος Μεσογείων 396-153 41, Αγ. Παρασκευή (ΑΦΜ 801076276 –ΑΡ.ΓΕΜΗ 
148524601000) 
 
«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, 
παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-
12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Ν.3419/2005 όπως ισχύει». 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. (η 

εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 

2018, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 

ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση 

που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση . 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 

στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 

στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 

οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. Η γνώμη μας επί των 

οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη 

γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. Σε σχέση με τον 



έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 

πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 

ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή 

αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε 

εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 

πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να 

αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και 

εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά 

της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 

εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 

που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν 

από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 

εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 

λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 



ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη 

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 

για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 



περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31.12.2018. 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΠΕΤ ΣΙΤΥ 

Α.Ε.Β.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 23/7/2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

  Γεώργιος  Β. Νανούρης  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14091 

V.N.T. AUDITING S.A. 

                                                   Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Λεωφόρος Μεσογείων 396  

153 41 Αγία Παρασκευή,  

                                                     Αθήνα Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174 

 



Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΠΕΤ ΣΙΤΥ ΑΕΒΕ   » 

ΑΦΜ 095359237  ΓΕΜΗ :003790201000 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΠΕΤ ΣΙΤΥ ΑΕΒΕ»  επί 

των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2018. 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας υποβάλλουµε τις Οικονοµικές καταστάσεις , οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») 

ύστερα από τις 30.11.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της 

εταιρείας και παρουσιάζουν την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της 

Εταιρείας, καθώς και την παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διαχειριστική 

χρήση 2018.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς», γιατί αναφέρονται στην περίοδο που καλύπτεται από τις 

πρώτες ∆ΠΧΑ οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2018. Σύµφωνα 

µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, η Εταιρεία 

εφάρµοσε τα πρότυπα που ισχύουν την 31 ∆εκεµβρίου 2018 στα οικονοµικά στοιχεία από 1η 

Ιανουαρίου 2017. 

 

1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας 
  
Ο Κύκλος εργασιών  της εταιρείας για την κλειόµενη  χρήση 1/1/2018-31/12/2018, ανήλθε 

στο ποσό των 35.385.332,35 ευρώ έναντι του ποσού των 32.868.168,91 ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης, σηµειώνοντας  αύξηση  2.517.163,44 ευρώ σε ποσοστό 7,66% 

περίπου. Επίσης, η χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017 παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα µετά 

φόρων ποσού 3.129.388,88 ευρώ, έναντι κερδών της προηγουµένης χρήσης ποσού 

2.886.651,01 ευρώ σηµειώνοντας αύξηση  242.737,87 ευρώ.  

 
2. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας 

Με δεδοµένη την διαφαινόµενη διατήρηση του υφιστάµενου αρνητικού κλίµατος, η διοίκηση 

της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρµόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας 

διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσµατικότητα της. 



Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2019 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των 

αποτελεσµάτων της, µέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να 

επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές. 

Σχετικά µε τις Πωλήσεις και µε βάση τα µέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούµε αύξηση κατά 

ποσοστό 7,00 % περίπου. 

Σχετικά µε τα Κέρδη προ φόρων και µε βάση τα µέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούµε αύξηση 

κατά ποσοστό 5 % περίπου. 

Τα σηµαντικότερα γεγονότα που αναµένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι:  

(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονοµίας που επηρεάζει την ζήτηση  

(β) Η δηµιουργία  νέων καταστηµάτων . 

Επίσης σηµειώνουµε ότι : Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν 

σηµαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως και τα 

οποία µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική 

πορεία της Εταιρείας. 

 

3.ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018 

Αριθµοδείκτες, που δείχνουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας είναι : 

 

  α. Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως   2018 

Κυκλοφορούν» ενεργητικό  13.285.563,35 
1. 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 
55,36% 

 23.998.818,80 

Ίδια κεφάλαια                13.306.209,63 
2. 

Σύνολο υποχρεώσεων 
1,24 

10.692.609,17 

Ίδια κεφάλαια               13.306.209,63 
3. 

Πάγιο ενεργητικό 
1,29 

 10.304.636,55 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό        13.285.563,35 
4. 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
2,19 

 6.048.135,65 

Κεφάλαιο κινήσεως            7.237.427,70 
5. 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό 
54,48% 

 13.285.563,35 

    

  

   

    

β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας   2018 

Κέρδη προ φόρων  4.523.935,03 
6. 

Κύκλος Εργασιών 
12,67% 

 35.712.491,77 

7. Κέρδη προ φόρων 34,00%  4.523.935,03 



Ίδια κεφάλαια  13.306.209,63 

Μικτό κέρδος                              17.107.181,58 
8. 

Κύκλος Εργασιών 
47,90% 

 35.712.491,77 

Μικτό κέρδος                             17.107.181,58 
9. 

Κόστος πωληθέντων 
93,59% 

 18.278.150,77 

Κύκλος Εργασιών  35.712.491,77 
10. 

Ίδια κεφάλαια 
2,68 

 13.306.209,63 

Κόστος πωληθέντων  18.278.150,77 
11. 

Μέσος όρος αποθεµάτων περιόδου 
4,05 

4.508.118,75 

4. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηµατικού µοντέλου  

 

Η εταιρεία «ΠΕΤ ΣΙΤΥ ΑΕΒΕ» ιδρύθηκε στίς  07/08/1996 και εδρεύει στο 22 ο χλµ 

Λεωφ.Λαυρίου, Κορωπί . 

Το κύριο αντικείµενό της είναι : Λιανικό  εµπόριο τροφών γιά ζώα συντροφιάς .  

Τα εµπορευόµενα προϊόντα και οι παρεχόµενες υπηρεσίες εκ µέρους της Εταιρείας 

εντάσσονται στους ακόλουθους τοµείς:  

α) Εµπόριο ζωοτροφών γιά κατοικίδια  

β) Υπηρεσίες πρός τά κατοικίδια . 

 

Οι κύριες  εγκαταστάσεις  της εταιρείας , αποθήκες καί γραφεία διοίκησης βρίσκονται στο 

Κορωπί.  

Πελάτες της είναι κυρίως  πελάτες λιανικής. 

Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει του εξής νοµούς:  

α) Νοµός Αττικής 

β) Νοµός Ευβοίας 

γ) Νοµός Θεσσαλονίκης.  

Η επιτυχηµένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :  

α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,  

β) Εξειδικευµένο προσωπικό ,  

γ) Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση . 



5. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από: 

α) Μαντζουρανάκης Μαντζουράνης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων σύµβουλος   

β) Μαντζουρανάκη Βαρβάρα, Αντιπρόεδρος  

γ) Μαντζουρανάκη Ανδρονίκη, µέλος διοικητικού συµβουλίου.  

Και τα τρία µέλη τού διοικητικού συµβουλίου είναι   και µέτοχοι  της εταιρείας . 

 

6. Στόχοι και βασικές αξίες   

Στόχοι  

α) Η καθιέρωσή της ως η σηµαντικότερη εταιρεία στον κλάδο .  

β) Αύξηση τού τζίρου, βελτίωση του περιθωρίου µικτού και καθαρού κέρδους,  

Βασικές αξίες 

α) Έντιµη σχέση µε τους πελάτες, προσήλωση στην ποιότητα των αγαθών . 

β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,  

γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζοµένους ,  

 

7. Μεσοπρόθεσµοι στόχοι 

Στρατηγική της εταιρείας είναι η επέκταση εντός της επόµενης τριετίας στις µεγαλύτερες 

πόλεις της χώρας .  

Η εταιρεία στην χρήση 2019 θα ανοίξει 8  έως 10 νέα σηµεία πώλησης.  

Επίσης, η εταιρεία µε την επικαιροποίηση της συνολικής παροχής υπηρεσιών στον 

καταναλωτή και την συµµετοχή της σε όλες τις ευρωπαϊκές κλαδικές εκθέσεις στοχεύει στο να 

λανσάρει στην αγορά νέα καινοτόµα προϊόντα ως προς την διατροφή και την υγιεινή στα ζώα. 

 

 

8. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης 

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον 

για τη λειτουργία της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιµοι πόροι της, 

δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών της. Οι πολιτικές 

της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν 



έµφαση: 

α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων  ή υπηρεσιών . 

β) Την εφαρµογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την 

καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων. 

γ) Σεβασµό για το περιβάλλον . 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει  ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από το ∆.Σ. 

 

9. ∆ιαχείριση κινδύνων 

9.1 Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος επειδή οι πληρωµές σε προµηθευτές σε ξένο 

νόµισµα γίνονται είτε µετρητοίς ή είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. 

 

9.2 Κίνδυνος Επιτοκίου 

Επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να αλλάξει η αξία µιας επένδυσης εξαιτίας µεταβολών 

στο επίπεδο των επιτοκίων. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 

επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες χρηµατοδότησης της εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της 

εταιρείας από τραπεζικό δανεισµό είναι ιδιαίτερα περιορισµένη δεν υφίσταται σηµαντικός 

επιτοκιακός κίνδυνος. 

 

9.3.Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας µιας χρηµατικής αµοιβής, που οφείλεται στην 

αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να εκπληρώσει µία 

συµβατική υποχρέωσή του. Για µία επιχείρηση ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στον 

κίνδυνο που διατρέχει να µην εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις της ή, σε µερικές περιπτώσεις, 

να µην τις εισπράξει ποτέ. 

Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Οι 

λιανικές πωλήσεις πραγµατοποιούνται τοις µετρητοίς µέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, 

ενώ αναφορικά µε τις χονδρικές πωλήσεις η εταιρεία µε βάση τις Εσωτερικές αρχές λειτουργία 

της, χορηγεί πίστωση εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. 

Συνεπώς η εταιρεία δεν παρουσιάζει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου µε τα συµβαλλόµενα 

µέρη. 



 

9.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας είναι η αβεβαιότητα έγκαιρης ρευστοποίησης µίας επένδυσης όταν δεν 

µπορεί να πωληθεί αρκετά γρήγορα για να αποτρέψει ή να µετριάσει µία απώλεια κεφαλαίου. 

Η εταιρεία διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. Η γενική 

ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση 

της ρευστότητας, αυτή πραγµατοποιείται µε τον συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων, 

εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρής παρακολούθησης των ταµειακών ροών. Η 

παρακολούθηση της ρευστότητας πραγµατοποιείται σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία και µηνιαία 

βάση. 

Μέχρι σήµερα η εταιρεία διασφαλίζει επαρκή πιστωτικά όρια χρηµατοδότησης, µε ευνοϊκούς 

όρους από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, για να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο αυτό. 

 

9.5 Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η παρατεταµένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρµογές των οικονοµικών 

δεδοµένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονοµικού περιβάλλοντος. Η 

εταιρεία παραµένει προς το παρών σταθερή παρά το γενικότερο κλίµα οικονοµικής ύφεσης και 

ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την ελαστικότητα των δαπανών της. 

 

9.6 Κίνδυνος αλλαγής κανονιστικού πλαισίου 

Η εταιρεία δρα µέσα στο πλαίσιο που ορίζει η Νοµοθεσία και ισχύει για τις επιχειρήσεις. 

 

9.7 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία 

Ο κλάδος των pet shop είναι αναπτυσσόµενος στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα στην εκτός 

super market αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η εταιρεία ΠΕΤ ΣΙΤΥ είναι 

market leader στον κλάδο της και διαµορφώνει τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

 

9.8 Κίνδυνος τιµής 

Η εταιρεία αντιµετωπίζει  κίνδυνο από τις µεταβολές των τιµών των ανταγωνιστικών 

προϊόντων. Η Εταιρεία διαµορφώνει την τιµολογιακή πολιτική µε βάση τις τιµές προµήθειας 

και συνθήκες του ανταγωνισµού. 

 

9.9 Κίνδυνος απαξίωσης αποθεµάτων 

Η εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να ελαχιστοποιήσει των κίνδυνο απαξίωσης 

των αποθεµάτων της λόγω κακής συντήρησης/ φύλαξης ή τεχνολογικής ή άλλης µεταβολής. 

Η εταιρεία έχει ασφαλιζόµενο το σύνολο της αξίας των αποθεµάτων της για να 

ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές από φυσικές καταστροφές ή από 

συναφή αίτια. 



Η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων περιορίζει τον κίνδυνο απαξίωσης των 

αποθεµάτων. 

 

10. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την χρήση 2018 απεικονίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΤ ΣΙΤΥ 
Α.Ε.Β.Ε 

Πωλήσεις  
εµπορευµάτων  

Εκµίσθωση  
Μεταβίβαση 
Περιουσιακών 
Στοιχείων 

ΠΕΤ ΑΜΑΖΟΝ AE 1.146.364,56 1.200,00 0,00 

PET LEADER IKE 31.143,43 900,00 4.160,00 

PETSMART IKE 0,00 400,00 0,00 

Σύνολο  1.177.507,99 2.500,00 4.160,00 

    

ΠΕΤ ΣΙΤΥ 
Α.Ε.Β.Ε 

Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 
 

ΠΕΤ ΑΜΑΖΟΝ AE 132.992,37 0,00  

PET LEADER IKE 40.310,86 0,00  

PETSMART IKE 414,40 0,00  

Σύνολο  173.717,63 0,00  
 

 

11. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 1.071.275,00 και διαιρείται σε 36.500   

µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35. 

 

 Στη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 δεν σηµειώθηκαν µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας. 

 
12. Εργασιακά θέµατα 

 
Η Εταιρεία, την 31.12.2018 , απασχολούσε   540  άτοµα.  

Η κατανοµή του προσωπικού σε επίπεδο Εταιρείας κατά φύλο, στο τέλος του 2017 αναλύεται 

στο κατωτέρω πίνακα. 

 
 

Ανθρώπινο ∆υναµικό 
31/12/2018 

Εταιρεία 

Άνδρες 319 

Γυναίκες 221 

Συνολικό προσωπικό 540 
 



 

13. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 

Η εταιρεία διατηρεί  55 υποκαταστήµατα , στον Νοµός Αττικής , Ευβοίας και Θεσσαλονίκης.  

Την χρήση 2018 Ιδρύθηκαν 3 νέα καταστήµατα. 

Ανάλυση υποκαταστηµάτων: 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α ΓΟΥΝΑΡΗ 49 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α 

ΑΛΙΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 31 ΑΛΙΜΟΣ 

AΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 21 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 

ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 261 &ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 390 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 60 ΑΝΟΙΞΗ 

ΒΑΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΑΡΗΣ 3 &ΑΝ∆ΡΟΥ ΒΑΡΗ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 20 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

ΒΟΥΛΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 183 ΒΟΥΛΑ 

ΓΕΡΑΚΑΣ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 64 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 

ΓΛΥΦΑ∆Α Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 72 &Α.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΛΥΦΑ∆Α 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 112 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 145 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 2 Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 92 &ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

ΙΛΙΟΝ 1 ΙΛΙΟΥ 38 ΙΛΙΟΝ 

ΙΛΙΟΝ 2 Λ.ΘΗΒΩΝ 464 &ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 

KOΡΩΠΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 289 ΚΟΡΩΠΙ 

ΚΗΦΙΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΑΤΟΙΟΥ 161 ΚΗΦΙΣΙΑ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ 54 & ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ  ΚΑΜΑΤΕΡΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 88 &ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 106 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 27-29 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 

ΚΥΜΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΥΜΗΣ 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΛΟΥΤΣΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ  ΣΠΑΤΩΝ &ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΤΕΜΙ∆Α-ΛΟΥΤΣΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 62 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΜΑΡΟΥΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 82 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 212 ΝΙΚΑΙΑ 



ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 420 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 249 &ΑΧΙΛΛΕΩΣ 112 Π.ΦΑΛΗΡΟ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 117 &ΚΑΣΑΜΠΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ Λ.∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 51 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ 

ΠΙΚΕΡΜΙ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 52 ΠΙΚΕΡΜΙ 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 104-106 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 1 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 8 & ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ  ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 2 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 203 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

ΠΑΤΗΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 72  ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 93 &ΑΜΟΡΓΟΥ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΑΙΑΝΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 149 ΠΑΙΑΝΙΑ 

ΠΕΥΚΗ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 51 ΠΕΥΚΗ 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 37 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ &ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λ.ΘΗΒΩΝ 171 & ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ &ΠΡΟΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΜΑΡΟΥΣΙ(ΣΩΡΟΥ) ΣΩΡΟΥ 19 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 1 ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 296 ΧΑΙ∆ΑΡΙ 

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 2 Λ.ΑΘΗΝΩΝ 247 ΧΑΙ∆ΑΡΙ 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 247 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 

ΧΑΛΚΙ∆Α 1 ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ 5 ΧΑΛΚΙ∆Α 

ΧΑΛΚΙ∆Α 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  & ΠΑΠΑΣΚΙΑ∆Α 3 ΧΑΛΚΙ∆Α 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 Λ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 275 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 Α ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2 ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  5 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

                                                                    

14.Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε το περιβάλλον 

 

H ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε., αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονοµίας εξαρτάται άµεσα από την 

βιωσιµότητα του οικοσυστήµατος και ότι όλοι µαζί έχουµε την ευθύνη να συµβάλλουµε 

ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση των φυσικών πόρων. 

Έχοντας λοιπόν σαν στόχο της την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε αρµονία µε την 

κοινωνία και το περιβάλλον, προχώρησε στον καθορισµό περιβαλλοντικής πολιτικής, 

προσπαθώντας να περάσει την φιλοσοφία αυτή στο οργανικό προσωπικό, αλλά και σε όλους 

τους συνεργάτες της. 

α) Πραγµατικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

Η Εταιρεία λόγω του αντικειµένου της δέν επιβαρύνει ιδιαίτερα  το περιβάλλον . 



β) Γνωστοποίηση σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζει η οντότητα για την πρόληψη και 

τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες. 

Ενεργειακή χρήση :  

Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια µόνο από παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση  

 

15.Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε την κοινωνία 

 

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της η Εταιρεία συνεχίζει την ανάληψη δράσεων µε 

γνώµονα την κοινωνική συνεισφορά. Κατά την κλειόµενη χρήση 2018 και παρά την ιδιαίτερα 

δυσµενή οικονοµική συγκυρία, η Εταιρεία πιστή στη δέσµευσή της για κοινωνική προσφορά 

συνέχισε την έντονη κοινωνική της δράση. 

16.Υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων 

 

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας σε όλους τους τοµείς 

δραστηριοποίησης της Εταιρείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 

µεριµνά επίσης για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων πυρασφάλειας και την 

αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και για την εκπαίδευση του προσωπικού. 

 

17.Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζοµένων 

Η συστηµατική εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Εταιρία. 

Το έτος 2018, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις αφενός σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο 

της εργασίας των εργαζοµένων, και αφετέρου σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στο σύνολο 

του προσωπικού της εταιρείας µε στόχο την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ασφαλούς 

εργασίας. 

Η εταιρεία προχωρά στην δηµιουργία της Ακαδηµίας pet city µέσα από την οποία θα γίνεται 

και η συνεχείς εκπαίδευση του προσωπικού της. 

Στην χρήση 2019 η εταιρεία ξεκίνησε 3 ετές πρόγραµµα εκπαίδευσης του συνόλου του 

προσωπικού της µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

 

18.Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε το σεβασµό των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου 

Ίσες ευκαιρίες και διαφορετικότητα 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές 

αρχές της Εταιρείας. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, 

στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε 

λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. 



Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαµβάνονται υπόψη είναι η εµπειρία, η προσωπικότητα, η 

θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόµου. Η 

Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζοµένους αυτής να σέβονται τη 

διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προµηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να µην 

αποδέχονται οποιαδήποτε συµπεριφορά που ενδέχεται να δηµιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε 

µορφής. 

 

Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε την καταπολέµηση της διαφθοράς 

Η Εταιρεία αποδίδει µεγάλη  σηµασία στην προώθηση της διαφάνειας, τη συµµόρφωση µε το 

εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την καταπολέµηση κρουσµάτων διαφθοράς. Για την 

Εταιρεία η µακροχρόνια και ισχυρή σχέση εµπιστοσύνης που έχει εδραιώσει µε τους πελάτες, 

τους µετόχους, τους επενδυτές, τους προµηθευτές και τις εποπτικές αρχές αποτελεί ένα από 

τα σηµαντικότερα περιουσιακά στοιχεία αυτής και η διαφύλαξή της συνιστά απόλυτη 

προτεραιότητα, οπότε έχει καταστήσει απόλυτα σαφή προς το σύνολο των εργαζοµένων της 

και των µελών της ∆ιοίκησης την πρόθεσή της να αντιµετωπίζει άµεσα τέτοιες περιπτώσεις, 

προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες. 

 
 
Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τη δωροδοκία 

Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς την προσφορά ή την αποδοχή δωρεών ιδίως σε µετρητά καθώς 

και κάθε άλλη εξωγενή ωφέλεια που σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων των 

εργαζοµένων της. Στο πεδίο της εν λόγω απαγόρευσης εµπίπτει το σύνολο του προσωπικού 

της Εταιρείας, περιλαµβανοµένων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του συνόλου 

των διευθυντικών στελεχών. 

 

19.∆ιάθεση κερδών 

Από τις προς έγκριση Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις προκύπτει ότι τα καθαρά κέρδη µετά 

από φόρους ανέρχονται στο ποσό των € 3.170.230,92 . Η πρόταση του ∆.Σ προς την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων για διανοµή τους είναι η ακόλουθη : 

1. Τακτικό Αποθεµατικό                      156.016,34        

2. Μερίσµατα Πληρωτέα                      474.500,00           

3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                 2.539.714,58        

                                               

20. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. 



 
 
Αθήνα, 12/7/2019 
 
 
 
 

 

 
 

Αθήνα, 23/7/2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

  Γεώργιος  Β. Νανούρης  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14091 
V.N.T. AUDITING S.A. 

                                                   Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

  Λεωφόρος Μεσογείων 396  
153 41 Αγία Παρασκευή,  
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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2018, είναι εκείνες 

που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας την 12/07/2019 προκειµένου να 

υποβληθούν στο ΓΕΜΗ και στοχεύουν στο να παράσχουν ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής 

θέσης, του συνολικού εισοδήµατος, των µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των ταµειακών ροών 

της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

                                       Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

                                                    του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

     

 Μαντζουράνης Μαντζουρανάκης 
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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΠΕΤ ΣΙΤΥ ΑΕΒΕ»  επί των 

Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2018. 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας υποβάλλουµε τις Οικονοµικές καταστάσεις , οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») ύστερα από 

τις 30.11.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας και 

παρουσιάζουν την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας, καθώς 

και την παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2018.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς», γιατί αναφέρονται στην περίοδο που καλύπτεται από τις 

πρώτες ∆ΠΧΑ οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2018. Σύµφωνα µε 

τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, η Εταιρεία εφάρµοσε 

τα πρότυπα που ισχύουν την 31 ∆εκεµβρίου 2018 στα οικονοµικά στοιχεία από 1η Ιανουαρίου 

2017. 

 

1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας 
  
Ο Κύκλος εργασιών  της εταιρείας για την κλειόµενη  χρήση 1/1/2018-31/12/2018, ανήλθε στο 

ποσό των 35.385.332,35 ευρώ έναντι του ποσού των 32.868.168,91 ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης, σηµειώνοντας  αύξηση  2.517.163,44 ευρώ σε ποσοστό 7,66% 

περίπου. Επίσης, η χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017 παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα µετά 

φόρων ποσού 3.129.388,88 ευρώ, έναντι κερδών της προηγουµένης χρήσης ποσού 

2.886.651,01 ευρώ σηµειώνοντας αύξηση  242.737,87 ευρώ.  

 
2. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας 

Με δεδοµένη την διαφαινόµενη διατήρηση του υφιστάµενου αρνητικού κλίµατος, η διοίκηση της 

Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρµόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς 

την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσµατικότητα της. 

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2019 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των 
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αποτελεσµάτων της, µέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί 

η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές. 

Σχετικά µε τις Πωλήσεις και µε βάση τα µέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούµε αύξηση κατά ποσοστό 

7,00 % περίπου. 

Σχετικά µε τα Κέρδη προ φόρων και µε βάση τα µέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούµε αύξηση κατά 

ποσοστό 5 % περίπου. 

Τα σηµαντικότερα γεγονότα που αναµένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι:  

(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονοµίας που επηρεάζει την ζήτηση  

(β) Η δηµιουργία  νέων καταστηµάτων . 

Επίσης σηµειώνουµε ότι : Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σηµαντικά 

γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως και τα οποία µπορούν να 

επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της Εταιρείας. 

 

3.ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018 

Αριθµοδείκτες, που δείχνουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας είναι : 

 

  α. Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως   2018 

Κυκλοφορούν» ενεργητικό  13.285.563,35 
1. 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 
55,36% 

 23.998.818,80 

Ίδια κεφάλαια                13.306.209,63 
2. 

Σύνολο υποχρεώσεων 
1,24 

10.692.609,17 

Ίδια κεφάλαια               13.306.209,63 
3. 

Πάγιο ενεργητικό 
1,29 

 10.304.636,55 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό        13.285.563,35 
4. 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
2,19 

 6.048.135,65 

Κεφάλαιο κινήσεως            7.237.427,70 
5. 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό 
54,48% 

 13.285.563,35 

    

  

   

    

β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας   2018 

6. Κέρδη προ φόρων 12,67%  4.523.935,03 
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Κύκλος Εργασιών  35.712.491,77 

Κέρδη προ φόρων  4.523.935,03 
7. 

Ίδια κεφάλαια 
34,00% 

 13.306.209,63 

Μικτό κέρδος                              17.107.181,58 
8. 

Κύκλος Εργασιών 
47,90% 

 35.712.491,77 

Μικτό κέρδος                             17.107.181,58 
9. 

Κόστος πωληθέντων 
93,59% 

 18.278.150,77 

Κύκλος Εργασιών  35.712.491,77 
10. 

Ίδια κεφάλαια 
2,68 

 13.306.209,63 

Κόστος πωληθέντων  18.278.150,77 
11. 

Μέσος όρος αποθεµάτων περιόδου 
4,05 

4.508.118,75 

4. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηµατικού µοντέλου  

 

Η εταιρεία «ΠΕΤ ΣΙΤΥ ΑΕΒΕ» ιδρύθηκε στίς  07/08/1996 και εδρεύει στο 22 ο χλµ Λεωφ.Λαυρίου, 

Κορωπί . 

Το κύριο αντικείµενό της είναι : Λιανικό  εµπόριο τροφών γιά ζώα συντροφιάς .  

Τα εµπορευόµενα προϊόντα και οι παρεχόµενες υπηρεσίες εκ µέρους της Εταιρείας εντάσσονται 

στους ακόλουθους τοµείς:  

α) Εµπόριο ζωοτροφών γιά κατοικίδια  

β) Υπηρεσίες πρός τά κατοικίδια . 

 

Οι κύριες  εγκαταστάσεις  της εταιρείας , αποθήκες καί γραφεία διοίκησης βρίσκονται στο Κορωπί.  

Πελάτες της είναι κυρίως  πελάτες λιανικής. 

Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει του εξής νοµούς:  

α) Νοµός Αττικής 

β) Νοµός Ευβοίας 

γ) Νοµός Θεσσαλονίκης.  

Η επιτυχηµένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :  

α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,  
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β) Εξειδικευµένο προσωπικό ,  

γ) Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση . 

5. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από: 

α) Μαντζουρανάκης Μαντζουράνης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων σύµβουλος   

β) Μαντζουρανάκη Βαρβάρα, Αντιπρόεδρος  

γ) Μαντζουρανάκη Ανδρονίκη, µέλος διοικητικού συµβουλίου.  

Και τα τρία µέλη τού διοικητικού συµβουλίου είναι   και µέτοχοι  της εταιρείας . 

 

6. Στόχοι και βασικές αξίες   

Στόχοι  

α) Η καθιέρωσή της ως η σηµαντικότερη εταιρεία στον κλάδο .  

β) Αύξηση τού τζίρου, βελτίωση του περιθωρίου µικτού και καθαρού κέρδους,  

Βασικές αξίες 

α) Έντιµη σχέση µε τους πελάτες, προσήλωση στην ποιότητα των αγαθών . 

β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,  

γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζοµένους ,  

 

7. Μεσοπρόθεσµοι στόχοι 

Στρατηγική της εταιρείας είναι η επέκταση εντός της επόµενης τριετίας στις µεγαλύτερες πόλεις 

της χώρας .  

Η εταιρεία στην χρήση 2019 θα ανοίξει 8  έως 10 νέα σηµεία πώλησης.  

Επίσης, η εταιρεία µε την επικαιροποίηση της συνολικής παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή 

και την συµµετοχή της σε όλες τις ευρωπαϊκές κλαδικές εκθέσεις στοχεύει στο να λανσάρει στην 

αγορά νέα καινοτόµα προϊόντα ως προς την διατροφή και την υγιεινή στα ζώα. 
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8. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης 

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για 

τη λειτουργία της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιµοι πόροι της, δραστηριοποιούνται 

πλήρως για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια 

της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έµφαση: 

α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων  ή υπηρεσιών . 

β) Την εφαρµογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση 

κοινών αρχών και κανόνων. 

γ) Σεβασµό για το περιβάλλον . 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει  ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από το ∆.Σ. 

 

9. ∆ιαχείριση κινδύνων 

9.1 Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος επειδή οι πληρωµές σε προµηθευτές σε ξένο 

νόµισµα γίνονται είτε µετρητοίς ή είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. 

 

9.2 Κίνδυνος Επιτοκίου 

Επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να αλλάξει η αξία µιας επένδυσης εξαιτίας µεταβολών στο 

επίπεδο των επιτοκίων. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων 

καθώς και τις ανάγκες χρηµατοδότησης της εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της εταιρείας από 

τραπεζικό δανεισµό είναι ιδιαίτερα περιορισµένη δεν υφίσταται σηµαντικός επιτοκιακός κίνδυνος. 

 

9.3.Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας µιας χρηµατικής αµοιβής, που οφείλεται στην 

αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να εκπληρώσει µία συµβατική 

υποχρέωσή του. Για µία επιχείρηση ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο που 

διατρέχει να µην εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις της ή, σε µερικές περιπτώσεις, να µην τις 

εισπράξει ποτέ. 
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Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Οι 

λιανικές πωλήσεις πραγµατοποιούνται τοις µετρητοίς µέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, 

ενώ αναφορικά µε τις χονδρικές πωλήσεις η εταιρεία µε βάση τις Εσωτερικές αρχές λειτουργία 

της, χορηγεί πίστωση εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. 

Συνεπώς η εταιρεία δεν παρουσιάζει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου µε τα συµβαλλόµενα 

µέρη. 

 

9.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας είναι η αβεβαιότητα έγκαιρης ρευστοποίησης µίας επένδυσης όταν δεν 

µπορεί να πωληθεί αρκετά γρήγορα για να αποτρέψει ή να µετριάσει µία απώλεια κεφαλαίου. 

Η εταιρεία διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. Η γενική 

ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της 

ρευστότητας, αυτή πραγµατοποιείται µε τον συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων, εγκεκριµένων 

τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρής παρακολούθησης των ταµειακών ροών. Η παρακολούθηση 

της ρευστότητας πραγµατοποιείται σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση. 

Μέχρι σήµερα η εταιρεία διασφαλίζει επαρκή πιστωτικά όρια χρηµατοδότησης, µε ευνοϊκούς 

όρους από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, για να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο αυτό. 

 

9.5 Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η παρατεταµένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρµογές των οικονοµικών 

δεδοµένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονοµικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία 

παραµένει προς το παρών σταθερή παρά το γενικότερο κλίµα οικονοµικής ύφεσης και 

ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την ελαστικότητα των δαπανών της. 

 

9.6 Κίνδυνος αλλαγής κανονιστικού πλαισίου 

Η εταιρεία δρα µέσα στο πλαίσιο που ορίζει η Νοµοθεσία και ισχύει για τις επιχειρήσεις. 

 

9.7 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία 

Ο κλάδος των pet shop είναι αναπτυσσόµενος στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα στην εκτός 

super market αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η εταιρεία ΠΕΤ ΣΙΤΥ είναι market 

leader στον κλάδο της και διαµορφώνει τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

 

9.8 Κίνδυνος τιµής 

Η εταιρεία αντιµετωπίζει  κίνδυνο από τις µεταβολές των τιµών των ανταγωνιστικών προϊόντων. 

Η Εταιρεία διαµορφώνει την τιµολογιακή πολιτική µε βάση τις τιµές προµήθειας και συνθήκες του 
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ανταγωνισµού. 

 

9.9 Κίνδυνος απαξίωσης αποθεµάτων 

Η εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να ελαχιστοποιήσει των κίνδυνο απαξίωσης των 

αποθεµάτων της λόγω κακής συντήρησης/ φύλαξης ή τεχνολογικής ή άλλης µεταβολής. 

Η εταιρεία έχει ασφαλιζόµενο το σύνολο της αξίας των αποθεµάτων της για να ελαχιστοποιήσει 

τον κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές από φυσικές καταστροφές ή από συναφή αίτια. 

Η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων περιορίζει τον κίνδυνο απαξίωσης των 

αποθεµάτων. 

 

10. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την χρήση 2018 απεικονίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΤ ΣΙΤΥ 
Α.Ε.Β.Ε 

Πωλήσεις  
εµπορευµάτων  

Εκµίσθωση  
Μεταβίβαση 

Περιουσιακών 
Στοιχείων 

ΠΕΤ ΑΜΑΖΟΝ AE 1.146.364,56 1.200,00 0,00 

PET LEADER IKE 31.143,43 900,00 4.160,00 

PETSMART IKE 0,00 400,00 0,00 

Σύνολο  1.177.507,99 2.500,00 4.160,00 

    

ΠΕΤ ΣΙΤΥ 
Α.Ε.Β.Ε 

Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 
 

ΠΕΤ ΑΜΑΖΟΝ AE 132.992,37 0,00  

PET LEADER IKE 40.310,86 0,00  

PETSMART IKE 414,40 0,00  

Σύνολο  173.717,63 0,00  
 

 

11. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 1.071.275,00 και διαιρείται σε 36.500   

µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35. 

 

 Στη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 δεν σηµειώθηκαν µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας. 
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12. Εργασιακά θέµατα 

 
Η Εταιρεία, την 31.12.2018 , απασχολούσε   540  άτοµα.  

Η κατανοµή του προσωπικού σε επίπεδο Εταιρείας κατά φύλο, στο τέλος του 2017 αναλύεται στο 

κατωτέρω πίνακα. 

 
 

 

13. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 

Η εταιρεία διατηρεί  55 υποκαταστήµατα , στον Νοµός Αττικής , Ευβοίας και Θεσσαλονίκης.  

Την χρήση 2018 Ιδρύθηκαν 3 νέα καταστήµατα. 

Ανάλυση υποκαταστηµάτων: 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α ΓΟΥΝΑΡΗ 49 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α 

ΑΛΙΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 31 ΑΛΙΜΟΣ 

AΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 21 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 

ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 261 &ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 390 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 60 ΑΝΟΙΞΗ 

ΒΑΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΑΡΗΣ 3 &ΑΝ∆ΡΟΥ ΒΑΡΗ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 20 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

ΒΟΥΛΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 183 ΒΟΥΛΑ 

ΓΕΡΑΚΑΣ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 64 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 

ΓΛΥΦΑ∆Α Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 72 &Α.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΛΥΦΑ∆Α 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 112 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 145 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 2 Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 92 &ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

ΙΛΙΟΝ 1 ΙΛΙΟΥ 38 ΙΛΙΟΝ 

Ανθρώπινο ∆υναµικό 
31/12/2018 

Εταιρεία 

Άνδρες 319 

Γυναίκες 221 

Συνολικό προσωπικό 540 
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ΙΛΙΟΝ 2 Λ.ΘΗΒΩΝ 464 &ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 

KOΡΩΠΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 289 ΚΟΡΩΠΙ 

ΚΗΦΙΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΑΤΟΙΟΥ 161 ΚΗΦΙΣΙΑ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ 54 & ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ  ΚΑΜΑΤΕΡΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 88 &ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 106 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 27-29 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 

ΚΥΜΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΥΜΗΣ 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΛΟΥΤΣΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ  ΣΠΑΤΩΝ &ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΤΕΜΙ∆Α-ΛΟΥΤΣΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 62 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΜΑΡΟΥΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 82 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 212 ΝΙΚΑΙΑ 

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 420 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 249 &ΑΧΙΛΛΕΩΣ 112 Π.ΦΑΛΗΡΟ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 117 &ΚΑΣΑΜΠΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ Λ.∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 51 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ 

ΠΙΚΕΡΜΙ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 52 ΠΙΚΕΡΜΙ 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 104-106 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 1 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 8 & ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ  ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 2 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 203 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

ΠΑΤΗΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 72  ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 93 &ΑΜΟΡΓΟΥ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΑΙΑΝΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 149 ΠΑΙΑΝΙΑ 

ΠΕΥΚΗ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 51 ΠΕΥΚΗ 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 37 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ &ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λ.ΘΗΒΩΝ 171 & ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ &ΠΡΟΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΜΑΡΟΥΣΙ(ΣΩΡΟΥ) ΣΩΡΟΥ 19 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 1 ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 296 ΧΑΙ∆ΑΡΙ 

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 2 Λ.ΑΘΗΝΩΝ 247 ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
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ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 247 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 

ΧΑΛΚΙ∆Α 1 ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ 5 ΧΑΛΚΙ∆Α 

ΧΑΛΚΙ∆Α 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  & ΠΑΠΑΣΚΙΑ∆Α 3 ΧΑΛΚΙ∆Α 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 Λ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 275 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 Α ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2 ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  5 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

                                                                    

14.Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε το περιβάλλον 

 

H ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε., αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονοµίας εξαρτάται άµεσα από την 

βιωσιµότητα του οικοσυστήµατος και ότι όλοι µαζί έχουµε την ευθύνη να συµβάλλουµε ενεργά 

στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση των φυσικών πόρων. Έχοντας λοιπόν 

σαν στόχο της την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε αρµονία µε την κοινωνία και το 

περιβάλλον, προχώρησε στον καθορισµό περιβαλλοντικής πολιτικής, προσπαθώντας να περάσει 

την φιλοσοφία αυτή στο οργανικό προσωπικό, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες της. 

α) Πραγµατικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

Η Εταιρεία λόγω του αντικειµένου της δέν επιβαρύνει ιδιαίτερα  το περιβάλλον . 

β) Γνωστοποίηση σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες. 

Ενεργειακή χρήση :  

Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια µόνο από παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση  

 

15.Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε την κοινωνία 

 

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της η Εταιρεία συνεχίζει την ανάληψη δράσεων µε 

γνώµονα την κοινωνική συνεισφορά. Κατά την κλειόµενη χρήση 2018 και παρά την ιδιαίτερα 

δυσµενή οικονοµική συγκυρία, η Εταιρεία πιστή στη δέσµευσή της για κοινωνική προσφορά 

συνέχισε την έντονη κοινωνική της δράση. 

16.Υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων 

 

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας σε όλους τους τοµείς δραστηριοποίησης 

της Εταιρείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας µεριµνά επίσης για τη 

διασφάλιση της τήρησης των κανόνων πυρασφάλειας και την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών 
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και για την εκπαίδευση του προσωπικού. 

 

17.Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζοµένων 

Η συστηµατική εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Εταιρία. Το 

έτος 2018, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις αφενός σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο της 

εργασίας των εργαζοµένων, και αφετέρου σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στο σύνολο του 

προσωπικού της εταιρείας µε στόχο την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ασφαλούς εργασίας. 

Η εταιρεία προχωρά στην δηµιουργία της Ακαδηµίας pet city µέσα από την οποία θα γίνεται και η 

συνεχείς εκπαίδευση του προσωπικού της. 

Στην χρήση 2019 η εταιρεία ξεκίνησε 3 ετές πρόγραµµα εκπαίδευσης του συνόλου του 

προσωπικού της µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

 

18.Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου 

Ίσες ευκαιρίες και διαφορετικότητα 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές 

αρχές της Εταιρείας. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις 

αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές 

εργασιακές δραστηριότητες. 

Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαµβάνονται υπόψη είναι η εµπειρία, η προσωπικότητα, η 

θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόµου. Η Εταιρεία 

παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζοµένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα 

κάθε υπαλλήλου ή προµηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να µην αποδέχονται οποιαδήποτε 

συµπεριφορά που ενδέχεται να δηµιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε µορφής. 

 

Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε την καταπολέµηση της διαφθοράς 

Η Εταιρεία αποδίδει µεγάλη  σηµασία στην προώθηση της διαφάνειας, τη συµµόρφωση µε το 

εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την καταπολέµηση κρουσµάτων διαφθοράς. Για την 

Εταιρεία η µακροχρόνια και ισχυρή σχέση εµπιστοσύνης που έχει εδραιώσει µε τους πελάτες, τους 

µετόχους, τους επενδυτές, τους προµηθευτές και τις εποπτικές αρχές αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα περιουσιακά στοιχεία αυτής και η διαφύλαξή της συνιστά απόλυτη 

προτεραιότητα, οπότε έχει καταστήσει απόλυτα σαφή προς το σύνολο των εργαζοµένων της και 

των µελών της ∆ιοίκησης την πρόθεσή της να αντιµετωπίζει άµεσα τέτοιες περιπτώσεις, 

προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες. 
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Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τη δωροδοκία 

Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς την προσφορά ή την αποδοχή δωρεών ιδίως σε µετρητά καθώς και 

κάθε άλλη εξωγενή ωφέλεια που σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζοµένων 

της. Στο πεδίο της εν λόγω απαγόρευσης εµπίπτει το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας, 

περιλαµβανοµένων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του συνόλου των διευθυντικών 

στελεχών. 

 

19.∆ιάθεση κερδών 

Από τις προς έγκριση Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις προκύπτει ότι τα καθαρά κέρδη µετά από 

φόρους ανέρχονται στο ποσό των € 3.170.230,92 . Η πρόταση του ∆.Σ προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων για διανοµή τους είναι η ακόλουθη : 

1. Τακτικό Αποθεµατικό                      156.016,34        

2. Μερίσµατα Πληρωτέα                      474.500,00           

3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                 2.539.714,58        

                                               

20. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. 

 
 

Αθήνα, 12/7/2019 
 
 
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
ΚΑΙ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆Σ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. (η 

εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 

2018, την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 

της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2018, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση . 

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας 

υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου 

Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται 
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στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 

στην “Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. Η γνώµη µας επί των οικονοµικών 

καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή 

οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών. Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των 

οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και µε τον 

τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να 

είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε 

υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το  

θέµα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 

ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 

τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η 

εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 

διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα 

να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση 
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αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά 

τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος 

µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν 

που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη 

διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 

τη ∆ιοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το 

εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε 

υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών 

καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
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οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το 

χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, 

συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  

(µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31.12.2018. 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. 

και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 23/7/2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

  Γεώργιος  Β. Νανούρης  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14091 

V.N.T. AUDITING S.A. 

                                                   Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

  Λεωφόρος Μεσογείων 396  

153 41 Αγία Παρασκευή,  

                                                     Αθήνα Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174 
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

 

∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση 31/12/2018 31/12/2017 

 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 5.1 10.249.931,27 10.349.290,20 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 54.705,28 18.691,62 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 5.3 47.643,00 39.803,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 5.4 360.975,90 357.255,90 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων  10.713.255,45 10.765.040,72 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 5.5 4.262.852,10 4.533.888,22 

Εµπορικές απαιτήσεις 5.6 226.807,02 118.910,04 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.7 2.117.203,35 2.005.521,03 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµηµένα στην 
Εύλογη Αξία 5.8 1.365,80 2.516,41 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.9 6.677.335,08 5.983.343,80 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων  13.285.563,35 12.644.179,50 

    

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων  23.998.818,80 23.409.220,22 
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σηµείωση 31.12.2018 31.12.2017 

Κεφάλαια και αποθεµατικά    

Μετοχικό κεφάλαιο 5.10.1 1.071.275,00 1.071.275,00 

Λοιπά αποθεµατικά 5.10.2 1.076.521,09 934.333,40 

Αποθεµατικό προσαρµογής 5.10.3 1.238.531,06 1.238.531,06 

Αποτελέσµατα είς νέο  9.919.882,48 7.366.339,25 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  13.306.209,63 10.610.478,71 

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµές υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 5.11 3.090.052,89 3.464.094,95 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 5.12 488.684,85 451.389,85 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.22 1.065.735,78 1.061.183,80 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  4.644.473,52 4.976.668,60 

    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Εµπορικές υποχρεώσεις 5.13 1.691.835,20 2.393.065,83 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 5.14 308.908,57 1.814.160,50 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 5.11 1.327.317,75 955.315,65 

Υποχρεώσεις από φόρους 5.15 1.906.619,53 1.670.047,56 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις  5.16 813.454,60 989.483,37 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων  υποχρεώσεων  6.048.135,65 7.822.072,91 

Σύνολο υποχρεώσεων  10.692.609,17 12.798.741,51 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  23.998.818,80 23.409.220,22 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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       Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σηµ. 

01/01/2018-  
31/12/2018  

01/01/2017-  
31/12/2017 

    

Κύκλος εργασιών  5.17 35.385.332,35 32.868.168,91 

Κόστος πωληθέντων 5.18 -18.278.150,77 -16.540.144,52 

Μικτό κέρδος   17.107.181,58 16.328.024,39 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.19 169.521,74 13.478,91 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.18 -3.283.438,40 -3.059.287,34 

Έξοδα διάθεσης 5.18 -8.982.930,27 -8.543.635,97 

Λοιπά κέρδη/(ζηµιές)  -6.272,53 -42.742,48 

Λειτουργικό κέρδος  5.004.062,12 4.695.837,51 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  0,00 577,46 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 5.20 -480.127,09 -514.410,28 

Κέρδη προ φόρων  4.523.935,03 4.182.004,69 

Φόροι Εισοδήµατος 5.22 -1.394.546,15 -1.295.353,68 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (Α)  3.129.388,88 2.886.651,01 

    

    

    

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα 

   

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 5.12 54.456,05 22.494,80 

Φόρος εισοδήµατος 5.22 -13.614,01 -5.623,70 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  
(Β)  40.842,04 16.871,10 

    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για την 
περίοδο (Α)+(Β)  3.170.230,92 2.903.522,11 

    

Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή για την περίοδο 
(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή) 

5.21 
 85,74 79,09 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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       Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
   

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
προσαρµογής  

Αποτελέσµατα 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2017 1.071.275,00 802.758,82 1.238.531,06 5.044.436,72 8.157.001,60 

Τακτικό αποθεµατικό 0,00 131.574,58 0,00 -131.574,58 0,00 

Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 -450.045,00 -450.045,00 

 Κέρδη - (ζηµίες) χρήσης  1/1/2017 -31/12/2017 0,00 0,00 0,00 2.886.651,01 2.886.651,01 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 0,00 0,00 0,00 16.871,10 16.871,10 

Υπόλοιπο 31.12.2017 1.071.275,00 934.333,40 1.238.531,06 7.366.339,25 10.610.478,71 

Υπόλοιπο 01.01.2018 1.071.275,00 934.333,40 1.238.531,06 7.366.339,25 10.610.478,71 

Τακτικό αποθεµατικό 0,00 142.187,69 0,00 -142.187,69 0,00 

Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 -474.500,00 -474.500,00 

 Κέρδη - (ζηµίες) χρήσης  1/1/2018 -31/12/2018 0,00 0,00 0,00 3.129.388,88 3.129.388,88 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 0,00 0,00 0,00 40.842,04 40.842,04 

Υπόλοιπο 31.12.2018 1.071.275,00 1.076.521,09 1.238.531,06 9.919.882,48 13.306.209,63 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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       Κατάσταση Ταµειακών Ροών  ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01/2018- 
31/12/2018  

01/01/2017- 
31/12/2017 

Ταµειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτέλεσµα προ φόρων 4.523.935,03 4.182.004,69 

Πλέον ή µείον προσαρµογές για:     

Πλέον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων  532.939,24 494.074,68 

Πλέον: Προβλέψεις  91.751,05 40.625,99 

Μείον: Κέρδη και ζηµίες  από διάθεση στοιχείων -1.457,21 0,00 

Πλέον: Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 471.768,69 505.809,46 

Πλέον: Ζηµιά Αποµείωσης Χρεογράφων 1.150,61  0,00 

  5.620.087,41 5.222.514,82 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 271.036,12 -956.045,97 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -223.299,30 -1.365.524,62 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων  -640.687,43 104.960,49 

  -592.950,61 -2.216.610,10 

Καταβληθέντες τόκοι -475.314,77 -495.528,56 

Πληρωµές για φόρο εισοδήµατος -1.403.608,18 -1.281.047,62 

Σύνολο -1.878.922,95 -1.776.576,18 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.148.213,85 1.229.328,54 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Πληρωµές  για απόκτηση  παγίων στοιχείων -472.796,32 -421.775,90 

Εισπράξεις από πώληση παγίων 4.659,56 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 577,46 

Εισπράξεις από πώληση µετοχών και χρεογράφων  -7.840,00 106.600,96 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -475.976,76 -314.597,48 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις (πληρωµές) από αύξηση (µείωση κεφαλαίου) 0,00 0,00 

Αποπληρωµή ∆ανεισµού -3.588.439,90 -3.862.527,22 

Εισπράξεις από δάνεια 2.084.694,09 3.279.583,98 

Μερίσµατα πληρωθέντα  -474.500,00 -450.045,00 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

-1.978.245,81 -1.032.988,24 

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

693.991,28 -118.257,18 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 5.983.343,80 6.101.600,98 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 6.677.335,08 5.983.343,80 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

1.1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της για την περίοδο 01.01.2018 - 31.12.2018 έχουν εγκριθεί από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο την 12/7/2019.  

1.2. Σύσταση Εταιρείας: H Εταιρεία ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε στις 07.08.1996.  

1.3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας είναι την 31η ∆εκεµβρίου 2018 σε 540 άτοµα 

και την 31η ∆εκεµβρίου 2017 σε 543 άτοµα.  

1.4. Έδρα 

 Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο 22ο χιλιόµετρο Λ. Λαυρίου Κορωπί. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας 

είναι η www.petcity.gr.  

1.5. Σκοπός  

1.5.1. Λιανικό εµπόριο τροφών για ζώα συντροφιάς.  

1.5.2. Εµπόριο ζωοτροφών για κατοικίδια.  

1.5.3. Υπηρεσίες προς κατοικίδια  

 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

2.1 Βάση κατάρτισης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και παρουσιάζουν την 

οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη 

βάση προετοιµασίας της παρούσας οικονοµικής πληροφόρησης. Οι οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στις 

πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς», γιατί αναφέρονται στην περίοδο που καλύπτεται από τις πρώτες 

∆ΠΧΑ οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2018. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις 

του ∆ΠΧΑ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, η Εταιρεία εφάρµοσε τα πρότυπα που ισχύουν την 31 

∆εκεµβρίου 2018 στα οικονοµικά στοιχεία από 1η Ιανουαρίου 2017. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονταν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ») έως την 31 

∆εκεµβρίου 2017. Τα ΕΛΠ διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ∆ΠΧΑ. Κατά την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων, η ∆ιοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής αποτίµησης που χρησιµοποιούσε 

σύµφωνα µε τα ΕΛΠ ώστε να συνάδουν µε τα ∆ΠΧΑ. Τα στοιχεία του 2017 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα 

βάσει των τροποποιήσεων αυτών. Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης, από τα ΕΛΠ στα 
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∆ΠΧΠ, στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα παρατίθενται στην Σηµείωση 4. Οι συνηµµένες ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχουν 

τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας. Η σύνταξη 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί άσκηση κρίσης από την ∆ιοίκηση της Εταιρίας καθώς 

επίσης και εκτιµήσεις στην διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισµό των διαφόρων 

λογιστικών µεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν µεγαλύτερου βαθµού υποκειµενικότητας ή είναι αυξηµένης 

πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις ή εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται 

στη Σηµείωση 4.1.  

 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 

Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει 

επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των 

πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της 

λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο 

του ∆ΛΠ 39.  

Η Εταιρεία εφάρµοσε το µοντέλο  και δεν διαπιστώθηκε ανάγκη περαιτέρω αποµείωσης.  

 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» 

Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν από µια 

σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή 

τον κλάδο. Το πρότυπο εφαρµόζεται επιπλέον για την αναγνώριση και επιµέτρηση κερδών και ζηµιών από την 

πώληση µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν συγκαταλέγονται στις συνήθεις 

δραστηριότητες της Εταιρείας (π.χ. πωλήσεις παγίων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). 

Από 1 Ιανουαρίου 2018, η εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο εφαρµόζοντας την τροποποιηµένη αναδροµική 

προσέγγιση χωρίς να υπάρξει κάποια αναπροσαρµογή στη συγκριτική πληροφόρηση. Το νέο πρότυπο δεν είχε 
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επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις κατά την εφαρµογή του, αφού δεν υπήρξαν διαφορές κατά την 

εφαρµογή των νέων λογιστικών πολιτικών. Συνεπώς η εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 15 δεν είχε αντίκτυπο στα 

αποτελέσµατα εις νέον ούτε χρειάστηκαν προσαρµογές για τη µετάβαση σε αυτό. 

 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόµηση και επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία 

των µετοχών” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό των επιπτώσεων των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιµέτρηση παροχών που 

εξαρτώνται από την αξία µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά, παροχών που εξαρτώνται από την αξία 

µετοχών µε δυνατότητα συµψηφισµού των υποχρεώσεων, παρακρατούµενων φόρων και το λογιστικό 

χειρισµό των τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων 

Η εφαρµογή της ανωτέρω διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα 

επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει 

επέλθει αλλαγή στη χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό 

και η αλλαγή στη χρήση να µπορεί να τεκµηριωθεί. 

Η εφαρµογή της ανωτέρω διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.A 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές” 

Η ∆ιερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε πώς προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρµόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή 

όταν µία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε 

ξένο νόµισµα. Η εφαρµογή της ανωτέρω διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι µια συλλογή 

τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. 

 

∆ΛΠ 28 “Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων 

κεφαλαίων, τα αµοιβαία κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να 

επιµετρούν τις συµµετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή 

θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

Η εφαρµογή της ανωτέρω διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
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Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και ∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται 

υποχρεωτικά σε µεταγενέστερες περιόδους. 

 

Τα παρακάτω νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες, έχουν εκδοθεί αλλά η υιοθέτησή τους 

είναι υποχρεωτική σε µεταγενέστερες λογιστικές περιόδους. 

 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2019). 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό 

χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του 

εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει 

να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί 

διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. 

Η Εταιρεία εξετάζει τη µελλοντική επίπτωση του νέου προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2019). 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές 

τους σε µία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης - µε 

βάση το ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ 

ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του: 

Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και 

εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ 

του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων 

είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε 

στεγάζεται σε µια θυγατρική είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται 
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σε θυγατρική. Το ∆εκέµβριο του 2015 το Σ∆ΛΠ ανέβαλε επ' αόριστο την ηµεροµηνία εφαρµογής της 

τροποποίησης αυτής, αναµένοντας το αποτέλεσµα του έργου του για τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος” 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2019). 

Η ∆ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου 

φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τη φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει 

τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους 

φορολογικούς συντελεστές. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός” 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2019). 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 

έξοδα όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εννοιολογικό πλαίσιο ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς: 

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση στις 29 

Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωµένο σύνολο εννοιών για τη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συµβάλλουν στον καθορισµό προτύπων, την καθοδήγηση 

των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να 

κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης 

ένα συνοδευτικό έγγραφο. Τροποποιήσεις στις παραποµπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις 

τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο 

αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της µετάβασης στο 

αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο ∆ΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να 

αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ∆ΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που 

αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

∆ΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός συνένωσης επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020). 
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Ο νέος ορισµός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης µιας επιχείρησης µε τη µορφή παροχής αγαθών και 

υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση µε τον προηγούµενο ορισµό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις µε τη 

µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά µέρη. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός του ουσιώδους” (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020). 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται, 

συµπληρώνοντας τον ορισµό µε οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σηµεία των ∆ΠΧΑ. Επιπλέον, 

έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισµό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο 

ορισµός του ουσιώδους εφαρµόζεται µε συνέπεια σε όλα τα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι µια συλλογή 

τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019). 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία 

από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

 

∆ΠΧΑ 11 “Από κοινού συµφωνίες” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε 

µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή. 

 

∆ΛΠ 12 “Φόροι εισοδήµατος” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος 

από πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο. 

 

∆ΛΠ 23 “Κόστος δανεισµού” 
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού οποιοδήποτε 

δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιµο για 

τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 

2.3 Καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύµφωνα µε τον Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Ν. 4308/2014) και 

την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Οι παραπάνω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι βασισµένες στις 

οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, επί των 

οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες  εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆.Π.Χ.Α. 

 

2.4 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής και των 

θυγατρικών της εταιρειών. Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όµιλος, ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, 

την οικονοµική και λειτουργική τους πολιτική. Η Εταιρεία αποκτά και ασκεί τον έλεγχο µέσω της κατοχής της 

πλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφο. 

 Η θυγατρικές εταιρείες της ΠΕΤ ΣΙΤΥ ΑΕΒΕ είναι οι εξής: 

  31/12/2018 
Ποσοστό 

συµµετοχής 31/12/2017 

ΠΕΤ ΑΜΑΖΟΝ AE 39.803,00 97,50% 39.803,00 

PETSMART IKE 4.900,00 98% 0,00 

PET LEADER IKE 2.940,00 98% 0,00 

Σύνολο  47.643,00   39.803,00 

 

Λόγω του ότι η αξία των συµµετοχών της µητρικής  είναι πολύ µικρή σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού 

και του κύκλου εργασιών (<0,5%) η επίδραση των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής είναι αµελητέα. Γι’ αυτό τον λόγω δεν συντάχθηκαν ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 
2.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

α. Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο τοπικό νόµισµα µε τη 

χρησιµοποίηση τρεχουσών ισοτιµιών που επικρατούν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι 

συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την καταχώρηση των παραπάνω συναλλαγών καθώς και από 

την µετατροπή στο τέλος της χρήσης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 
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2.6 Πάγια Περιουσιακά στοιχεία 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις εµφανίζονται στο ιστορικό κόστος, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις, εκτός 

από την κατηγορία των οικοπέδων όπου απεικονίζεται το ιστορικό κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις αποτιµώνται 

µε σταθερούς συντελεστές καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρήσιµης ζωής των παγίων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗ 

Κτίρια και εγκαταστάσεις         40 έτη 

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις  12-20 έτη 

Έπιπλα    10 -15 έτη 

Μέσα µεταφοράς φορτίων  12-20 έτη 

Μέσα µεταφορά ΙΧ     10 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογιστικά  5 έτη 

Λοιπά πάγια στοιχεία  10 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων 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 στ’ αποτελέσµατα. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες 

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της 

πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Όταν τα αποσυρόµενα ή 

πωλούµενα ενσώµατα πάγια έχουν αποτιµηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής 

που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(α) ∆ικαιώµατα και άδειες 

«Τα δικαιώµατα και άδειες» έχουν συγκεκριµένη διάρκεια ζωής και παρουσιάζονται στο κόστος µείον 

συσσωρευµένες αποσβέσεις. Η απόσβεση υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο για να κατανείµει το 

κόστος των δικαιωµάτων στην εκτιµώµενη διάρκεια ζωής, η οποία συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 4 και 10 ετών. 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

(β) Λογισµικό 

Το κόστος λογισµικού περιλαµβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Το κόστος των αδειών για τη χρήση 

λογισµικού κεφαλαιοποιείται µε βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριµένου λογισµικού έως 

ότου να είναι έτοιµο προς χρήση. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης 

ζωής τους (5 χρόνια) µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης. 
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2.8 Αποµείωση αξίας παγίων 

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια αυτά έχουν υποστεί απαξίωση. Λόγος απαξίωσης 

συντρέχει όταν η αναπόσβεστη αξία των ενσώµατων παγίων στοιχείων είναι µεγαλύτερη από την ανακτήσιµη 

αξία του παγίου. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της εύλογης αξίας, µειωµένης κατά τα έξοδα 

πώλησης και της αξίας χρήσης τους. 

 

2.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία 

επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται στις κάτωθι κατηγορίες:  

Α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

Β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσµένο κόστος 

Γ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών 

εισοδηµάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζηµιών κατά την αποαναγνώριση (συµµετοχικά µέσα) 

Η εταιρεία επέλεξε να ταξινοµήσει τις εισηγµένες µετοχές εσωτερικού στην κατηγορία Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων   

Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε 

αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. 

2.10 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως, µειούµενο µε τυχόν απαξίωσης 

της αξίας των. 

 

2.11 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου του µέσου σταθµικού κόστους. Κόστος δανεισµού δεν 

συµπεριλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 
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2.12 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις της εταιρείας είναι βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη για  

προεξόφλησή τους στην παρούσα αξία. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στο αποτέλεσµα της χρήσης.  

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 που εφαρµόζεται υποχρεωτικά στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2018 ο προσδιορισµός των επισφαλών απαιτήσεων στηρίζεται επί ενός µοντέλου 

αναµενόµενων ζηµιών. Το µοντέλο αυτό, οµαδοποιεί τις απαιτήσεις σύµφωνα µε την βαθµολογία 

πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε πελάτη (credit rating), συνδέει τη βαθµολογία µε την πιθανότητα αθέτησης 

(probability of default) και υπολογίζει τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες. 

 Η εταιρεία εφάρµοσε το µοντέλο και δεν διαπίστώθηκε ανάγκη περαιτέρω αποµείωσης. 

 

2.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας απεικονίζονται στον Ισολογισµό µε την στην ονοµαστική τους αξία η οποία 

ταυτίζεται και µε την εύλογή αξία. Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται µε τα λογιστικά τους υπόλοιπα γιατί δεν 

κρίνεται αναγκαία η προεξόφληση τους στην παρούσα αξία λόγω του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους. 

 

2.14 ∆άνεια Τραπεζών 

Τα δάνεια καταχωρούνται στην αξία τους πραγµατοποίησης της συναλλαγής.  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια 

ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. 

 

2.15 Φορολογία 

Η δαπάνη του φόρου είναι το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου και του αναβαλλόµενου φόρου. Ο φόρος 

εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσης µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. 

Αναβαλλόµενη φορολογία είναι ο φόρος που οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία 

εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο ποσοστό στην αξία που αναµένεται να 

ανακύψει µελλοντικά. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές 

που αναµένεται να ισχύσουν την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η 

αναβαλλόµενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσµατα της χρήσης, εκτός τις περιπτώσεις εκείνες που 

αφορά ποσά που επηρεάζουν απευθείας την καθαρή θέση. Οι αξίες υπολογίζονται κατά την ηµεροµηνία του 

εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αναλόγως. 
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2.16 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις την 

ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

Ο Ελληνικός εµπορικός νόµος καθορίζει στις εταιρείες να διανέµει µέρισµα 35% των κερδών µετά φόρων και 

µετά τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Μέρισµα µικρότερο του 35% των κερδών µετά φόρων και 

σχηµατιζόµενου τακτικού αποθεµατικού µπορεί να αποφασισθεί µε έγκριση του 70% των µετοχών.  

 

2.17 Παροχές κατά την συνταξιοδότηση προσωπικού 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη µε τη συνταξιοδότηση 

οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού να καταβάλει σ’ αυτό συγκεκριµένη χρηµατική παροχή. Η χρηµατική 

αυτή παροχή οφείλεται κατά την στιγµή της συνταξιοδότησης και το ποσό που προσδιορίζεται µε 

παραµέτρους: 

  Το χρόνο υπηρεσίας µε την Εταιρεία 

  Την µηνιαία αµοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και 

  Λοιπούς παράγοντες ως προσδιορίζονται υπό της σχετικής νοµοθεσίας. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της αναλογιστικής µελέτης από τους αναγνωρισµένους αναλογιστές η εκτιµούµενη 

κατά την 31/12/2018 υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί και περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Υποχρέωση που αφορά προηγούµενες χρήσεις έχει διαχωριστεί και επηρεάσει απ’ ευθείας τα ίδια κεφάλαια, ενώ 

υποχρέωση που αφορά την χρήση επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης.  

 

2.18 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσµα ιστορικών 

γεγονότων. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

2.19 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

 

2.20 Μισθώσεις  

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 

ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από 

τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή 

µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Μισθώσεις παγίων που η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του 

παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της 
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υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το µέρος του 

χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά 

τη διάρκεια της µίσθωσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη 

µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

 

Η εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Το σύνολο των µισθώσεων της εταιρείας είναι 

λειτουργικές. 

 

2.21 Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγµατοποίησή του και αντιπροσωπεύει  έσοδα από πωλήσεις  

εµπορευµάτων και υπηρεσιών, τα οποία αποµειώνονται µε τις εκπτώσεις  προς τους πελάτες. Η εταιρεία 

πραγµατοποιεί κατά κύριο λόγω λιανικές πωλήσεις. 

 
3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

3.1 Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος επειδή οι πληρωµές σε προµηθευτές σε ξένο νόµισµα γίνονται 

είτε µετρητοίς ή είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. 

 

3.2 Κίνδυνος Επιτοκίου 

Επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να αλλάξει η αξία µιας επένδυσης εξαιτίας µεταβολών στο επίπεδο των 

επιτοκίων. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηµατοδότησης της εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της εταιρείας από τραπεζικό δανεισµό είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένη δεν υφίσταται σηµαντικός επιτοκιακός κίνδυνος. 

 

3.3.Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας µιας χρηµατικής αµοιβής, που οφείλεται στην αδυναµία του 

αντισυµβαλλόµενου να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να εκπληρώσει µία συµβατική υποχρέωσή του. Για µία 

επιχείρηση ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο που διατρέχει να µην εισπράξει έγκαιρα τις 

απαιτήσεις της ή, σε µερικές περιπτώσεις, να µην τις εισπράξει ποτέ.  

Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Οι λιανικές πωλήσεις 

πραγµατοποιούνται τοις µετρητοίς µέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά µε τις χονδρικές 
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πωλήσεις η εταιρεία µε βάση τις Εσωτερικές αρχές λειτουργία της, χορηγεί πίστωση εξετάζοντας κατά 

περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Συνεπώς η εταιρεία δεν παρουσιάζει συγκέντρωση 

πιστωτικού κινδύνου µε τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

3.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας είναι η αβεβαιότητα έγκαιρης ρευστοποίησης µίας επένδυσης όταν δεν µπορεί να 

πωληθεί αρκετά γρήγορα για να αποτρέψει ή να µετριάσει µία απώλεια κεφαλαίου.  

Η εταιρεία διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. Η γενική ρευστότητα της 

εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή 

πραγµατοποιείται µε τον συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων, εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρής 

παρακολούθησης των ταµειακών ροών. Η παρακολούθηση της ρευστότητας πραγµατοποιείται σε ηµερήσια, 

εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση. 

Μέχρι σήµερα η εταιρεία διασφαλίζει επαρκή πιστωτικά όρια χρηµατοδότησης, µε ευνοϊκούς όρους από τις 

συνεργαζόµενες τράπεζες, για να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο αυτό.  

 

3.5 Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η παρατεταµένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρµογές των οικονοµικών δεδοµένων, συντελούν 

στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονοµικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία παραµένει προς το παρών σταθερή 

παρά το γενικότερο κλίµα οικονοµικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την ελαστικότητα των 

δαπανών της. 

 

3.6 Κίνδυνος αλλαγής κανονιστικού πλαισίου 

Η εταιρεία δρα µέσα στο πλαίσιο που ορίζει η Νοµοθεσία και ισχύει για τις επιχειρήσεις. 

 

3.7 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία 

Ο κλάδος των pet shop είναι αναπτυσσόµενος στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα στην εκτός super market 

αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η εταιρεία ΠΕΤ ΣΙΤΥ είναι market leader στον κλάδο της και 

διαµορφώνει τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

 

3.8 Κίνδυνος τιµής 

Η εταιρεία αντιµετωπίζει  κίνδυνο από τις µεταβολές των τιµών των ανταγωνιστικών προϊόντων. Η Εταιρεία 

διαµορφώνει την τιµολογιακή πολιτική µε βάση τις τιµές προµήθειας και συνθήκες του ανταγωνισµού.  

 

3.9 Κίνδυνος απαξίωσης αποθεµάτων 

Η εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να ελαχιστοποιήσει των κίνδυνο απαξίωσης των αποθεµάτων 
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της λόγω κακής συντήρησης/ φύλαξης ή τεχνολογικής ή άλλης µεταβολής. 

Η εταιρεία έχει ασφαλιζόµενο το σύνολο της αξίας των αποθεµάτων της για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και 

τις ενδεχόµενες ζηµιές από φυσικές καταστροφές ή από συναφή αίτια. 

Η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων περιορίζει τον κίνδυνο απαξίωσης των αποθεµάτων. 

 

4. Μετάβαση στα ∆ΠΧΑ  

 

4.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από 

πλευράς της ∆ιοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των 

εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Η διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαµβάνουν 

τις εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την αποµείωση χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων ενεργητικού, την αποµείωση ενσώµατων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την αναγνώριση 

των εσόδων και εξόδων και τους φόρους εισοδήµατος. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην 

υπάρχουσα  εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι σηµαντικές λογιστικές 

εκτιµήσεις και παραδοχές που αφορούν σε µελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µέσα στην 

επόµενη χρήση, έχουν ως εξής: 

 

Εκτίµηση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 

Μια εταιρεία σε περίπτωση που υιοθετηθεί το ιστορικό κόστος ως βάση επιµέτρησης των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων, υπάρχουν δύο δυνατότητες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, ήτοι: 

Α) Να θεωρηθούν οι λογιστικές αξίες του ισολογισµού τέλους χρήσεως της προηγούµενης περιόδου ως το 

τεκµαρτό κόστος (deemed cost) αυτού του στοιχείου. Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας µετάβασης οι 

αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιούνται µε βάση την ωφέλιµη ζωή του παγίου στοιχείου. 

Β) Να επιµετρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία, η οποία θα θεωρείται πλέον το τεκµαρτό 

κόστος (deemed cost) αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Η διαφορά που θα προκύψει από την επιµέτρηση 

στην εύλογη αξία καταχωρείται στην καθαρή θέση.  Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας µετάβασης οι αποσβέσεις 

των περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιούνται µε βάση την ωφέλιµη ζωή του παγίου στοιχείου. 

Η Εταιρεία επέλεξε την δεύτερη µέθοδο έτσι ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να παρουσιάζουν την πραγµατική 

εικόνα των αξιών των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Γι’ αυτό για τον υπολογισµό της Εύλογης αξίας της 

01.01.2017 η εταιρεία ανέθεσε τον υπολογισµό των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων σε ανεξάρτητο 

πιστοποιηµένο ορκωτό εκτιµητή. 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών 

διαφορών µεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσµοθετηθεί και αναµένεται να 

ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναµένεται να απαλειφθούν.  

Aναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset) : Το ποσό του φόρου εισοδήµατος που είναι 

ανακτήσιµος σε µελλοντικές περιόδους από εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές, µεταφερόµενες φορολογικές 

ζηµιές και µεταφερόµενους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits) και δηµιουργεί έσοδο φόρου. 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (deferred tax liability): Το ποσό του φόρου εισοδήµατος που 

οφείλεται σε µελλοντικές περιόδους, σε σχέση µε φορολογητέες προσωρινές διαφορές και δηµιουργεί έξοδο 

φόρου. 

Η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος και ακολουθεί µια συνεχή 

συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασµού κατά την εκτίµηση της ανάκτησης των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων.  

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειµένου να καλύψει επαρκώς τη ζηµία που 

µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης 

οικονοµικών καταστάσεων όλες οι απαιτήσεις εκτιµώνται µε βάση ιστορικές τάσεις, στατιστικά στοιχεία, 

µελλοντικές προσδοκίες σχετικά µε εκπρόθεσµους πελάτες. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε 

επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους 

λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να µη 

διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. 

 

Υποχρέωση προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην 

προεξοφληµένη παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων που θα έχουν καταστεί 

δεδουλευµένες στο τέλος της χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση 

χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών υποθέσεων. 

Η εταιρεία ανέθεσε τον υπολογισµό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης προγραµµάτων καθορισµένων 

παροχών της 01.01.2017, 31.12.2017 και 31.12.2018 σε ανεξάρτητο πιστοποιηµένο αναλογιστή. 

 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
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Η ύπαρξη ενδεχόµενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και 

αξιολογικών κρίσεων αναφορικά µε την πιθανότητα µελλοντικά γεγονότα να συµβούν ή να µη συµβούν καθώς 

και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά µπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 
4.2 Βασικές αρχές µετάβασης στα ∆ΠΧΑ 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 

µε τα ∆ΠΧΑ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως περιγράφεται στη Σηµείωση 2.1. Η 

ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας είναι η 1 Ιανουαρίου 2017. Η Εταιρεία σύνταξε τον ισολογισµό έναρξης 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ την ηµεροµηνία αυτή. Κατά την προετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 1, η Εταιρεία εφάρµοσε τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις προαιρετικές 

εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ.  

 
4.3 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που αποφάσισε η Εταιρεία  

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να εφαρµόσει την ακόλουθη προαιρετική απαλλαγή από την πλήρη αναδροµική 

εφαρµογή: 

Απαλλαγή παροχών σε εργαζοµένους. 

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές την 1 

Ιανουαρίου 2017.  

 
4.4 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που αποφάσισε η Εταιρεία  

Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την αναδροµική εφαρµογή: 

(α) Εξαίρεση διαγραφής χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που διαγράφτηκαν πριν από τις 1 Ιανουαρίου 2017, δεν αναγνωρίζονται ξανά 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.  

 

4.5 Συµφωνίες µεταξύ των ∆ΠΧΑ και ΕΛΠ 

Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν µια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Η πρώτη 

συµφωνία παρέχει µία σύνοψη της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια κατά την µετάβαση την 1 Ιανουαρίου 2017 και 

την 31 ∆εκεµβρίου 2017.  

Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν την επίδραση της µετατροπής στα:  

• Ίδια κεφάλαια στις 1 Ιανουαρίου 2017, και στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

• Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στις 1 Ιανουαρίου 2017 

• Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

• Καθαρά κέρδη 01 ∆εκεµβρίου 2017  έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 

• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 01 ∆εκεµβρίου 2017  έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 
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4.5.1 Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων στις 1 Ιανουαρίου 2017 & 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

1/1/2017 31/12/2017

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  σύµφωνα µε τα ΕΛΠ 6.918.470,54 9.312.179,26

Αναµορφώσεις µετάβασης στα ∆ΠΧΑ

Αποµείωση συµµετοχών -828.697,00 -828.697,00

Αναγνώριση Υποχρεώσης παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία -433.258,66 -473.884,65
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών 0,00 22.494,80

Αναβαλλόµενη φορολογία -1.041.254,04 -1.061.183,80

Εκτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων από ορκωτό εκτιµητή 5.486.752,03 5.486.752,03

Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00 46.237,72

∆ιαγραφή άϋλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης 

των ∆ΠΧΑ -0,85 -0,85

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -726.630,19 -726.630,19

∆ιαγραφές απαιτήσεων -875.000,00 -875.000,00

∆ιαγραφές λοιπων κυκλφορούντων στοιχείων -181.533,22 -181.533,22

Προβλέψεις για απαξίωση αποθεµάτων -110.000,00 -110.000,00

Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού -51.847,01 -255,39

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης  1.238.531,06 1.298.299,45

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 8.157.001,60 10.610.478,71  
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4.5.2 Συµφωνία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στις 1 Ιανουαρίου 2017 & 31 ∆εκεµβρίου 2017 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΛΠ

Αναµορφώσεις για 

µετάβαση σε 

∆ΠΧΑ ∆ΠΧΑ

Μη κυκλοφορούντα περουσικά στοιχεία

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4.942.394,53 5.486.752,03 10.429.146,56

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.134,89 -0,85 11.134,04

Επενδύσεις σε θυγατρικές 868.500,00 -828.697,00 39.803,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία 356.263,63 0,00 356.263,63

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περουσιακών στοιχείων 6.178.293,05 4.658.054,18 10.836.347,23

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 3.687.842,25 -110.000,00 3.577.842,25

Εµπορικές απαιτήσεις 1.823.963,35 -1.601.630,19 222.333,16

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 719.098,78 -181.533,22 537.565,56

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία 160.964,38 -51.847,01 109.117,37

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.101.600,98 0,00 6.101.600,98

Σύνολο κυκλοφορούντων περουσιακών στοιχείων 12.493.469,74 -1.945.010,42 10.548.459,32

Σύνολο Ενεργητικού 18.671.762,79 2.713.043,76 21.384.806,55

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαια και αποθεµατικά

Μετοχικό κεφάλαιο 1.071.275,00 0,00 1.071.275,00

Λοιπά αποθεµατικά 802.758,82 0,00 802.758,82

Αποθεµατικό προσαρµογής 0,00 1.238.531,06 1.238.531,06

Αποτελέσµατα είς νέο 5.044.436,72 0,00 5.044.436,72

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 6.918.470,54 1.238.531,06 8.157.001,60

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 433.258,66 433.258,66

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 1.041.254,04 1.041.254,04

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.400.000,00 1.474.512,70 3.874.512,70

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορικές υποχρεώσεις 3.323.655,77 0,00 3.323.655,77

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.699.512,61 0,00 3.699.512,61

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 706.143,37 0,00 706.143,37

Υποχρεώσεις από φόρους 823.294,06 0,00 823.294,06

Λοιπές βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 800.686,44 0,00 800.686,44

Σύνολο βραχυπρόθεσµων  υποχρεώσεων 9.353.292,25 0,00 9.353.292,25

Σύνολο υποχρεώσεων 11.753.292,25 1.474.512,70 13.227.804,95

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 18.671.762,79 2.713.043,76 21.384.806,55

1/1/2017
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΛΠ

Αναµορφώσεις για 

µετάβαση σε 

∆ΠΧΑ ∆ΠΧΑ

Μη κυκλοφορούντα περουσικά στοιχεία

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4.825.164,56 5.524.125,64 10.349.290,20

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.828,36 8.863,26 18.691,62

Επενδύσεις σε θυγατρικές 868.500,00 -828.697,00 39.803,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία 357.255,90 0,00 357.255,90

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περουσιακών στοιχείων 6.060.748,82 4.704.291,90 10.765.040,72

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 4.643.888,22 -110.000,00 4.533.888,22

Εµπορικές απαιτήσεις 1.720.540,23 -1.601.630,19 118.910,04

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.187.054,25 -181.533,22 2.005.521,03

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία 2.771,80 -255,39 2.516,41

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.983.343,80 0,00 5.983.343,80

Σύνολο κυκλοφορούντων περουσιακών στοιχείων 14.537.598,30 -1.893.418,80 12.644.179,50

Σύνολο Ενεργητικού 20.598.347,12 2.810.873,10 23.409.220,22

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαια και αποθεµατικά

Μετοχικό κεφάλαιο 1.071.275,00 0,00 1.071.275,00

Λοιπά αποθεµατικά 934.333,40 0,00 934.333,40

Αποθεµατικό προσαρµογής 0,00 1.238.531,06 1.238.531,06

Αποτελέσµατα είς νέο 7.306.570,86 59.768,39 7.366.339,25

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 9.312.179,26 1.298.299,45 10.610.478,71

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 3.464.094,95 0,00 3.464.094,95

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 451.389,85 451.389,85

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 1.061.183,80 1.061.183,80

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.464.094,95 1.512.573,65 4.976.668,60

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορικές υποχρεώσεις 2.393.065,83 0,00 2.393.065,83

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.814.160,50 0,00 1.814.160,50

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 955.315,65 0,00 955.315,65

Υποχρεώσεις από φόρους 1.670.047,56 0,00 1.670.047,56

Λοιπές βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 989.483,37 0,00 989.483,37

Σύνολο βραχυπρόθεσµων  υποχρεώσεων 7.822.072,91 0,00 7.822.072,91

Σύνολο υποχρεώσεων 11.286.167,86 1.512.573,65 12.798.741,51

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 20.598.347,12 2.810.873,10 23.409.220,22

31/12/2017
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4.5.3 Συµφωνία καθαρών κερδών 01 ∆εκεµβρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

1/1/2017-31/12/2017

Σύνολο Κερδών σύµφωνα µε τα ΕΛΠ (µετά φόρων) 2.843.753,72

Αναµορφώσεις µετάβασης στα ∆ΠΧΑ

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων χρήσης -19.929,76

Αποτελέσµατα από Υποχρεώση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία -40.625,99

Αποτελέσµατα από προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων και ασώµατων 

ακινητοποιήσεων 46.237,72

Αποτελέσµατα από αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

ενεργητικού 51.591,62
Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης στα αποτελέσµατα χρήσης  37.273,59

Σύνολο κερδών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ (µετά φόρων) 2.881.027,31

Αποτελέσµατα από αναλογιστικά κέρδη 22.494,80

Σύνολο συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 2.903.522,11
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4.5.4 Συµφωνία κατάστασης συνολικού εισοδήµατος 01 ∆εκεµβρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 

2017 

 

 ΕΛΠ

Αναµορφώσεις για 

µετάβαση σε 

∆ΠΧΑ ∆ΠΧΑ

Κύκλος εργασιών 32.868.168,91 0,00 32.868.168,91

Κόστος πωληθέντων -16.540.144,52 0,00 -16.540.144,52

Μικτό κέρδος 16.328.024,39 0,00 16.328.024,39

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 13.478,91 0,00 13.478,91

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -3.076.490,86 17.203,52 -3.059.287,34

Έξοδα διάθεσης -8.591.680,04 48.044,07 -8.543.635,97

Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) -42.721,60 -20,88 -42.742,48

Λειτουργικό κέρδος 4.630.610,80 65.226,71 4.695.837,51

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 577,46 0,00 577,46

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -506.386,92 -8.023,36 -514.410,28

Κέρδη προ φόρων 4.124.801,34 57.203,35 4.182.004,69

Φόροι Εισοδήµατος -1.281.047,62 -14.306,06 -1.295.353,68

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (Α) 2.843.753,72 42.897,29 2.886.651,01

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα 

στα αποτελέσµατα

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 0,00 22.494,80 22.494,80

Φόρος εισοδήµατος 0,00 -5.623,70 -5.623,70
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 0,00 16.871,10 16.871,10

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο 

(Α)+(Β) 2.843.753,72 59.768,39 2.903.522,11

Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή για την περίοδο 

(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)  77,91 79,09

01/01/2017-31/12/2017

 

 

5.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

5.1   Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
 

Τα ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρµόσθηκαν την 01/01/2017 από ανεξάρτητους 

εκτιµητές στην εύλογη αξία τους και οι διαφορές καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα εις νέο. Ως αρχή για την 

µεταγενέστερη αποτίµηση αυτών των στοιχείων έχει επιλεγεί το ιστορικό κόστος. 

Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-31/12/2018 έχει ως εξής: 
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Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανολογικός 

εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

Υπο εκτέλεση 
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 01.01.2018 1.835.720,00 7.470.667,71 97.217,67 290.467,00 3.192.718,43 0,00 12.886.790,81

Αγορές 0,00 73.418,32 16.400,00 40.935,00 298.838,00 0,00 429.591,32

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 -3.630,00 0,00 0,00 -3.630,00

Υπόλοιπο 31.12.2018 1.835.720,00 7.544.086,03 113.617,67 327.772,00 3.491.556,43 0,00 13.312.752,13

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2018 0,00 2.197.984,80 6.429,25 23.240,02 309.846,54 0,00 2.537.500,61

Aποσβέσεις περιόδου 0,00 151.985,64 7.666,92 24.755,55 341.339,79 0,00 525.747,90

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 -427,65 0,00 0,00 -427,65

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 2.349.970,44 14.096,17 47.567,92 651.186,33 0,00 3.062.820,86

Αναπόσβεστη Αξία 1.835.720,00 5.194.115,59 99.521,50 280.204,08 2.840.370,10 0,00 10.249.931,27

 

Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την συγκριτική περίοδο 01/01-31/12/2017 έχει ως εξής: 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανολογικός 

εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

Υπο εκτέλεση 
Σύνολο

Κόστος

Eκτιµηση Υπολοίπου 01.01.2017 από 

ορκωτό εκτιµητή 1.835.720,00 7.317.822,61 88.007,67 280.767,00 2.955.661,63 0,00 12.477.978,91

Αγορές 0,00 152.845,10 9.210,00 9.700,00 237.056,80 0,00 408.811,90

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2017 1.835.720,00 7.470.667,71 97.217,67 290.467,00 3.192.718,43 0,00 12.886.790,81

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2017 0,00 2.048.832,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048.832,35

Aποσβέσεις περιόδου 0,00 149.152,45 6.429,25 23.240,02 309.846,54 0,00 488.668,26

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 2.197.984,80 6.429,25 23.240,02 309.846,54 0,00 2.537.500,61

Αναπόσβεστη Αξία 1.835.720,00 5.272.682,91 90.788,42 267.226,98 2.882.871,89 0,00 10.349.290,20

 

 

Επί των ακινήτων και του εξοπλισµού της εταιρείας δεν υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος. 

∆εν υφίστανται δεσµεύσεις για αγορά παγίων από την εταιρεία. 

5.2   Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν λογισµικά προγράµµατα της εταιρείας.  

Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-31/12/2018 έχει ως εξής: 
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Άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Κόστος

Υπόλοιπο 01.01.2018 72.236,77

Αγορές 43.205,00

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018 115.441,77

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2018 53.545,15

Aποσβέσεις περιόδου 7.191,34

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018 60.736,49

Αναπόσβεστη Αξία 54.705,28  

Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την συγκριτική περίοδο 01/01-31/12/2017 έχει ως εξής: 

 

 

Άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Κόστος

Υπολοίπου 01.01.2017 59.272,77

Αγορές 12.964,00

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2017 72.236,77

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2017 48.138,73

Aποσβέσεις περιόδου 5.406,42

Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2017 53.545,15

Αναπόσβεστη Αξία 18.691,62  

5.3   Συνδεδεµένες επιχειρήσεις  

 
Οι συµµετοχές αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον αποµειώσεις: 

 

      

  31/12/2018 
Ποσοστό 

συµµετοχής 31/12/2017 

ΠΕΤ ΑΜΑΖΟΝ AE 868.500,00 97,50% 868.500,00 

Αποµείωση ΠΕΤ ΑΜΑΖΟΝ AE -828.697,00   -828.697,00 
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PETSMART IKE 4.900,00 98% 0,00 

PET LEADER IKE 2.940,00 98% 0,00 

Σύνολο  47.643,00   39.803,00 

 

Στις 05/9/2018, η ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. αγόρασε το 98% της Pet Smart και PET leader IKE.   
 

Λόγω του ότι η αξία των συµµετοχών της µητρικής  είναι πολύ µικρή σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού 

και του κύκλου εργασιών (<0,5%) η επίδραση των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής είναι αµελητέα. Γι’ αυτό τον λόγω δεν συντάχθηκαν ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

5.4   Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

EΓΓΥΗΣΕΙΣ 31/12/2018 31/12/2017 

∆.E.H 19,53 19,53 

ΕΝΟΙΚΙΩΝ 359.699,29 355.999,29 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1.257,08 1.237,08 

Σύνολο 360.975,90 357.255,90 

5.5  Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 

Αποθέµατα 31/12/2018 31/12/2017 

Εµπορεύµατα  4.259.349,96 4.530.170,24 

Είδη συσκευασίας 3.502,14 3.717,98 

Σύνολο 4.262.852,10 4.533.888,22 

 

Επί των αποθεµάτων δεν υφίστανται βάρη για εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις. ∆εν υφίστανται δεσµεύσεις για αγορά 

αποθεµάτων. 

 

5.6 Εµπορικές απαιτήσεις  

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.828.437,21 1.720.540,23 
Μείον: Αποµειώσεις  -1.601.630,19 -1.601.630,19 

Συνολικές Εµπορικές Απαιτήσεις 226.807,02 118.910,04 
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5.7   Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.308.935,37 1.201.037,68 
Πιστωτικές κάρτες 103.291,55 227.964,42 
Προκαταβολές προµηθευτών  544.853,79 434.971,16 
Λοιποί χρεώστες 158.039,30 139.066,03 

Έξοδα επόµενης χρήσης προπληρωθέντα 2.083,34 2.481,74 

Σύνολο 2.117.203,35 2.005.521,03 

      

5.8   Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµηµένα στην Εύλογη Αξία 

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής: 

  
Μετοχές εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο εσωτερικού 

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2018 2.516,41 

Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 0,00 
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 0,00 
Κέρδη/(Ζηµιές) αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -1.150,61 

Υπόλοιπο λήξης 31.12.2018 1.365,80 

    

Οι µετοχές που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αποτιµώνται µε βάση τις τιµές κλεισίµατός τους κατά την 

ηµεροµηνία αναφοράς. 

5.9   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταµειακά 
∆ιαθέσιµα και 
Ισοδύναµα  

31/12/2018 31/12/2017 

Ταµείο 540.917,21 486.557,45 

Καταθέσεις σε 
τράπεζες 

6.136.417,87 5.496.786,35 

Σύνολο 6.677.335,08 5.983.343,80 
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5.10   Λογαριασµοί Ιδίων κεφαλαίων 

5.10.1  Μετοχικό κεφάλαιο 

Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 36.500 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 29,35 η 

κάθε µία και ανέρχεται σε € 1.071.275,00. 

 

  
Αριθµός 
µετοχών  

Ονοµαστική 
Αξία  

Καταβεβληµένο 
κεφάλαιο 

Υπόλοιπο 01.01.2018 36.500,00 29,35 1.071.275,00 

Αυξήσεις κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 36.500,00 29,35 1.071.275,00 

        

 

5.10.2   Λοιπά αποθεµατικά 

 

Το κονδύλι λοιπά αποθεµατικά αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Τακτικό αποθεµατικό σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 44 του κ. ν. 2190/1920. 721.552,47 579.364,78 

Αφορολόγητο αποθεµατικό ειδικών διατάξεων 
νόµου χρήσης 2003-2004 304.000,00 304.000,00 

Ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό 50.968,62 50.968,62 

  1.076.521,09 934.333,40 

      

 

5.10.3 Αποθεµατικό προσαρµογής 

Με την έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. στις 30/11/2018 

αποφασίστηκε η δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2018 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπε ανάλυση στην 

Σηµείωση 4. 

 

5.11 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

   31/12/2018 31/12/2017 

∆άνεια Τραπεζών  3.090.052,89 3.464.094,95 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός πληρωτέος 
στην επόµενη χρήση  1.327.317,75 955.315,65 

Σύνολο 4.417.370,64 4.419.410,60 
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Επιπλέον, στον παρακάτω πίνακα αναλύονται περαιτέρω, ο µακροπρόθεσµος δανεισµός καθώς και η χρονική 

διάρθρωση αυτών: 

Τράπεζα 
Υπόλοιπο 

31.12.2018 

Βραχυπρόθεσµο 
µέρος 

µακροπρόθεσµων 
δανείων  

Υπόλοιπο 
Μακροπρόθεσµου 

δανεισµού Λήξη 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ -3093          1.564.003,40 428.117,17 1.135.886,23 28/4/2022 

EUROBANK -1578          937.500,00 250.000,00 687.500,00 9/8/2022 

EΘΝΙΚΗ -1357     914.946,41 314.946,41 600.000,00 11/2021 

EΘΝΙΚΗ -9832        1.000.920,83 334.254,17 666.666,66 20/12/2021 

Σύνολο 4.417.370,64 1.327.317,75 3.090.052,89   

 

∆εν υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις για τα παραπάνω δάνεια επί των παγίων ή αποθεµάτων της 

εταιρείας. 

 

5.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι σωρευτικές προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, 

όπως προβλέπονται από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και προκύπτουν από σχετική αναλογιστική µελέτη, σύµφωνα 

µε το IAS 19. 

Σύµφωνα µε την ελληνική εργατική νοµοθεσία, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση σε περίπτωση  

απόλυσης ή συνταξιοδότησης, ανάλογα µε τις αποδοχές, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης 

τους. Αποχώρηση λόγω παραίτησης δεν είναι αιτία αποζηµίωσης.  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονοµικής θέσης  και στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήµατος έχουν ως ακολούθως: 

   31/12/2018 31/12/2017 

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισµένων 
παροχών στην αρχή της χρήσης 451.389,85 433.258,66 

Τρέχον Κόστος Υπηρεσίας 129.572,15 89.874,61 
Χρηµατοοικονοµικό έξοδο 8.358,40 8.023,36 

Παροχές Πληρωθείσες -46.179,50 -57.271,98 
Αναλογιστικό (πλεόνασµα)/ έλλειµµα -54.456,05 -22.494,80 

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισµένων 
παροχών στο τέλος της χρήσης 488.684,85 451.389,85 

      

 

 

 



 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 01.01.2018 – 31.12.2018  (Όλα τα ποσά σε €) 

  

 

                                                  54 | Σ ε λ ί δ α   
 

5.13 Εµπορικές Υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Προµηθευτές 1.431.805,36 1.395.678,68 

Επιταγές πληρωτέες 260.029,84 997.387,15 

Συνολικές Εµπορικές Υποχρεώσεις 1.691.835,20 2.393.065,83 

 

5.14 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 

 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια αφορούν σε δάνεια τραπεζών. 

 

∆άνεια Τραπεζών   31/12/2018 31/12/2017 

Εθνική  69.083,89 709.027,19 

Eurobank  0,00 950.000,00 

Πειραιώς 0,06 2,78 

Alpha bank  239.824,62 155.130,53 

Σύνολο 308.908,57 1.814.160,50 

      

 

∆εν υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις για τα παραπάνω δάνεια επί των παγίων ή αποθεµάτων της 

εταιρείας. 

 

5.15 Υποχρεώσεις από φόρους 

 

Το κονδύλι υποχρεώσεις από φόρους τέλη αναλύεται ως εξής: 

 

   31/12/2018 31/12/2017 

Φόρος προστιθέµενης αξίας 468.501,45 348.209,28 

Φόροι τέλη αµοιβών προσωπικού 22.224,04 22.156,82 

Φόροι τέλη αµοιβών τρίτων  1.989,68 1.731,02 

Λοιποί Φόροι Τέλη 10.270,66 16.902,82 

Φόρος εισοδήµατος 1.403.633,70 1.281.047,62 

Σύνολο 1.906.619,53 1.670.047,56 
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5.16 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 

 

   31/12/2018 31/12/2017 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 70.881,53 48.867,29 

Μερίσµατα πληρωτέα 25.399,55 165.769,00 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 301.694,72 354.680,02 

Ίδρυµα κοινωνικών Ασφαλίσεων  398.717,90 384.553,06 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα πληρωτέα 16.760,90 35.614,00 

  813.454,60 989.483,37 

      

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

5.17   Κύκλος Εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

Περιγραφή 
01/01/2018 
-31/12/2018 

01/01/2017 
-31/12/2017 

Πωλήσεις 
εµπορευµάτων 

35.005.016,58 32.473.621,63 

Πωλήσεις λοιπών 
εµπορευµάτων &  
άχρηστου υλικού 

0,00 1.500,00 

Πωλήσεις Υπηρεσιών  380.315,77 393.047,28 

Σύνολο 35.385.332,35 32.868.168,91 

 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών, καθαρά από φόρους προστιθέµενης αξίας, 

εκπτώσεις και επιστροφές. 

 
5.18   Κόστος πωληθέντων – Έξοδα διοικητικής λειτουργίας - Έξοδα διάθεσης 

Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων έχει ως εξής: 

 

  Περιγραφή 
01/01/2018 

-31/12/2018 
01/01/2017 

-31/12/2017 

  Αρχικό απόθεµα 4.532.887,54 3.577.842,25 
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Πλέον  Αγορές χρήσης 18.033.255,43 17.553.008,86 

Μείον  Τελικό απόθεµα 4.263.349,96 4.532.887,54 

Πλέον  Ιδιοπαραγωγή  -24.642,24 -57.819,05 

  Σύνολο 18.278.150,77 16.540.144,52 

 

Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης έχει ως εξής: 

 

Περιγραφή 
01/01/2018 

-31/12/2018 
01/01/2017 

-31/12/2017 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 7.198.612,61 6.721.997,75 
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 142.093,32 174.764,86 
Παροχές τρίτων 3.305.766,09 3.388.001,58 
Φόροι – Τέλη 155.732,79 152.580,00 
∆ιάφορα έξοδα 801.652,47 581.629,83 
Κόστος υπηρεσίας  -Αναλογιστικη µελέτη 129.572,15 89.874,61 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 532.939,24 494.074,68 

Σύνολο 12.266.368,67 11.602.923,31 

Απεικόνιση  στον πίνακα συνολικού 
εισοδήµατος 

    

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.283.438,40 3.059.287,34 
Έξοδα διάθεσης 8.982.930,27 8.543.635,97 

Σύνολο 12.266.368,67 11.602.923,31 

      

 

Οι αµοιβές προσωπικού αναλύονται ως εξής: 

 

  

01/01/2018 
-31/12/2018 

01/01/2017 
-31/12/2017 

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 5.257.176,07 4.823.588,56 

Αµοιβές ηµερόµησθιων  438.802,26 427.133,93 
Εργοδοτικές εισφορές έµµισθου 
προσωπικού  1.330.375,68 1.222.737,74 

Εργοδοτικές εισφορές ηµεροµισθίων  110.181,40 104.407,78 

Λοιπές παροχές 62.077,20 144.129,74 

Σύνολο 7.198.612,61 6.721.997,75 
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5.19   Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 
 

Η ανάλυση των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης έχει ως εξής: 

Περιγραφή 
01/01/2018- 
31/12/2018 

01/01/2017- 
31/12/2017 

Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆ 152.632,42 1.568,93 

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 16.889,32 11.909,98 

Σύνολο 169.521,74 13.478,91 

 

5.20  Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
 

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έχει ως εξής: 

 

Περιγραφή 
01/01/2018 

-31/12/2018 
01/01/2017 

-31/12/2017 

Τόκοι Τραπεζικών δανείων 182.286,08 233.246,09 

Προµήθειες πιστωτικών καρτών  269.424,76 247.568,14 

Λοιπές προµήθειες 20.057,85 25.572,69 

Χρηµατοοικονοµικό έξοδο-Αναλογιστικη 
µελέτη 

8.358,40 8.023,36 

Σύνολο 480.127,09 514.410,28 

5.21  Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή 

 
Τα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τα καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης προς το 

σταθµισµένο µέσο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσης: 

 
  31/12/2018 31/12/2017 

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 3.129.388,88 2.886.651,01 
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 

36.500,00 36.500,00 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή  85,74 79,09 

      

5.22  Αναβαλλόµενη Φορολογία και Φόρος εισοδήµατος 

 

Η φορολογία εισοδήµατος αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου -1.403.608,18 -1.281.047,62 

Αναβαλλόµενος Φόρος 9.062,03 -14.306,06 
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∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου  0,00 0,00 

Σύνολο -1.394.546,15 -1.295.353,68 

      

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 1.065.735,78 1.061.183,80 

 Σύνολο -1.065.735,78 -1.061.183,80 

      

 

  31.12.2018 

Υπόλοιπο Έναρξης 01.01.2018 -1.061.183,80 

Αναβαλλόµενος φόρος Αποτελεσµάτων  9.062,03 

Αναβαλλόµενος φόρος Καθαρής θέσης  -13.614,01 

Υπόλοιπο Λήξης 31.12.2018 -1.065.735,78 

    

 

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού για την τρέχουσα χρήση απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

  

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

01.01.2018 

Χρεώσεις/ 
Πιστώσεις 
στα Α/Χ 

Χρεώσεις/ 
Πιστώσεις 
στα Ίδια 
Κεφάλαια 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

31.12.2018 
Ενσώµατες/Ασώµατες 
ακινητοποιήσεις -1.383.252,66 -14.163,38 0,00 -1.397.416,04 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 112.847,46 22.937,76 -13.614,01 122.171,21 
Χρεόγραφα 63,85 287,65 0,00 351,50 

Αποµείωσεις απαιτήσεων  181.657,55 0,00 0,00 181.657,55 
Αποµείωσεις αποθεµάτων 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 

  -1.061.183,80 9.062,03 -13.614,01 -1.065.735,78 

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού για την συγκριτική περίοδο απεικονίζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 
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Υπόλοιπο 
Έναρξης 

01.01.2017 

Χρεώσεις/ 
Πιστώσεις 
στα Α/Χ 

Χρεώσεις/ 
Πιστώσεις 
στα Ίδια 
Κεφάλαια 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

31.12.2017 
Ενσώµατες/Ασώµατες ακινητοποιήσεις -1.371.688,01 -11.564,65 0,00 -1.383.252,66 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 108.314,67 10.156,50 -5.623,70 112.847,47 
Χρεόγραφα 12.961,75 -12.897,91 0,00 63,84 
Αποµείωσεις απαιτήσεων  181.657,55 0,00 0,00 181.657,55 
Αποµείωση αποθεµάτων 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 

  -1.041.254,04 -14.306,06 -5.623,70 -1.061.183,80 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 29% ενώ ο 

αναβαλλόµενος φόρος µε συντελεστή 25% καθώς εντός της επόµενης 5ετίας ο φορολογικός συντελεστής θα 

µειωθεί και θα γίνει 25%. 

 

5.23   Προτεινόµενη διάθεση κερδών 

 

Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τη διάθεση των 

καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 

 

Περιγραφή 31/12/2018 31/12/2017 

Τακτικό Αποθεµατικό 156.016,34 142.187,69 

Αποτελέσµατα περιόδου 2.539.714,58       2.286.834,42 

Μερίσµατα πληρωτέα 474.500,00 474.500,00 
Σύνολο Κερδών µετά 
Φόρων 3.170.230,92 2.903.522,11 

 

5.24   Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 

Στην κλειόµενη περίοδο καταβλήθηκαν µερίσµατα ποσού ευρώ 474.500,00 τα οποία αφορούν µερίσµατα 

πληρωτέα χρήσης 2017. 

 

5.25   Αριθµός εργαζοµένων και κόστος µισθοδοσίας 

 

Προσωπικό 31/12/2018 31/12/2017 

Αριθµός εργαζοµένων 540 543 
Σύνολο 540 543 

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 
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01/01/2018 
-31/12/2018 

01/01/2017 
-31/12/2017 

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 5.257.176,07 4.823.588,56 

Αµοιβές ηµεροµίσθιων  438.802,26 427.133,93 
Εργοδοτικές εισφορές έµµισθου 
προσωπικού  1.330.375,68 1.222.737,74 

Εργοδοτικές εισφορές ηµεροµισθίων  110.181,40 104.407,78 

Λοιπές παροχές 62.077,20 144.129,74 

Σύνολο 7.198.612,61 6.721.997,75 

 
 
 
5.26   Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την χρήση 2018 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΤ ΣΙΤΥ 
Α.Ε.Β.Ε 

Πωλήσεις  
εµπορευµάτων  

Εκµίσθωση  
Μεταβίβαση 

Περιουσιακών 
Στοιχείων 

ΠΕΤ ΑΜΑΖΟΝ AE 1.146.364,56 1.200,00 0,00 

PET LEADER IKE 31.143,43 900,00 4.160,00 

PETSMART IKE 0,00 400,00 0,00 

Σύνολο  1.177.507,99 2.500,00 4.160,00 

    

ΠΕΤ ΣΙΤΥ 
Α.Ε.Β.Ε 

Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 
 

ΠΕΤ ΑΜΑΖΟΝ AE 132.992,37 0,00  

PET LEADER IKE 40.310,86 0,00  

PETSMART IKE 414,40 0,00  

Σύνολο  173.717,63 0,00  

 

5.27   Εµπράγµατα βάρη 
 
∆εν υφίστανται. 
 
5.28   Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 
Η εταιρεία «ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε.» έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2018. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η 

έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων χρήσεως 2018. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Οι φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι την χρήση 2010 έχουν καταστεί οριστικές. Για τις χρήσεις 
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2011 έως και 2017, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στις 

φορολογικές αρχές. 

 
5.29   Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 

Από την λήξη της κλειόµενης χρήσεως 2018, µέχρι και την ηµέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, δεν 

συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα, που να έχουν ουσιώδη επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα και την 

οικονοµική θέση της Εταιρείας. 

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας από τις σελίδες 27 έως 61 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την 12/7/2019. 

 
5.30   Αµοιβές µελών ∆Σ  
 
Σύµφωνα µε απόφαση ης Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχουν αµοιβές µελών ∆.Σ. 
 

6.∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
Με σκοπό την καλύτερη, διαρκή και έγκαιρη ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου, η oι ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας ΠΕΤ ΣΙΤΥ Α.Ε.Β.Ε. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρεία στο 

INTERNET:  www.petcity.gr.  

 

Αθήνα, 12/7/2019 
 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
ΚΑΙ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆Σ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 


