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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019

Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 N. 3556/2007)
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»,
(η «Εταιρεία»):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Βασίλειος Καρακουλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αχιλλεύς Μάμαλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτα Σιωρά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Γκυρτής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Καλλιόπη Σιουτζιούκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ευαγγελία Τζανιδάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
(α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», Ομίλου και Εταιρείας, για τη χρήση 1ης
Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του
Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα της χρήσης 2020 της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007.
(β) Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της της «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Ασπρόπυργος Αττικής, 29 Απριλίου 2021

Οι βεβαιούντες
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Το μέλος του Δ.Σ.

Βασίλειος
Καρακουλάκης

Αχιλλεύς
Μάμαλης

Ελευθέριος
Ελευθεριάδης
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» (η Εταιρεία),
οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου
2020, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθόλη 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικές και ενοποιημένες 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.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 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
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 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 και
τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ
’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες 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
εταιρικές και ενοποιημένες 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 εταιρικές και ενοποιημένες 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 και του Ομίλου.
• 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων 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 και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των
οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την
εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
ελεγκτική μας γνώμη.
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 των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Παλαιό Φάληρο, 29 Απριλίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λ. Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 154

Βασίλης Νιάρχος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 30521

Ετήσια Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας
«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Επί των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020
Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2021
Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης
χρήσεως (1/1-31/12/2020). Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων
150-154 του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, καθώς και του
καταστατικού της Εταιρείας. Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1/1 - 31/12/2020 της Εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με
διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» και του Ομίλου που συγκροτείται από τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της.
Α. Ο Όμιλος – Κλάδοι Δραστηριότητας
Η μητρική Εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, συγκροτούν τον Όμιλο FDL
(«Όμιλος»), που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Logistics.
Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία της
περιόδου 1/1 – 31/12/2020, ανά κλάδο και χώρα δραστηριότητας, είναι οι εξής:
α) Μέθοδος πλήρους ενοποίησης
▪ H DOTLINK A.E. είναι ελληνική Εταιρεία και παρέχει υπηρεσίες στο τομέα του ΙΤ και ΙS. Ιδρύθηκε το 2013 με
σκοπό να την ανάπτυξη και εμπορική διάθεση λογισμικού σε εταιρείες που θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες
διαχείρισης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
▪ Η DIAPO LTD δραστηριοποιείται στην Κύπρο και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics, σε εταιρείες
που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων. Διαθέτει 6 αποθηκευτικούς χώρους
συνολικής επιφάνειας 10 χιλ. τ.μ. και ιδιόκτητο στόλο 50 φορτηγών αυτοκινήτων. Η Εταιρεία εξαγοράστηκε από
τον Όμιλο τον Μάρτιο του 2018.
▪ Η FOODLINK (CYPRUS) LTD δραστηριοποιείται στην Κύπρο παρέχοντας υπηρεσίες logistics. Ιδρύθηκε το
2012 και κατόπιν της εξαγοράς της Εταιρείας Diapo, το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μεταφέρθηκε
στην Diapo.

▪ Η FOODLINK BULGARIA LTD είναι μεταφορική Εταιρεία διεθνών μεταφορών με έδρα τη Βουλγαρία.
Ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιήθηκε έως και το 2018 όπου και αποφασίστηκε η προσωρινή αδράνεια της
Εταιρείας.

▪ Η FOODLINK ALBANIA SHPK με έδρα την Αλβανία και η FDL GROUP B.V. με έδρα την Ολλανδία έχουν ως
σκοπό την παροχή υπηρεσιών logistics. Οι εταιρείες από την ίδρυσή τους έως και σήμερα παραμένουν αδρανείς.
Σημειώνεται ότι, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, στις θυγατρικές εταιρείες συγκαταλέγονταν και οι εταιρείες
Velostrans A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε., όλες κατά 100% ελεγχόμενες μετοχικά από την
Μητρική Εταιρεία.
Την 29η Ιουνίου 2020 αποφασίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών η συγχώνευση των τριών αυτών
εταιρειών με την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ δι' απορροφήσεως αυτών από την Εταιρεία και με ημερομηνία
μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2019. Την 31/12/2020 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την καταχώρηση
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στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 2438261, η με αριθμό 7414/31-12-2020 Εγκριτική Απόφαση της
Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με: (α) Τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 35 και 39-41 του
Ν.4601/2019 όπως ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, β) του από 07/08/2020 Σχεδίου
Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω συγχωνευόμενων εταιρειών, γ) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή Νικολάου Κασουρίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 22511) της Ελεγκτικής Εταιρείας MAZARS A.E. (ΑΜ 154) δ) της υπ’
αριθμ. 2045/16-12-2020 πράξης της Συμβολαιογράφου Αγγελικής Παπαγεωργίου και ε) τις από 03-08-2020
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Απορροφώσας και των Απορροφούμενων εταιρειών.
Αναλυτικότερα, οι απορροφηθείσες εταιρείες ήταν οι παρακάτω:
▪ H VELOSTRANS Α.Ε., ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στο χώρο διεθνών μεταφορών, έχοντας
δημιουργήσει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό δίκτυο διανομής. Έγινε μέλος του Ομίλου FDL με εξαγορά το 2011.
▪ Η TRANSPORT LINK A.E., ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιούταν στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
Ιδρύθηκε το 2007 και διέθετε ιδιόκτητο στόλο 42 σύγχρονων φορτηγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων
σε όλες τις συνθήκες θερμοκρασιών (περιβάλλοντος, ψύξης και κατάψυξης).
▪ H EXPRESS LINK Ε.Π.Ε., ελληνική μεταφορική Εταιρεία με ειδίκευση στις ταχυμεταφορές σε κανάλια
διανομής B2B και B2C. Ιδρύθηκε το 2005 με στόλο 5 φορτηγών αυτοκινήτων.
Οι δραστηριότητες των ανωτέρω απορροφηθεισών εταιρειών, συνεχίζουν να υφίστανται ως ξεχωριστές μονάδες
δραστηριότητας “business units” της απορροφώσας μητρικής Εταιρείας.
β) Μέθοδος καθαρής θέσης
Στα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνονται οι συγγενείς εταιρείες:
▪ Η AGROLINK A.E. είναι ελληνική Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, αποθήκευση,
μεταφορά, εισαγωγή & εξαγωγή φρέσκων λαχανικών και φρούτων στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό.
▪ Η LABORNET Ε.Π.Ε. είναι ελληνική Εταιρεία παροχής προσωπικού σε άλλον εργοδότη με σύμβαση
προσωρινής απασχόλησης.
▪ Η Smart Merchandising Services Ltd δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα του merchandising.
▪ Η Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα της ανακύκλωσης.
Β. Ενοποιημένα Αποτελέσματα Ομίλου
1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων - επιδόσεις – μεταβολές - χρηματοοικονομική θέση
Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2019. Αναλυτικότερα, ο Όμιλος
παρουσίασε πωλήσεις ποσού 70,1 εκ. ευρώ για το σύνολο του 2020 (2019: ποσό 64,2 εκ. ευρώ). Το συνολικό
EBITDA έφτασε το ποσό 5,78 εκ. ευρώ έναντι ποσού 4,71 εκ. ευρώ το 2019, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων
ποσού 430 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 5 εκ. ευρώ το 2019. Οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε ποσό 321 χιλ.
ευρώ έναντι ζημιών ποσού 4,5 εκ. ευρώ το 2019.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί για τον Όμιλο κατά 247 χιλ. ευρώ από διαγραφή
υπεραξίας και απομείωση αξίας συμμετοχών ποσού 81 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία ως αποτέλεσμα της
απορρόφησης τριών θυγατρικών από τη μητρική εταιρεία κατά τη χρήση 2020.
Επίσης, τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 έχουν επιβαρυνθεί τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία κατά
2,64 εκ. ευρώ από εκποίηση ακινήτου και επιπλέον από απομείωση υπεραξίας σε θυγατρικές επιχειρήσεις κατά
1,58 εκ. ευρώ για τον Όμιλο και απομείωση αξίας συμμετοχών ποσού 1,89 εκ. ευρώ για την Εταιρεία.
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Στη συνέχεια, παραθέτουμε συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 1/1 – 31/12/2020 με την αντίστοιχη χρήση 1/1 31/12/2019, των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του Ομίλου, με στόχο να αναδείξουμε την πραγματική εικόνα της
πορείας των δραστηριοτήτων του, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. €
Έσοδα πωλήσεων
Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων ΕΒΙΤDA (*)
Κέρδη / (Ζημίες) προ τόκων, φόρων ΕΒΙΤ (*)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων PΒΤ (*)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες)μετά από φόρους ιδιοκτητών μητρικής

1/1 - 31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2020
(**)

1/1 - 31/12/2019

1/1 - 31/12/2019

70.078
5.782
566
(430)

64.237
4.717
(4.160)
(5.021)

64.646
4.896
666
(342)

44.933
4.171
(4.001)
(4.808)

(268)

(4.428)

(96)

(4.244)

(*) Οι επιλεγμένοι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης αναφέρονται στην ενότητα Δ.
(**) Περιλαμβάνονται και τα μεγέθη των τριών απορροφηθεισών εταιρειών.
Σημειώνουμε ότι, το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής
την 31/12/2020 ανέρχεται σε ποσό 2.241 χιλ. ευρώ, έναντι του ποσού των 2.531 χιλ. ευρώ την 31/12/2019. Στα
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δε συμπεριλαμβάνεται η ζημία απομείωσης των θυγατρικών
επιχειρήσεων, η ζημία απομείωσης των συγγενών επιχειρήσεων καθώς και λοιπά έσοδα/ έξοδα μη
επαναλαμβανόμενα.
2. Βασικοί αριθμοδείκτες ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου
Στην ενότητα αυτή εκθέτουμε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, που αφορούν την οικονομική διάρθρωση
και την αποδοτικότητα του Ομίλου, σύμφωνα με τα ενοποιημένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Ετήσια
Οικονομική Έκθεση του Ομίλου τόσο για τη χρήση 2020 όσο και για την προηγούμενη χρήση 2019.
Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού/ Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού / Σύνολο
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας
Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Λειτουργικά αποτελέσματα/ Κύκλος Εργασιών
Κέρδη προ φόρων / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (αποδιδόμενα
στους μετόχους της μητρικής)
EBITDA

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019
51,79%
54,80%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019
48,21%
47,41%

95,13%

93,73%

93,16%

90,31%

4,48%

5,98%

6,84%

9,69%

85,66%

82,30%

82,25%

77,80%

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 - 31/12/2019
31/12/2020
7,27%
5,75%
0,67%
(0,18%)
(19,20%)
5.782

(198,38%)
4.717

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 - 31/12/2019
31/12/2020
6,49%
6,17%
0,63%
1,20%
(10,15%)
4.896

(136,59%)
4.171

3. Πορεία εργασιών – Σημαντικά γεγονότα
Η πανδημία λόγω της νόσου του COVID-19 που έπληξε τόσο την ελληνική, όσο και την παγκόσμια οικονομία
ήταν το σημαντικότερο γεγονός που είχε να αντιμετωπίσει ο Όμιλος την τρέχουσα χρήση. Η αναστολή της
λειτουργίας πολλών καταστημάτων λιανικής, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, η μείωση της
ιδιωτικής κατανάλωσης και η αύξηση της ανεργίας, είχαν ως συνέπεια οι περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής
οικονομίας να δεχθούν σοβαρό πλήγμα. Παρόλο που ο κλάδος του λιανικού εμπορίου τροφίμων και λοιπών
καταναλωτικών αγαθών εμφάνισε αύξηση, η ύφεση που παρατηρήθηκε στον τουρισμό άσκησε αντίθετη δύναμη.
Ο Όμιλος προσφέρει υπηρεσίες logistics σε ευρύ πελατολόγιο, σημαντικό μέρος του οποίου εμπορεύεται
καταναλωτικά αγαθά και κυρίως τρόφιμα, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται σημαντική ύφεση στις πωλήσεις.
Ταυτόχρονα η αύξηση που παρατηρήθηκε στις διαδικτυακές πωλήσεις (e-commerce) λόγω της εμπορίας του
καπνικού προϊόντος IQOS, μέσω της συνεργασίας με την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, αλλά και η περεταίρω ανάπτυξη
της εμπορικής δραστηριότητας που έχει αναπτύξει ο Όμιλος με προϊόντα της εταιρείας GENERAL MILLS, είχαν
θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα του Ομίλου. Αντίθετα σημειώθηκε κάμψη στις πωλήσεις υπηρεσιών διεθνών
μεταφορών.
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Ιδιαίτερα θετικά επίσης αποτελέσματα σημείωσε η θυγατρική εταιρεία DIAPO LTD, η οποία δραστηριοποιείται
στην Κύπρο προσφέροντας υπηρεσίες Logistics. Η εταιρεία εξαγοράστηκε το 2018 ενώ το 2020 σημείωσε
πωλήσεις ύψους 5,4 εκ. ευρώ και EBITDA 1,27 εκ. ευρώ.
Ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις σχετικά με της εξάπλωση της νόσου και λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξελίξεις αλλά και να συμβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο
στον περιορισμό της διάδοσης της νόσου. Συμμορφώνεται άμεσα με τις οδηγίες των αρχών έχοντας ως κύριο
μέλημα την ασφάλεια των εργαζομένων, του κοινωνικού συνόλου, καθώς και της αδιάκοπης συνέχισης της
δραστηριότητάς του.
Τα κυριότερα μέτρα που ελήφθησαν και εφαρμόζονται είναι τα εξής:
- Σύνταξη Πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων από την πανδημία
- Εφαρμογή εξ’ αποστάσεως εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό
- Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες καθώς και γονείς μαθητών έλαβαν άδειες ειδικού σκοπού,
σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο
- Προμήθεια στους εργαζόμενους με όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και πρόληψης
(αντισηπτικά, μάσκες, γάντια κλπ.)
- Τακτικές απολυμάνσεις στους χώρους εργασίας
- Αυστηρό έλεγχο εισερχομένων και εξερχομένων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, εφαρμόζοντας
ταυτόχρονα θερμομέτρηση των εισερχομένων.
- Περιορισμός επαγγελματικών ταξιδιών στα απολύτως απαραίτητα.
- Εφαρμογή των απαιτούμενων προγραμμάτων βάρδιας, ώστε να υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ των
βαρδιών.
- Τακτικά προληπτικά τεστ covid, τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και σε συνεργαζόμενους φορείς.
- Συνεχείς συστάσεις προς τους εργαζομένους με ενημερωτικά μηνύματα.

Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου
Τη χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου στην
Εταιρεία και τις θυγατρικές της:
Δυνάμει της από 31/7/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (σχετ. το με αριθμό
47/31.7.2020 πρακτικό Γ.Σ.), το μετοχικό κεφάλαιό της μειώθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων
διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (4.202.421,48), με μείωση της
ονομαστικής αξίας του συνόλου των 23.346.786 κοινών ονομαστικών μετοχών, από 0,28 ευρώ σε 0,10 ευρώ, με
σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας
Η υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με την 4861/20-08/2020 απόφασή
της, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία εν συνεχεία
καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2198973.
Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του κεφαλαίου, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε
2.334.678,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ έκαστη.
Αποφασίστηκε, επίσης, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως συνέπεια των ανωτέρω
μεταβολών.
Μέλη ΔΣ & Διευθυντές
Δυνάμει της από 30/5/2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (σχετ. το με αριθμό
46/30.5.2019 πρακτικό Γ.Σ.), αποφασίστηκε η παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της
Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς
σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/5/2019 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία,
ήτοι από 30.05.2019 μέχρι 30.05.2024 το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 31.05.2019 ως εξής:
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1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ - Πρόεδρος
2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου – Διευθύνων Σύμβουλος
3. Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδωνα – Μέλος
4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου - Μέλος
5. Αθανάσιος Σκαρλάτος του Δημητρίου – Μέλος
6. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη - Μέλος
7. Χρήστος Κυριαζής του Αντωνίου - Μέλος
8. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου - Μέλος
Με το από 16/03/2020 πρακτικό του Δ.Σ. αντικαταστάθηκαν τα παραιτηθέντα μέλη Χρήστος Κυριαζής και
Αθανάσιος Σκαρλάτος από τους Καλλιόπη Σιουτζιούκη και Παναγιώτα Σιωρά ενώ με το από 03.04.2020 πρακτικό
του Δ.Σ. παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Μπόμπολης και
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. Τέλος, με
το από 15/04/2021 πρακτικό του Δ.Σ. εκλέχθηκε ως Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αχιλλεύς Μάμαλης
Συνεπώς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έκθεσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
τα εξής:
1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ - Πρόεδρος
2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου - Μέλος
4. Καλλιόπη Σιουτζιούκη του Ευαγγέλου - Μέλος
5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη - Μέλος
6. Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή – Μέλος
7. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου - Μέλος

Απορρόφηση θυγατρικών επιχειρήσεων
Με το από 29/06/2020 πρακτικό του Δ.Σ. αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την μητρική των
θυγατρικών εταιρειών Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία
των άρθρων 7-21, 35 και 39-41 του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, λόγω της συναφούς
δραστηριότητας των εταιρειών. Η εν λόγω συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους
λειτουργίας και την απλοποίηση της δομής του Ομίλου.
Γ. Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη του Ομίλου
Η οξεία υγειονομική και οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2020 δοκίμασε και συνεχίζει να δοκιμάζει τόσο την
ελληνική όσο και την παγκόσμια οικονομία. Η δοκιμασία που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρήσεις, ύστερα μάλιστα
από πολυετή οικονομική ύφεση, είναι μεγάλη. Το 2021 θα αποτελέσει μία ακόμα χρονιά δοκιμασίας των αντοχών
των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού η οικονομία θα έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά επιπτώσεων, όπως την
ανεργία, η οποία θα αποτελέσει συνέπεια τόσο της πτώχευσης πολλών επιχειρήσεων, αλλά και αποτέλεσμα της
τεχνολογικής εξέλιξης και ψηφιοποίησης πολλών υπηρεσιών, την αύξηση της φτώχειας, την ανισοκατανομή του
εισοδήματος, την αύξηση του δημόσιου χρέους καθώς και την αβεβαιότητα για το μέλλον.
Η ανάγκη της διασφάλισης της υγείας των πολιτών λόγω της πανδημίας οδήγησε σε μεταβολή της καταναλωτικής
συμπεριφοράς και ζήτησης, αλλά και σε σημαντικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης πολλών
επιχειρήσεων. Η τηλεργασία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι διάφορες μορφές αυτοματισμών και νέων τεχνολογιών
διαφοροποιούν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν μετά το πέρας της πανδημίας οι κοινωνίες. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες
συνθήκες.
Η στρατηγική του Ομίλου ήταν και είναι βασισμένη σε νέες τεχνολογίες. Έχοντας επενδύσει σημαντικά κεφάλαια
στο χώρο των “Logistics Intelligence”, επένδυσε το 2020 σε ρομποτικά συστήματα της εταιρείας GEEK+, ενώ
ταυτόχρονα σύναψε σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσωπείας των προϊόντων της GEEK+ σε Ελλάδα και Κύπρο.
Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος προσθέτει στις υπηρεσίες που προσφέρει, εκτός από λογισμικό διαχείρισης
αποθηκών και λύσεις αυτοματισμού στην εφοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η νέα τάση που
φέρνει το ηλεκτρονικό εμπόριο.
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Εκτός από την εισαγωγή ρομποτικών συστημάτων, ο Όμιλος επενδύει το 2021 και στον εκσυγχρονισμό του
τρόπου διαχείρισης των παραγγελιών, εφαρμόζοντας την τεχνολογία του Vision Picking. Το Vision Picking
καθιστά την χειροκίνητη συλλογή ταχύτερη μειώνοντας σημαντικά τα λάθη, ενώ μειώνεται ταυτόχρονα ο
απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης των χειριστών.
Ο Όμιλος επένδυσε επίσης εντός του 2020 στην ανάπτυξη υπηρεσίας ταχυμεταφορών “courier” στο νομό Αττικής,
προκειμένου να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στον τομέα αυτό, καθώς το e-commerce και η εξοικείωση πλέον
των καταναλωτών με τις ηλεκτρονικές αγορές απαιτεί λύσεις στην ταχύτερη παράδοση των προϊόντων
συνδυαζόμενες με νέες τεχνολογίες που συνεισφέρουν στην καλύτερη δυνατή εμπειρία που μπορεί να λάβει ο
καταναλωτής από την ορθή και έγκαιρη παράδοση του δέματος.
Είναι σαφές ότι η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας δεν δίνει πολλά περιθώρια ασφαλούς εκτίμησης των
μελλοντικών εξελίξεων. Η ταχύτητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα
ολοκλήρωσης των εμβολιασμών καθώς και τα μέτρα ανάκαμψης που θα ληφθούν, προκειμένου να επανέλθει η
οικονομία σε κανονικότητα. Ο Όμιλος με γνώμονα, την στενή παρακολούθηση του συνεχώς μεταβαλλόμενου
περιβάλλοντος και της ανάγκης προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς, θα συνεχίσει απρόσκοπτα την
λειτουργία του αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές του.
Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει ο Όμιλος
Η δραστηριότητα του Ομίλου έχει ως αποτέλεσμα την έκθεσή του σε μία σειρά χρηματοπιστωτικών κινδύνων,
τους οποίους η Διοίκηση του Ομίλου με τη στρατηγική που ακολουθεί και τις διαδικασίες που έχει ορίσει
προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει. Επίσης, οι ενέργειες των ανταγωνιστών και ο πόλεμος τιμών που ενδεχομένως
προκύψει λόγω του έντονου ανταγωνισμού, θα έχει πιθανόν αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Τέλος, η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, και οι κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη φορολόγηση
των εταιρειών και τις εργασιακές σχέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.
α) Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων και
κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου
της μητρικής Εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ». Η υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσδιορίζει, εκτιμά και
αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις θυγατρικές του Ομίλου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίου.
▪ Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε υψηλό συναλλαγματικό κίνδυνο διότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών εκτελείται σε
Ευρώ. Επίσης, μολονότι έχει συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού, η Εταιρεία δεν έχει επενδύσεις με ρήτρες
ξένων νομισμάτων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος συνδεόμενος με
περιουσιακά στοιχεία.
▪ Κίνδυνος επιτοκίων
Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεργάζονται με Ελληνικές τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στις Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αμοιβαίες επωφελείς
συνεργασίες της Εταιρείας και του Ομίλου με τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια, τα
τρέχοντα σχετικά χαμηλά επιτόκια και τους υπόλοιπους όρους συνεργασίας, δεν προβλέπονται τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Το ύψος
τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου την 31/12/2020 ανερχόταν σε 12,35 εκατ. ευρώ περίπου. Από το σύνολο αυτό
του δανεισμού 5,43 εκ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμο. Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται
σε 7,3 εκ. ευρώ. Ενδεχόμενες αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή των επιτοκίων βάσης – Euribor) θα έχουν
αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς ο Όμιλος θα βαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.
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▪ Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο γεγονός ο Όμιλος να µην μπορέσει να ανταπεξέλθει στις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του. Η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική δυνατότητα με τις
τράπεζες που συνεργάζονται και επίσης διαθέτουν ικανοποιητική ρευστότητα. Συνεπώς ο Όμιλος δεν
αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.
▪ Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο
οικονομική ζημιά λόγω αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των
πελατών του Ομίλου παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση η οποία ελέγχει το μέγεθος της παροχής των
πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών των πελατών. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη
είσπραξης των απαιτήσεων διενεργούνται προβλέψεις για επισφάλειες. Η Εταιρεία παρουσιάζει ικανή διασπορά
πελατών και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο εξάρτησης από μερίδα πελατών της. Η πίστωση που δίνει στους πελάτες
της δεν ξεπερνά τους 4 μήνες.
▪ Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορωνοϊού
Ο Όμιλος παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκειμένου να
προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Συμμορφώνεται και εναρμονίζεται με τις επίσημες οδηγίες των αρμοδίων
αρχών και την ισχύουσα νομοθεσία και είναι σε ετοιμότητα για τη συνέχιση των εμπορικών του συναλλαγών
σύμφωνα με τις οδηγίες. Έως και την ημερομηνία σύνταξης των συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
δεν υπήρξε κάποια ουσιώδης επίδραση στα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου ικανή να διαταράξει
την εύρυθμη λειτουργία του.
β) Σημαντικές Επίδικες Υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που η έκβασή τους μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ή της Εταιρείας της χρήσης από 1/1 έως 31/12/2020.
Δ. Επιλεγμένοι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης
Σε εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA (05/10/2015|ESMA/2015/1415) o Όμιλος, υιοθέτησε ως
Εναλλακτικό Δείκτη Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).Οι
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων για
χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και για την αξιολόγηση και δημοσίευση των
επιδόσεων. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με τα
οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν τα
αντικαθιστούν.
Ορισμός EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation& Amortization) / Λειτουργικά
αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων= Κέρδη προ φόρων +/-Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα (Σύνολο
χρηματοοικονομικών εξόδων + Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων + Συμμετοχή στις ζημίες συγγενών
εταιρειών εσόδων + Συμμετοχή στις ζημίες θυγατρικών εταιρειών) + Συνολικές αποσβέσεις/απομειώσεις
(ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων)
Το πιο άμεσα συσχετιζόμενο κονδύλι με τον συγκεκριμένο ΕΔΜΑ (EBITDA) είναι τα κέρδη εκμετάλλευσης (EBIT)
και οι αποσβέσεις/απομειώσεις. Τα κέρδη εκμετάλλευσης παρουσιάζονται σε γραμμή της Κατάστασης
Αποτελεσμάτων και οι αποσβέσεις/απομειώσεις παρουσιάζονται συνολικά σε γραμμή της Κατάστασης
Ταμειακών Ροών. Αναλυτικότερα, η συμφωνία του επιλεγμένου ΕΔΜΑ με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
της αντίστοιχης περιόδου είναι η εξής:
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Ποσά σε € '
Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου προ φόρου εισοδήματος
Πλέον Χρηματοοικονομικά

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
(430.250)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019

(5.020.992)

(341.688)

(4.808.467)

996.218

861.168

1.007.926

807.261

5.232.461

5.148.885

4.246.284

3.973.889

Πλέον Ζημία από εκποίηση ακινήτου

-

2.635.066

-

2.635.066

Μείον Έκτακτα κέρδη από επιστροφή ΦΠΑ

-

Πλέον Αποσβέσεις

Μείον Έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες ζημίες
Μείον/Πλέον Κέρδη/Ζημία από συγγενείς επιχειρήσεις
Μείον Ζημία από θυγατρικές επιχειρήσεις
EBITDA

(325.872)

(130.773)

-

33.213

-

(325.872)

(130.773)

-

33.213

-

(165.437)

80.729

1.584.167

80.729

1.888.750

5.781.598

4.716.985

4.895.691

4.170.626

Ε. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών
Ως συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου θεωρούνται η μητρική Εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», οι θυγατρικές εταιρείες,
εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την Εταιρεία, οι συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς
επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τα συνδεδεμένα με
αυτά φυσικά και νομικά πρόσωπα (κατά το ΔΛΠ 24).
Οι σημαντικότερες εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες και απαλείφονται για τις ανάγκες της ενοποίησης των
Οικονομικών Καταστάσεων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου αφορούν κυρίως σε παροχή υπηρεσιών
αποθήκευσης – διανομής και σε έξοδα διοικητικής υποστήριξης.
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η Εταιρεία συγχώνευσε το 2020 δι' απορροφήσεως τις θυγατρικές εταιρείες
Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, η Εταιρεία εμφανίζει
συναλλαγές και υπόλοιπα µε τις απορροφηθείσες εταιρείες.
Ειδικότερα σημειώνονται τα εξής :
1. Δεν υπάρχουν άλλα συνδεδεμένα προς την Εταιρεία νομικά πρόσωπα πλην των αναφερομένων στην
παρούσα έκθεση.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί άλλα δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τα οποία δεν
εμφανίζονται στις κατωτέρω συναλλαγές.
3. Δεν υπήρξαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων
που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας για τη χρήση του
2020.
4. Οι συναλλαγές που περιγράφονται στους κατωτέρω πίνακες έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους
της αγοράς και δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατομικευμένο γνώρισμα το οποίο θα καθιστούσε
επιβεβλημένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεμένο πρόσωπο ανάλυση αυτών.
Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Ομίλου και της Εταιρείας με τα
συνδεδεμένα μέρη κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ποσά σε € '
Πωλήσεις
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις
Βασικά διοικητικά στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
6.000
136.118
142.118

167.522
2.555.651
2.723.173

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
5.333
6.000
136.118
147.451

661.592
167.522
2.500.000
3.329.115
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Ποσά σε € '
Αγορές
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις
Βασικά διοικητικά στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Ποσά σε € '
Απαιτήσεις
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
185.333
596.998
571.900
1.354.231

61.076
766.611
586.320
1.414.007

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019
340.347
4.000
2.409.173
2.753.520

351.049
2.240
2.794.885
3.148.175

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019
43.212
43.212

78.451
78.451

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
380.034
185.333
283.556
571.900
1.420.823

2.321.093
292.789
586.320
3.200.203

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019
646.740
340.347
4.000
2.409.173
3.400.260

1.750.875
329.863
2.240
1.339.235
3.422.213

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019
25.076
16.955
42.031

279.338
40.577
319.915

Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των μελών Διοικήσεως και των διευθυντικών στελεχών αναλύονται ως εξής:
Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και
διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε € '
Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών
Δ.Σ.
Αμοιβές μελών Δ.Σ.
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019

384.949

523.479

223.218

234.787

212.049
596.998

243.132
766.611

60.337
283.556

58.003
292.789

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις προς και από τα μέλη της Διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη
έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά
στελέχη
Ποσά σε € '
Απαιτήσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και
λοιπές αμοιβές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019

4.000

2.240

4.000

2.240

4.000

2.240

4.000

2.240

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και
διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και
λοιπές αμοιβές
Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ.
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019

13.953

23.843

8.031

10.480

29.258
43.212

54.608
78.451

8.924
16.955

30.097
40.577

ΣΤ. Απασχολούμενο Ανθρώπινο Δυναμικό
Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου την 31/12/2020 είναι 561 άτομα (598 την
31/12/2019). Αντίστοιχα, το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας την 31/12/2020 είναι 426 άτομα (410 την
31/12/2019).
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Ζ. Ίδιες μετοχές
Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την 31/12/2020 ανέρχονταν σε εκατό εξήντα χιλιάδες
πεντακόσια εβδομήντα (160.570).
Η. Πληροφορίες του άρθρου 4 παρ.7 του Ν.3556/2007
1.Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια
εβδομήντα οχτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (2.334.678,60), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες
σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (23.346.786) άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές
ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (0,10) εκάστη.
Όλες οι μετοχές είναι εισηγημένες στην Εναλλακτική Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΝ.Α).
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη
μεταβίβαση από τα καταστατικό της.
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9-11 του Ν. 3556/
2007.
Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετείχαν με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% την 31/12/2020 οι κάτωθι:
▪ Βασίλειος Καρακουλάκης (άμεση και έμμεση συμμετοχή) με ποσοστό 45,85%
▪ Αχιλλεύς Μάμαλης με ποσοστό (άμεση και έμμεση συμμετοχή) 35,94%
▪ ZAITECH FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ποσοστό 6,97%
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους τους.
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις
μετοχές της.
6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας, γνωστές στην Εταιρεία, που συνεπάγονται περιορισμούς στη
μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου
Δεν είναι γνωστές στην Εταιρεία συμφωνίες μετόχων, ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα
συμφωνιών μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην
άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.
7. Κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την
τροποποίηση του Καταστατικού, που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δε διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018.
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8 Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την
έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018
Το Καταστατικό της Εταιρείας δε διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018 ως προς την
αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδει νέες μετοχές ή να προβαίνει στην αγορά ίδιων μετοχών. Δεν
υφίσταται αρμοδιότητα ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά
ίδιων μετοχών.
9. Κάθε σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει ο εκδότης και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή
λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο του εκδότη κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα
της συμφωνίας αυτής
Δεν υφίσταται συμφωνίες της Εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
10. Συμφωνία που ο εκδότης έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου ή με το προσωπικό
του, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το ανθρώπινο δυναμικό
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης.
Θ. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2020 έως 31/12/2020
Πέραν της εμφάνισης της νόσου COVID-19 και των όσων προβλημάτων δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί
στην ομαλή ροή των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020
και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και οι Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις για τη χρήση 1/1 - 31/12/2020, οι Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και η
Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή, δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας:
(http://www.fdlgroup.gr ).
Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση αναρτώνται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Εκθέσεις Ελέγχου του
Νόμιμου Ελεγκτή και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών οι οποίες ενοποιούνται και δεν είναι
εισηγμένες και οι οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του ενοποιημένου κύκλου
εργασιών ή ενεργητικού ή αποτελεσμάτων μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετοχών της μειοψηφίας.

Ασπρόπυργος Αττικής, 29 Απριλίου 2021
Βασίλειος Καρακουλάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.
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ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1η

Για τη χρήση από
Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020

σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(«ΔΠΧΑ»)
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2020 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ στις 29 Απριλίου 2021.

Διεύθυνση Έδρας εταιρείας
Αρ. Μ. ΑΕ
Αρ. ΓΕΜΗ

Λεωφόρος Ειρήνης 47 (πρώην Λεωφόρος Νάτο 100)
Ασπρόπυργος Ελλάδα
38843/03/Β/97/34 (2011)
044413707000

Ασπρόπυργος, 29/4/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθυντής Οικονομικών &
Λογιστηρίου

Βασίλειος
Καρακουλάκης

Αχιλλεύς
Μάμαλης

Κωνσταντίνος
Γκυρτής

ΑΔΤ. ΑΚ 601669

ΑΔΤ Χ 679674

Αρ. Αδ. 104906 – Α τάξης
ΑΦΜ 130241922
ΑΔΤ ΑΚ 246613
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Ετήσιες Εταιρικές
και Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις

Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

σημ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Υπεραξία

7.4

373.111

620.488

-

-

Ενσώματα πάγια

7.1

6.377.876

5.728.461

5.566.040

3.643.537

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

7.2

155.440

139.706

10.019

9.506

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

7.5

-

-

3.055.421

3.935.629

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

7.6

47.078

80.291

-

33.213

Λοιπές Επενδύσεις

7.7

109.871

123.407

109.871

123.407

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης

7.3

14.166.106

11.507.046

13.886.992

10.545.187

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

7.8

2.722.733

828.873

2.722.733

749.074

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

7.21

182.522

111.260

163.243

72.322

24.134.738

19.139.531

25.514.318

19.111.874

Σύνολο

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

7.9

3.135.680

1.982.619

3.135.680

1.982.619

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

7.10

13.333.372

14.554.025

12.208.491

10.014.848

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

7.11

4.375.981

4.349.029

3.533.934

3.494.603

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.12

5.078.759

2.323.228

4.868.335

1.736.649

Σύνολο

25.923.792

23.208.901

23.746.440

17.228.718

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

50.058.530

42.348.432

49.260.758

36.340.593

6.537.100

Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

7.13

2.334.679

6.537.100

2.334.679

Αποθεματικά κεφάλαια

7.14

2.003.465

1.902.539

2.019.026

Αποτελέσματα εις νέο

7.15

(2.097.051)

(5.908.670)

2.241.093

2.530.969

3.367.802

196.385

125.860

-

-

2.437.478

2.656.829

3.367.802

3.520.438

7.17

588.473

681.486

551.555

520.745

7.3

11.147.036

8.382.614

11.147.036

8.094.734

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

7.18

4.914.005

2.142.265

4.708.320

1.916.662

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

7.19

520.657

95.836

433.785

9.484

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

7.20

187.815

187.815

182.815

132.815

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

7.21

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(985.903)

1.914.048
(4.930.710)
3.520.438

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών
στοιχείων με δικαίωμα χρήσης

Σύνολο

-

-

17.357.986

()

11.490.016

()

17.023.510

10.674.440

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

7.22

17.392.860

18.121.847

17.021.163

14.649.449

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

7.18

5.968.939

2.874.472

5.731.367

1.855.594

Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις

7.19

111.153

80.775

111.153

60.920

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση

7.18

833.332

833.332

833.332

833.332

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών
στοιχείων με δικαίωμα χρήσης

7.3

3.433.999

3.459.926

3.139.139

2.767.223

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.23

2.522.784

2.831.236

2.033.292

1.979.197

Σύνολο

30.263.067

28.201.587

28.869.446

22.145.714

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

50.058.530

42.348.432

49.260.758

36.340.593
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Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

σημ.

Κύκλος εργασιών

7.24

70.077.632

64.237.210

64.646.496

44.932.825

Κόστος πωλήσεων

7.25

(64.985.913)

(60.546.153)

(60.447.760)

(42.159.226)

5.091.719

3.691.057

4.198.736

2.773.599

Μικτό κέρδος

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

7.26

Έξοδα διοίκησης

7.25

(4.454.298)

(4.249.199)

(3.590.878)

(2.522.888)

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

7.26

(530.083)

(308.628)

(529.101)

(272.834)

470.443

(117.468)

404.066

539.793

7.27

(631.729)

(477.777)

(594.847)

(410.093)

7.3/7.27

(432.546)

(444.551)

(417.980)

(399.165)

Λειτουργικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα περιουσιακών στοιχείων με
δικαίωμα χρήσης

363.106

749.302

325.308

561.917

Χρηματοοικονομικά έσοδα

7.27

68.057

61.160

4.901

1.997

Κέρδη / (Ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις

7.6

(33.213)

176.877

(33.213)

(17.184)

Κέρδη / (Ζημίες) από απομείωση υπεραξίας

7.4/7.5

(247.377)

(80.729)

(1.888.750)

Έσοδα / (Έξοδα) απομείωσης στοιχείων ενεργητικού

7.3

380.919

Ζημίες από εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων

7.1

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

7.21

Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)

(1.584.167)
-

380.919

-

(4.804)

(2.635.066)

(4.804)

(2.635.066)

(430.250)

(5.020.992)

(341.688)

(4.808.467)

109.729
(320.521)

528.559
(4.492.432)

120.021
(221.667)

565.026
(4.243.441)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

7.7

(13.536)

41.460

(13.536)

41.460

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές

7.17

173.402

(59.042)

179.121

(42.073)

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα

7.21

(38.368)

4.220

(39.740)

147

121.498

(13.363)

125.845

(466)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Α) + (Β)

Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) αναλογούν σε:
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Βασικά (€ / μετοχή)

(95.822)

(4.243.907)

(391.046)

(4.414.749)

(221.667)

(4.243.441)

70.525

(77.683)

(268.330)

(4.428.112)

69.308

(77.683)

(0,0115)

(0,1897)

-

-

7.29

Μετόχους της εταιρείας

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή

(4.505.795)

7.29

Μετόχους μητρικής

Τα συνολικά αποτελέσματα αναλογούν σε:

(199.023)

(95.822)

(4.243.907)

-

-

7.29
(0,0041)
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Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2019

1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2019

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (Α)

(430.250)

(5.020.992)

(341.688)

(4.808.467)

Προσαρμογές στα αποτελέσματα για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

5.209.856

5.062.807

4.240.130

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

22.605

26.589

6.155

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων

(5.422)

(Κέρδη) / ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις

33.213

(176.877)

33.213

17.184

Κόστος συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό

80.389

131.258

79.567

71.192

662

-

662

-

(Κέρδη) / ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου συμμετοχής

2.620.163

(5.422)

-

(194.061)

-

Απομείωση πελατών

121.784

(189.973)

110.241

Απομείωση αξίας συμμετοχών

247.377

Έσοδα τόκων

(68.057)

Έξοδα τόκων

1.775.831
(61.160)

80.729

3.968.798
5.091
2.621.220

(291.431)
1.886.353

(4.901)

(1.997)

1.064.275

922.328

1.012.827

809.258

6.276.434

4.895.912

5.211.514

4.277.199

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

(1.153.061)

(1.855.930)

(1.153.061)

(1.855.930)

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

1.103.927

(2.333.599)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογ/σμών ενεργητικού

(1.892.015)

(2.915.502)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων

(1.083.298)

6.695.772

3.251.987

4.486.652

Λειτουργικά αποτελέσματα προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

9.372
3.261.359

(233)
4.486.419

979.076
(2.048.999)
(985.840)
2.002.691

(1.982.391)
(2.060.400)
6.247.993
4.626.471

2.217

-

2.004.908

4.626.471

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων

(1.657.147)

(574.509)

(38.340)

(9.681)

40.928

Εξαγορά εταιρείας

-

Εισπράξεις / (Πληρωμές) από πώληση / αγορά συγγενούς

-

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(1.654.559)

(1.500.212)

(314.452)

-

(9.680)

2.557.765

40.928

2.519.000

-

-

7.895

(58.838)
1.914.737

(1.459.284)

2.202.763

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις / (Πληρωμές) από πώληση / αγορά ιδίων τίτλων

(20.572)

Μεταβολη μακροπρόθεσμου δανεισμού

2.771.740

Μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού

(1.507.529)

Μεταβολή χρηματοδοτικών μισθώσεων
Τόκοι πληρωθέντες
Τόκοι που εισπράχθηκαν

(466.936)
(39.133)
(929.650)
(8.679.385)

-

(466.936)

(20.572)
2.791.658
(290.475)

(39.133)
(1.174.722)
(8.083.461)

455.199

(98.575)

474.534

(125.272)

(618.163)

(477.777)

(594.847)

(410.093)

68.057

61.160

4.901

1.997

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

1.148.732

(10.630.296)

2.365.199

(10.297.619)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2.755.531

(4.229.139)

2.910.823

(3.468.384)

2.323.228

6.552.368

1.736.649

5.205.034

-

-

220.863

-

5.078.759

2.323.228

4.868.335

1.736.649

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από απορρόφηση θυγατρικής
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Σελίδα | 23

Ετήσιες Εταιρικές
και Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις

Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2018

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα εις
νέο

Ίδια κεφάλαια
μετόχων μητρικής

Μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

7.004.036

1.955.034

(1.493.920)

7.465.149

203.543

7.668.692

Κέρδη Χρήσης

-

-

(4.414.749)

(4.414.749)

(77.683)

(4.492.432)

Κέρδη / (Ζημιές) αποτίμησης καταχωρημένες απ' ευθείας στα ΙΚ

-

(17.582)

-

(17.582)

-

Αναβαλλόμενος φόρος

-

4.220

-

4.220

-

-

-

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

(466.936)

(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Υπόλοιπο 31/12/2019

6.537.100

(39.133)

(466.936)

-

1.902.538

(5.908.669)
(391.046)

-

(39.133)

(17.582)
4.220
(466.936)

-

2.530.969

125.860

(39.133)
2.656.829

Κέρδη Χρήσης

-

-

Κέρδη / (Ζημιές) αποτίμησης καταχωρημένες απ' ευθείας στα ΙΚ

-

159.866

-

159.866

-

159.866

Αναβαλλόμενος φόρος

-

(38.368)

-

(38.368)

-

(38.368)

Μεταφορές-Λοιπές κινήσεις

-

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

(4.202.421)

(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Υπόλοιπο 31/12/2020

2.334.679

(391.046)

70.525

-

243

243

-

-

4.202.421

-

-

(20.572)

-

2.003.465

(20.572)

(2.097.050)

(320.521)

243
-

-

2.241.093

196.385

(20.572)
2.437.478

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2018

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο

7.004.036

1.953.647

(687.269)

Κέρδη Χρήσης

-

-

(4.243.441)

Κέρδη / (Ζημιές) αποτίμησης καταχωρημένες απ' ευθείας στα ΙΚ

-

(613)

-

-

147

-

-

-

Αναβαλλόμενος φόρος
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Υπόλοιπο 31/12/2019

(466.936)
-

(39.133)

-

6.537.100

1.914.048

(4.930.710)

Κέρδη Χρήσης

-

-

(221.667)

Κέρδη / (Ζημιές) αποτίμησης καταχωρημένες απ' ευθείας στα ΙΚ

-

165.585

Αναβαλλόμενος φόρος

-

(39.740)

Αποτελέσματα από απορρόφηση θυγατρικών

-

(295)

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Υπόλοιπο 31/12/2020

(4.202.421)
2.334.679

(20.572)
2.019.026

8.270.413
(4.243.441)
(613)
147
(466.936)
(39.133)
3.520.438
(221.667)

-

165.585

-

(39.740)

(35.946)
4.202.421
(985.903)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 93 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.

Σελίδα | 24

(36.242)
(20.572)
3.367.802

Σημειώσεις επί των ετήσιων
εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία
1.1 Η Εταιρεία
Η εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «FOODLINK A.E.» (στο εξής ως «η
Εταιρεία») εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Λεωφόρος Ειρήνης 47 (πρώην Λεωφόρος Νάτο 100) και
είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών αρ. Μ.Α.Ε. 38843/03/Β/97/34 (2011) και Α.Μ
ΓΕΜΗ 044413707000.
1.2 Δραστηριότητες
Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών.
Η «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο FOODLINK AE (η Εταιρεία) ιδρύθηκε το
1997 και είναι εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΝ.Α).
Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:
α) Η αγορά, αποθήκευση, συντήρηση, πώληση διαφόρων αγαθών. Η αποθήκευση εμπορευμάτων για
λογ/σμό τρίτων, η αποθήκευσή τους και διατήρηση τους σε απλές αποθήκες, σε απλή ψύξη αλλά και
κατεψυγμένων σε ψυχόμενους χώρους.
β) Η παραγωγή, συσκευασία, πώληση και εν γένει εμπορία κάθε είδους τροφίμων, ροφημάτων, ποτών
και αναψυκτικών.
γ) Η ανάληψη μεταφορών και διανομών κάθε είδους εμπορεύματος δια ξηράς, θαλάσσης η αέρος.
δ) Η παροχή υπηρεσιών που αφορούν:
- Άσκηση Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης και
- Αποθήκευση και μεταφορά φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων.
ε) Η εμπορία καπνού & προϊόντων καπνού καθώς και κάθε άλλων συναφών προϊόντων.
στ) Η πραγματοποίηση λιανικών πωλήσεων εμπορευμάτων μέσω καταστήματος ή με αλληλογραφία ή
μέσω διαδικτύου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την Εταιρεία εκλέχθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της 30/5/2019 με πενταετή θητεία, ήτοι από 30.05.2019 μέχρι 30.05.2024 το οποίο
συγκροτήθηκε σε σώμα την 31.05.2019 ως εξής:
1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ - Πρόεδρος
2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου – Διευθύνων Σύμβουλος
3. Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδωνα – Μέλος
4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου - Μέλος
5. Αθανάσιος Σκαρλάτος του Δημητρίου – Μέλος
6. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη - Μέλος
7. Χρήστος Κυριαζής του Αντωνίου - Μέλος
8. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου - Μέλος
Με το από 16/03/2020 πρακτικό του Δ.Σ. αντικαταστάθηκαν τα παραιτηθέντα μέλη Χρήστος Κυριαζής
και Αθανάσιος Σκαρλάτος από τους Καλλιόπη Σιουτζιούκη και Παναγιώτα Σιωρά ενώ με το από
03.04.2020 πρακτικό του Δ.Σ. παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο
κ. Παναγιώτης Μπόμπολης και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει χωρίς την
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αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. Συνεπώς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης
έκθεσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ - Πρόεδρος
2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου – Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου - Μέλος
4. Καλλιόπη Σιουτζιούκη του Ευαγγέλου - Μέλος
5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη - Μέλος
6 Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή – Μέλος
7.Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου - Μέλος

1.3 Ο Όμιλος
Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καλύπτουν την Εταιρεία (μητρική) και τις θυγατρικές της (ο
Όμιλος). Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Οι
θυγατρικές ενοποιήθηκαν πλήρως από την ημερομηνία που αποκτήθηκε ο έλεγχος τους.
Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές
Καταστάσεις είναι οι εξής:
Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης
Εταιρεία
Velos Trans AE*
Transport Link AE*
Express Link AE*
Dot Link AE
Foodlink (Cyprus) Ltd
Foodlink Bulgaria Ltd
Foodlink Albania' SHPK
FDL Group B.V.
Diapo Ltd

Έδρα

Μέθοδος ενοποίησης

% συμμετοχής

Ασπρόπυργος Αττικής
Ασπρόπυργος Αττικής
Μαγούλα Αττικής
Ασπρόπυργος Αττικής
Κύπρος
Βουλγαρία
Αλβανία
Ολλανδία
Κύπρος

Θυγατρική*
Θυγατρική*
Θυγατρική*
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική

100%
100%
100%
72%
100%
75%
51%
100%
75%

(*) Σημειώνεται ότι, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, στις θυγατρικές εταιρείες συγκαταλέγονταν και οι
εταιρείες Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε., όλες κατά 100% ελεγχόμενες
μετοχικά από την Εταιρεία. Την 29η Ιουνίου 2020 αποφασίστηκε η συγχώνευση των τριών αυτών
εταιρειών με την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ δι' απορροφήσεως αυτών από την Εταιρεία και με ημερομηνία
μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Το 2009 εξαγοράσθηκαν μετά από εκτίμηση της αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920,
οι εταιρείες Transport Link AE αντί 220.910 ευρώ και Express Link EΠΕ αντί 280.208 ευρώ.
Την 21/12/2011 εξαγοράσθηκε η Εταιρεία Velos Trans AE αντί συνολικής αξίας 1.967.840 ευρώ μετά
από εκτίμηση της αξίας της σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920.
Την 22/5/2012 ιδρύθηκε στην Κύπρο η Εταιρεία με την επωνυμία Foodlink Cyprus Ltd στην οποία η
Foodlink A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%.
Την 23/07/2013 ιδρύθηκε η κατά 72% θυγατρική Εταιρεία Dotlink AE με έδρα την Ελλάδα και σκοπό
την ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού (software), τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού
και την εμπορία ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
H Foodlink Cyprus Ltdείναι η μητρική Εταιρεία των Foodlink Albania, Foodlink Bulgaria Ltd & FDL
Group B.V. με ποσοστά συμμετοχής 51%, 75% & 100% αντίστοιχα.
Τέλος, την 1/4/2018 εξαγοράσθηκε στην Κύπρο από την PM Tseriotis το 75% της Εταιρείας Diapo Ltd
αντί συνολικής αξίας 1.329.092 ευρώ.
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Επίσης, στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται οι συγγενείς εταιρείες:
Μέθοδος Καθαρής Θέσης
Εταιρεία

Έδρα

Μέθοδος ενοποίησης

% συμμετοχής

Labornet ΕΠΕ
Agrolink AE
G.E. Smart Merchandising Services Ltd
Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd

Ασπρόπυργος Αττικής
Ασπρόπυργος Αττικής
Κύπρος
Κύπρος

Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση

30%
16%
20%
1%

Εντός του 2016 εξαγοράσθηκε το 75% της Εταιρείας Cityfast Couriers ΕΠΕ αντί 7.500 ευρώ. Εντός
του 2018, ο Όμιλος εξαγόρασε το υπόλοιπο 25%. Τον Μάρτιο του 2019 Όμιλος πούλησε το 70% της
Εταιρείας έναντι 1.162 ευρώ. Η Cityfast Couriers ΕΠΕ μετονομάστηκε σε Labornet ΕΠΕ με κύρια
δραστηριότητα Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.
Την 2/11/2016 ιδρύθηκε στον Ασπρόπυργο η Εταιρεία με την επωνυμία Agrolink AE στην οποία η
Foodlink A.E. συμμετείχε με ποσοστό 100%. Από την 25/5/2017 το ποσοστό συμμετοχής της Foodlink
A.E.στην Εταιρεία Agrolink AE διαμορφώθηκε σε 16%. Συνεπώς, το περιουσιακό αυτό στοιχείο
κατηγοριοποιήθηκε ως συνδεδεμένη επιχείρηση στην εύλογη αξία.
Την περίοδο 1/1 – 31/12/2020 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ:
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 31η Ιουλίου 2020
(σχετικό το με αριθμό 47/31.7.2020 πρακτικό Γ.Σ.), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά
το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός ευρώ και
σαράντα οχτώ λεπτών (€ 4.202.421,48), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το
ποσό των δεκαοχτώ λεπτών του ευρώ (€ 0,18), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4548/2018 με σκοπό
τον συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας.
Η παραπάνω μεταβολή καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 20/8/2020 (Κ.Α.Κ.
2198973), σχετικώς εκδοθείσας της με αριθμό 4861/20.8.2020 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Εταιρειών
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Μετά την παραπάνω μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των
2.334.678,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ εκάστης,
ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Πέραν των ανωτέρω, δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ για τη χρήση 2020.
1.4 Συγχώνευση με θυγατρικές δι' απορροφήσεως αυτών
Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και των κατά 100% θυγατρικών αυτής εταιρειών
Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε. αποφάσισαν στις 29 Ιουνίου 2020 τη
συγχώνευση των τεσσάρων αυτών εταιρειών δια της απορροφήσεως των τριών ως άνω θυγατρικών
εταιρειών από τη µητρική αυτών εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ. Η συγχώνευση κυρώθηκε µε την υπ'
αριθµόν 7414/31-12-2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά.
Οι απορροφηθείσες εταιρείες μετείχαν τόσο στις ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
χρήσης 2019 όσο και στις ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι και την 30/6/2020.
Η δραστηριότητά τους εντασσόταν στον λειτουργικό τομέα "Μεταφορές".
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Ως εκ τούτου,
▪ Όσον αφορά στις ενοποιημένες Οικονοµικές Καταστάσεις, αυτές εξακολουθούν να περιλαμβάνουν
τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται µε τη
δραστηριότητα των τριών απορροφηθεισών εταιρειών, η οποία ουδόλως µετεβλήθη και συνεχίζεται
κανονικά υπό την επωνυμία της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ. Ήτοι, στις ενοποιημένες Οικονοµικές Καταστάσεις
δεν υπήρξε ουδεμία επίδραση εκ της ως άνω συγχώνευσης.
▪ Όσον αφορά στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αυτές περιλαμβάνουν, τα αποτελέσματα, τις
ταμειακές ροές και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των τριών απορροφηθεισών εταιρειών, για
ολόκληρη τη χρήση 2020, ενώ σημειώνεται ότι δεν τα περιλαμβάνουν για τη χρήση 2019.
Συνεπώς, οι συνηµµένες ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ό,τι αφορά τα μεγέθη της
χρήσης 2019, δεν διαφέρουν από τις αρχικώς δημοσιευθείσες. Επίσης, όπου στις παρούσες Σημειώσεις
παρατίθενται ατομικά (µη ενοποιημένα) μεγέθη της Εταιρείας, είτε σε κείμενο, είτε σε πίνακα, αυτά
περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα μεγέθη των τριών απορροφηθεισών εταιρειών, μόνο για τη χρήση
2020 κι όχι για τη χρήση 2019.
Από τη συγχώνευση επηρεάστηκαν θετικά οι πωλήσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2020 κατά 9 εκ. ευρώ
ή σε ποσοστό 16,1%, τα κέρδη μετά από φόρους κατά 52,6 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 71,8% και η καθαρή
θέση κατά 478,6 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 12,4%. Δεν υπήρξε καμία επίδραση στα ενοποιημένα μεγέθη.
Σύγκριση της ατομικής Κατάστασης Συνολικών Εσόδων για τη χρήση 1/1 -31/12/2019 των
χρήσεων 2020 και 2019 αν η απορρόφηση είχε διενεργηθεί με ημερομηνία 1/1/2020
Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικά αποτελέσματα

Δημοσιευθέντα
2019

Επίδραση λόγω
συγχώνευσης

Νέα ποσά 2019

44.932.825

14.102.404

59.035.229

(42.159.226)

(13.632.277)

(55.791.503)

2.773.599

561.917
(2.522.888)
-

470.127

(2.401)
(729.327)
-

3.243.726

559.517
(3.252.215)
-

(272.834)

(35.370)

(308.205)

539.793

(296.971)

242.822

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(410.093)

4.872

(405.221)

Χρηματοοικονομικά έξοδα περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα
χρήσης

(399.165)

(45.386)

(444.551)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

1.997

Κέρδη / (Ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις

(17.184)

Κέρδη / (Ζημίες) από απομείωση υπεραξίας

(1.888.750)

Έσοδα / (Έξοδα) απομείωσης στοιχείων ενεργητικού

-

Ζημίες από εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων

(2.635.066)

Αποτελέσματα προ φόρων

(4.808.467)

Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)

565.026
(4.243.441)

4.552
(80.729)
(413.661)
11.323
(402.338)

6.550
(17.184)
(1.969.479)
(2.635.066)
(5.222.129)
576.349
(4.645.779)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

41.460
(42.073)

(17.275)

41.460
(59.347)

147

4.146

4.293

(466)

(13.129)

(13.594)

(4.243.907)

(415.467)

(4.659.373)
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Σύγκριση της ατομικής Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2019 αν η
απορρόφηση είχε διενεργηθεί με ημερομηνία 1/1/2020
Ποσά σε €

Δημοσιευθέντα
2019

Επίδραση λόγω
συγχώνευσης

Νέα ποσά 2019

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπές Επενδύσεις
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο

3.643.537
9.506
3.935.629

1.172.811
6.668
(880.208)

4.816.347
16.174
3.055.421

33.213

-

33.213

123.407

-

123.407

10.545.187

-

10.545.187

749.074

79.798

828.873

72.322

10.740

83.062

19.111.874

389.809

19.501.683

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.982.619

-

1.982.619

10.014.848

3.278.944

13.293.792

3.494.603

(91.622)

3.402.981

1.736.649

220.863

1.957.512

Σύνολο

17.228.718

3.408.185

20.636.904

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.340.593

3.797.994

40.138.587

6.537.100

-

6.537.100

Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά κεφάλαια

1.914.048

Αποτελέσματα εις νέο

(4.930.710)

(116.919)

(5.047.629)

3.520.438

(117.214)

3.403.224

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

3.520.438

(295)

(117.214)

1.913.753

3.403.224

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών
στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Σύνολο

520.745

130.363

651.108

8.094.734

-

8.094.734

1.916.662

-

1.916.662

9.484

-

9.484

132.815

50.000

182.815

10.674.440

180.363

10.854.803

14.649.449

3.087.180

17.736.629

1.855.594

305.565

2.161.159

60.920

-

60.920

833.332

-

833.332

2.767.223

-

2.767.223

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών
στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.979.197

342.100

2.321.297

Σύνολο

22.145.714

3.734.846

25.880.560

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

36.340.593

3.797.994

40.138.587
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
2.1 Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι συνημμένες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (εφ’ εξής Οικονομικές
Καταστάσεις) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020, την 29η Απριλίου 2021. Οι
Οικονομικές Καταστάσεις τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, εκτός από την
αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού (επενδύσεις/χρηματοοικονομικά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση) που έγινε σε εύλογες αξίες και βάσει της αρχής της συνέχισης της
λειτουργίας του Ομίλου. Η Διοίκηση εξέτασε τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 μέχρι την
ημερομηνία έγκρισης των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι η κατάλληλη βάση για την κατάρτισή
τους.
Στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται και οι απορροφηθείσες την 31/12/2019
εταιρείες Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε., οι οποίες ήταν κατά 100%
θυγατρικές της Εταιρείας και μετείχαν τόσο στις ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
χρήσης 2019 όσο και στις ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι και την 30/6/2020.
Η δραστηριότητά τους εντασσόταν στον λειτουργικό τομέα "Μεταφορές".
Ως εκ τούτου,
▪ Όσον αφορά στις ενοποιημένες Οικονοµικές Καταστάσεις, αυτές εξακολουθούν να περιλαμβάνουν
τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται µε τη
δραστηριότητα των τριών απορροφηθεισών εταιρειών, η οποία ουδόλως µετεβλήθη και συνεχίζεται
κανονικά υπό την επωνυμία της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ. Ήτοι, στις ενοποιημένες Οικονοµικές Καταστάσεις
δεν υπήρξε ουδεμία επίδραση εκ της ως άνω συγχώνευσης.
▪ Όσον αφορά στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αυτές περιλαμβάνουν, τα αποτελέσματα, τις
ταμειακές ροές και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των τριών απορροφηθεισών εταιρειών, για
ολόκληρη τη χρήση 2020, ενώ σημειώνεται ότι δεν τα περιλαμβάνουν για τη χρήση 2019.
Συνεπώς, οι συνηµµένες ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ό,τι αφορά τα μεγέθη της
χρήσης 2019, δεν διαφέρουν από τις αρχικώς δημοσιευθείσες. Επίσης, όπου στις παρούσες Σημειώσεις
παρατίθενται ατομικά (µη ενοποιημένα) μεγέθη της Εταιρείας, είτε σε κείμενο, είτε σε πίνακα, αυτά
περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα μεγέθη των τριών απορροφηθεισών εταιρειών, μόνο για τη χρήση
2020 κι όχι για τη χρήση 2019. Περισσότερα στοιχεία για τη διενεργηθείσα συγχώνευση παρατίθενται
στη σημείωση 1.4.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά και
διαφοροποιήσεις σε ποσά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
2.2 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την
προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει
υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2020.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
▪ Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Το ΣΔΛΠ 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 Διεθνών 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 ΔΠΧΑ για τις
εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα
πρότυπο ΔΠΧΑ 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.
▪ ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις)
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο
ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα
προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων.
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης
προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020
και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου,
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
▪ ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές
στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της
σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί.
Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται,
αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών
των οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες
παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι
επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο
ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
▪ Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις)
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση
των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων
δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε
περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα
εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής
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αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Αναγνώριση και επιμέτρηση».
Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις
αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη
συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση
ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Επίσης,
οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες
γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων
αναφοράς.
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα
επιτόκιο μηδενικού κινδύνου.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η
Εταιρεία / Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
▪ ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: 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 ΔΠΧΑ 10
και εκείνες του ΔΛΠ 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 σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ
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.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις
Οικονομικές Καταστάσεις.
▪ ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19 το ΣΔΛΠ
ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2023, δίνοντας
περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές στην ταξινόμηση των
υποχρεώσεων.
Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου,
βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη
ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με
την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου
ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις
ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς
τίτλους.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις
Οικονομικές Καταστάσεις.
▪ ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις,
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις
2018-2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου,
τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:
✓ ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του
ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές
απαιτήσεις του προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων.
✓ ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος
των ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που
παράγονται ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
✓ ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι
τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της
αξιολόγησης της σύμβασης εάν είναι επαχθής.
✓ Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα
ΔΠΧΑ 1- Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο
ΔΠΧΑ 9-Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα που
συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις.
Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
▪ ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών
καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ
τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του
ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν
ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19.
Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε
αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων
του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
✓ Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι
ουσιαστικά ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή,
✓ Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή
πριν από την 30η Ιουνίου 2021,
✓ Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης.
▪ Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16
(Τροποποιήσεις)
Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις
στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες ολοκληρώνονται οι
εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού
στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι
οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό
επιτόκιο δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου.
Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση για τη λογιστική αντιμετώπιση
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αλλαγών στη βάση προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου,
όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν
διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής
διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής αναγνωσιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν
μηδενικού κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Επίσης, οι
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις εταιρείες ασφαλίσεων που εξακολουθούν να εφαρμόζουν
το ΔΛΠ 39 να λάβουν τις ίδιες διευκολύνσεις με αυτές που προβλέπονται στις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ
9. Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
πρόσθετες γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να
κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα
χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής οντότητας.
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή.
Οι τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους
αναφοράς.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις
Οικονομικές Καταστάσεις.
3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Η προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη Διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι
οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία
σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του
παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς
με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές
γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή
συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για
την εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό
εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όμιλος αξιολογεί τέτοιες
εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία,
συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες
συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο
μέλλον. Στη σημείωση 4 «Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών» αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές
που έχουν επιλεγεί από τον Όμιλο.
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων
θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων κατά τους επόμενους δώδεκα
μήνες έχουν ως ακολούθως:
Εκτιμήσεις
(α) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες
στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με
αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από την Διοίκηση του
Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές
φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 4.20 και 7.21 των Οικονομικών Καταστάσεων.
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(β) Έλεγχος απομείωσης επενδύσεων σε θυγατρικές
Η μητρική Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζει την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης
των επενδύσεων σε θυγατρικές. Ο προσδιορισμός ύπαρξης ενδείξεων απομείωσης απαιτεί από τη
Διοίκηση να προβεί σε κρίσεις αναφορικά με εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες καθώς και τον
βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ανακτησιμότητα των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Εφόσον
αξιολογηθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης η Εταιρεία προβαίνει σε υπολογισμό του ανακτήσιμου
ποσού. Ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων αναφορικά με τις
μελλοντικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με την επένδυση, τα επιχειρηματικά σχέδια των εν λόγω
επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου και των ρυθμών ανάπτυξης.
Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο απομείωσης των επενδύσεων σε θυγατρικές
περιλαμβάνονται στη σημειώσεις 7.4 και 7.5 των Οικονομικών Καταστάσεων.
(γ) Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων
Η Διοίκηση του Ομίλου επανεξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των ενσώματων και ασώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται μέσω απόκτησης. Οι εκτιμήσεις αυτών
επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις εκάστοτε
συνθήκες αγοράς. Σε περίπτωση αναθεώρησης της ωφέλιμης ζωής, αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες
απόσβεσης τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις μελλοντικές περιόδους.
Οι ωφέλιμες ζωές όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί και εφαρμοστεί αναφέρονται στις σημειώσεις 4.8 - 4.9 και
7.1 - 7.2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
(δ) Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται στην προεξοφλημένη
παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν καταστεί δεδουλευμένα στο
τέλος της χρήσης, με βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές καθίσταται δουλευμένες από τους
υπαλλήλους ισομερώς κατά την διάρκεια της εργασιακής τους περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις
παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών υποθέσεων που
απαιτούν από την Διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά
αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και
λοιπούς παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να έχουν σημαντική
επίδραση στην σχετική υποχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της
περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που καταστήθηκαν δουλευμένες
(λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μειώσεις μισθών), τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το
κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας, το κόστος συνένωσης επιχειρήσεων και αναλογιστικά κέρδη ή
ζημιές. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων καθορισμένων παροχών,
οι υποθέσεις αυτές υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας.
Οι αναλογιστικές παραδοχές υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση από την Διοίκηση.
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σημείωση 7.17 των Οικονομικών Καταστάσεων.
(ε) Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου αναγνωρίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα
χρήσης και μία υποχρέωση υπολογίζοντας την παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία παραμένουν
ανεξόφλητα προεξοφλημένα με το επιτόκιο της μίσθωσης (το επιτόκιο το οποίο θα αποδεχόταν ο
μισθωτής για να δανειστεί τα αναγκαία κεφάλαια με παρόμοιους όρους).
Ο Όμιλος προσδιορίζει τη διάρκεια της μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης,
συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που καλύπτεται από:
α) δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι αυτό θα εξασκηθεί, ή
β) δικαίωμα λύσης της σύμβασης εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι αυτό θα εξασκηθεί.
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Ο Όμιλος εφαρμόζει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια
χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο
οικονομικό περιβάλλον). Μεταγενέστερα επιμετράται το περιουσιακό στοιχείο στο κόστος μειωμένο κατά
τις αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης ενώ, η υποχρέωση επιμετράται αυξάνοντας τη λογιστική
αξία με τους τόκους επί της υποχρέωσης και μειώνοντας τη λογιστική αξία με την καταβολή των
μισθωμάτων.
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.2 και 7.3 των Οικονομικών Καταστάσεων.
(στ) Κατεχόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία
Ο Όμιλος κατατάσσει ένα περιουσιακό στοιχείο, ή ομάδα περουσιακών στοιχείων ως
κατεχόμενο/κατεχόμενα προς πώληση όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις το περιουσιακό στοιχείο,
(ή η ομάδα περουσιακών στοιχείων) είναι διαθέσιμο και σε κατάσταση κατάλληλη για άμεση πώληση
και η πώληση είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατάταξής
του ως κατεχόμενο προς πώληση. Κατά τη χρονική στιγμή πριν γίνει η κατάταξή τους ως κατεχόμενα
προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία αυτά ελέγχονται για απομείωση με βάση το ΔΛΠ 36.
Περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταταχθεί ως κατεχόμενα προς πώληση επιμετρώνται στη
χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης αξίας μείον τα κόστη ολοκλήρωσης
της πώλησης. Τυχόν ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σημείωση 7.7 των Οικονομικών Καταστάσεων.
(ζ) Έλεγχοι απομείωσης συμμετοχών
Ο Όμιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο απομείωσης των συμμετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς εταιρείες
όπου υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος απομείωσης γίνεται προσδιορισμός
της αξίας χρήσης (value in use) των μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών (τις οποίες αποτελούν η
κάθε θυγατρική ή συγγενής) ή εναλλακτικά εκτιμώντας την εύλογη αξία της συμμετοχής με βάση
παραδεκτές τεχνικές αποτίμησης.
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σημείωση 7.5 των Οικονομικών Καταστάσεων.
Κρίσεις
(α) Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει προβλέψεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς την πιστωτική ζημιά που
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις από πελάτες
εξετάζονται και εκτιμώνται για τον καθένα ξεχωριστά. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται
με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από
εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
Η ανάλυση των επισφαλειών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης περιλαμβάνεται στη σημείωση 7.10
των Οικονομικών Καταστάσεων.
(β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου επανεξετάζει
την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο,
βασιζόμενος στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημιά από οποιεσδήποτε
αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, ο Όμιλος
αναγνωρίζει μια υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημιά. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια
και κρίνεται αναγκαίο από τη Διοίκηση του Ομίλου γίνεται γνωστοποίηση ενδεχόμενης υποχρέωσης στις
σημειώσεις. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Ανάμεσα στους
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παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση του Ομίλου για την λήψη αποφάσεων είναι η
φύση της διαφοράς ή αξίωσης, το ύψος της ενδεχόμενης ζημιάς, η νομική διαδικασία που ακολουθείται,
η πορεία των υποθέσεων (λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη τους μετά την ημερομηνία της κλειόμενης
περιόδου και πριν την ημερομηνία έκδοσης των Οικονομικών Καταστάσεων), οι γνώμες ή οι απόψεις
των νομικών συμβούλων, καθώς και η εμπειρία της Διοίκησης σε παρόμοιες περιπτώσεις.
(γ) Προβλέψεις για βραδέως κινούμενα αποθέματα
Στον Όμιλο τα αποθέματα εξετάζονται τακτικά ως προς την κυκλοφοριακή τους ταχύτητα και
λαμβάνονται προβλέψεις για ακίνητα και βραδέως κινούμενα αποθέματα, απαξιωμένα αποθέματα που
θα καταστραφούν εντός της επόμενης περιόδου, εκτιμήσεις για εποχικότητα αποθεμάτων και εκτίμηση
μελλοντικής τιμής πώλησης οι οποίες παρουσιάζονται στη σημείωση 7.9 των Οικονομικών
Καταστάσεων.
(δ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση
των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο
εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν
σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη του Ομίλου για
τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των
φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και
τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους.
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σημείωση 7.21 των Οικονομικών Καταστάσεων.
4. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
4.1 Βάση Ενοποίησης
α) Θυγατρικές Εταιρείες
Θυγατρικές του Ομίλου είναι τα νομικά πρόσωπα στα οποία ο Όμιλος ασκεί έλεγχο. Ο Όμιλος ελέγχει
μία εταιρεία όταν εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην
εταιρεία και έχει την ικανότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις μέσω του ελέγχου που ασκεί.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις των θυγατρικών καταρτίζονται στην ίδια ημερομηνία και με τις ίδιες
λογιστικές αρχές με τις Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής. Ενδοομιλικές συναλλαγές
(συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών), υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από
συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, απαλείφονται.
Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν
να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο έλεγχος μεταβιβάζεται εκτός Ομίλου.
Τυχόν ζημίες μερίζονται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμα και αν το υπόλοιπο καταστεί αρνητικό.
Συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή
θέση. Τα αποτελέσματα των εξαγοραζόμενων ή πωλούμενων θυγατρικών εντός της χρήσεως,
περιλαμβάνονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων από ή έως την ημερομηνία
εξαγοράς ή πώλησης, αντίστοιχα.
(β) Μεταβολές σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές, χωρίς ταυτόχρονη αλλαγή στον έλεγχο
επί της θυγατρικής.
Συναλλαγές με τους μετόχους μειοψηφίας οι οποίες δεν επηρεάζουν τον έλεγχο που ασκεί ο Όμιλος
στην θυγατρική εταιρεία, επιμετρούνται και καταχωρούνται σαν συναλλαγές κεφαλαίου – δηλαδή o
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χειρισμός είναι ο ίδιος με τις συναλλαγές των κύριων μετόχων του Ομίλου. Η διαφορά μεταξύ του
τιμήματος που καταβλήθηκε και του αποκτηθέντος σχετικού μεριδίου της λογιστικής αξίας των ιδίων
κεφαλαίων της θυγατρικής αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την
πώληση στους μετόχους της μειοψηφίας καταχωρούνται, επίσης, στα ίδια κεφάλαια.
(γ) Πώληση / παύση ελέγχου θυγατρικής
Μόλις ο Όμιλος παύσει να έχει έλεγχο, το εναπομένον ποσοστό συμμετοχής επαναϋπολογίζεται στην
εύλογη αξία του, κατά την ημερομηνία παύσης του ελέγχου και τυχόν διαφορές που προκύπτουν
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο κατηγοριοποιείται ως
συνδεδεμένη επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού με αξία κτήσης την
εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, ποσά που είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά
έσοδα της θυγατρικής λογιστικοποιούνται όπως στην περίπτωση της πώλησής τους, ήτοι ενδέχεται να
χρειαστεί να μεταφερθούν στα αποτελέσματα.
4.2 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Υπεραξία
Συνένωση επιχειρήσεων είναι μία συναλλαγή ή άλλο γεγονός κατά το οποίο ένας αποκτών (acquirer)
αναλαμβάνει τον έλεγχο μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων. Ως επιχείρηση ορίζεται ένα ολοκληρωμένο
σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να καθοδηγείται και να διευθύνεται με
σκοπό την απόδοση ωφελημάτων απευθείας στους ιδιοκτήτες.
Εάν τα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού δεν αποτελούν επιχείρηση, η συναλλαγή ή άλλο γεγονός
αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μία απόκτηση ενός στοιχείου του ενεργητικού και το κόστος κτήσης
κατανέμεται στα στοιχεία του ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις με βάση τις σχετικές
εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία απόκτησης.
Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο της απόκτησης. Το κόστος
κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών
που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον
του ποσού μη ελέγχουσας συμμετοχής επιμετρημένο, για κάθε συνένωση, είτε στην εύλογη αξία είτε
στην αναλογία της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην εύλογη αξία των επί μέρους καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν. Άμεσα συνδεδεμένα με την απόκτηση κόστη εξοδοποιούνται όταν
πραγματοποιούνται.
Εάν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις θυγατρικών παρουσιάζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο.
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται τουλάχιστον ετησίως σε έλεγχο απομείωσής της. Έτσι,
μετά την αρχική καταχώρηση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος κτήσης, μείον τις τυχόν σωρευμένες
ζημίες απομείωσης. Για τους σκοπούς διενέργειας του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται,
κατά την ημερομηνία απόκτησης, σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών που προβλέπεται ότι θα
επωφεληθεί από την συνένωση. Ο έλεγχος απομείωσης διενεργείται συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό
της μονάδας με τη λογιστική αξία της κάθε μονάδας συμπεριλαμβανόμενης και της υπεραξίας που έχει
κατανεμηθεί στη μονάδα αυτή. Η ανακτήσιμη αξία, είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας
μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως της μονάδας. Η αξία
χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό
επιτόκιο. Ζημία απομείωσης που καταχωρείται για υπεραξία δεν αναστρέφεται σε επόμενες χρήσεις.
Τα κέρδη και οι ζημίες κατά τη διάθεση θυγατρικών προσδιορίζονται λαμβανομένης υπόψη και της
υπεραξίας που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονομική μονάδα.
4.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται
στο κόστος κτήσης αυτών, μειούμενο με τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Ο έλεγχος της
απομείωσης (impairment test) διενεργείται όποτε υπάρχουν σαφείς ενδείξεις απομείωσης με βάση τις
διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων».
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4.4 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή, αλλά δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές, είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Για
τον Όμιλο η κατοχή δικαιωμάτων ψήφου, μίας εταιρείας από 20% έως και 50%, υποδηλώνει σημαντική
επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Η επιρροή αυτή καθιστά τη συγκεκριμένη εταιρεία συγγενή. Οι
επενδύσεις σε συγγενείς ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης βάσει της οποίας
απεικονίζονται στην Κατάσταση Χρηματοικονομικής Θέσης στο κόστος, προσαρμοζόμενο στις
μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου του Ομίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν απομειώσεις. Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις συγγενών
επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στην αξία της επένδυσης, ενώ αρνητική υπεραξία καταχωρείται στα
αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η απόκτηση.
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά,
αναγνωρίζεται στα αποθεματικά.
Στην περίπτωση που οι συγγενείς επιχειρήσεις δεν έχουν υιοθετήσει τα ΔΠΧΑ και προκειμένου να
εφαρμοστεί η μέθοδος της καθαρής θέσης, η μητρική Εταιρεία προσαρμόζει τις οικονομικές τους
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές του Ομίλου. Μη
πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, μη
πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του
μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.
Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή
του στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο
Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει
πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική
ιδιότητα. Στις Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
αποτιμώνται στο κόστος κτήσης αυτών, μειούμενο με τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
4.5 Υπεραξία
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας θυγατρικής ή μιας από κοινού ελεγχόμενης
οικονομικής μονάδος αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του κόστους της απόκτησης πάνω από
την συμμετοχή του Ομίλου στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των
υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής ή της από κοινού ελεγχόμενης
οικονομικής μονάδος κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία αρχικά αναγνωρίζεται ως ένα
περιουσιακό στοιχείο στο κόστος και μεταγενέστερα επιμετράται στο κόστος μειωμένο με οποιεσδήποτε
συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Για τον σκοπό της εξέτασης απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται σε κάθε μονάδα δημιουργίας
ταμιακών ροών του Ομίλου, που προσδοκάται να επωφεληθεί από τις συνέργειες της συνένωσης.
Μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί υπεραξία εξετάζονται για απομείωση
ετησίως ή περισσότερο συχνά όταν υπάρχει μία ένδειξη ότι η μονάδα μπορεί να είναι απομειωμένη. Εάν
το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών είναι μικρότερο από την λογιστική αξία
της μονάδας, η ζημία απομείωσης κατανέμεται πρώτα για να μειώσει την λογιστική αξία κάθε υπεραξίας
που έχει κατανεμηθεί στην μονάδα και κατόπιν στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας αναλογικά
με βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μονάδος. Μία αναγνωρισθείσα ζημία
απομείωσης για υπεραξία δεν αναστρέφεται σε μία μεταγενέστερη περίοδο.
Κατά την πώληση θυγατρικής ή από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος το ποσό της υπεραξίας
περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημιάς που προκύπτει από την πώληση.
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4.6 Λειτουργικοί Τομείς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνιστά τον κύριο λήπτη επιχειρηματικών αποφάσεων και ελέγχει
τις εσωτερικές αναφορές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογήσει την επίδοση
της Εταιρείας και του ομίλου και να λάβει αποφάσεις σχετικά με την κατανομή πόρων.
Η Διοίκηση έχει καθορίσει τους τομείς δραστηριότητας βασισμένη σε αυτές τις εσωτερικές αναφορές
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8. Ως λειτουργικοί τομείς ορίζονται οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο
Όμιλος και στους οποίους βασίζεται το εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης του Ομίλου.
Για την κατηγοριοποίηση ανά λειτουργικό τομέα έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής:
▪
▪

Η φύση των προϊόντων και υπηρεσιών,
Τα ποσοτικά όρια που ορίζει το ΔΠΧΑ 8.

Βάσει των ανωτέρω, ο Όμιλος παρουσιάζει τις πληροφορίες σε ένα λειτουργικό τομέα ως ακολούθως:
▪ Logistcs
▪ Μεταφορές
▪ IT
4.7 Συναλλαγματικές Μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου απεικονίζονται στο τοπικό νόμισμα
που ισχύει στη χώρα όπου δραστηριοποιούνται, το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό τους νόμισμα. Οι
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζονται σε ευρώ (€), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Εταιρείας και το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι
οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών ή κατά τη μετατροπή των χρηματικών
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες
κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Στην περίπτωση που
αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηματοροών ή σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων
καθαρών επενδύσεων μεταφέρονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση.
Τα κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές συμπεριλαμβάνονται στην ίδια γραμμή των
αποτελεσμάτων, στην οποία εμφανίζεται και η συναλλαγή από την οποία προήλθαν, εκτός των
συναλλαγματικών διαφορών που προέρχονται από δάνεια, καταθέσεις και ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία
εμφανίζονται σε ξεχωριστή γραμμή (Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές).
Μη χρηματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία επιμετρούνται σε εύλογη αξία σε ξένο νόμισμα,
μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει της ισοτιμίας που ίσχυε την ημερομηνία που καθορίστηκε
η εύλογη αξία. Συναλλαγματικές διαφορές στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία επιμετρούνται
σε εύλογη αξία, συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη ή ζημιές από μεταβολές στην εύλογη αξία. Για
παράδειγμα, συναλλαγματικές διαφορές μη χρηματικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού όπως
μετοχές σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σαν μέρος του
κέρδους ή της ζημίας από μεταβολή στην εύλογη αξία ενώ συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματικά,
στοιχεία του ενεργητικού, όπως μετοχές που κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση,
περιλαμβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα.
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(γ) Εταιρείες του Ομίλου
Τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική θέση όλων των θυγατρικών του Ομίλου που έχουν
λειτουργικό νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αναφοράς μετατρέπονται στο νόμισμα αναφοράς ως
ακολούθως:
▪ Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κάθε ισολογισμού που παρουσιάζεται μετατρέπονται με την
ισοτιμία της ημερομηνίας του ισολογισμού.
▪ Έσοδα και έξοδα για κάθε λογαριασμό αποτελεσμάτων μετατρέπονται με μέσες ισοτιμίες ( εκτός αν
οι μέσες τιμές δεν αποτελούν καλή προσέγγιση της συσσωρευτικής επίδρασης που προέρχεται από
τις ισοτιμίες της ημέρας που γίνονται οι συναλλαγές στην οποία περίπτωση χρησιμοποιούνται οι
συναλλαγές της ημερομηνίας που γίνεται η συναλλαγή).
▪ Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται σαν ξεχωριστή κίνηση στην
καθαρή θέση.
Στην ενοποίηση όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή του κόστους
των επενδύσεων σε δραστηριότητες του εξωτερικού καθώς επίσης και από δανεισμό αναγνωρίζονται
στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα/Έξοδα. Όταν μια δραστηριότητα του εξωτερικού πωληθεί συναλλαγματικές
διαφορές που είχαν καταχωρηθεί στην καθαρή θέση μεταφέρονται στα αποτελέσματα σαν μέρος του
κέρδους ή της ζημίας από την πώληση.
Υπεραξίες και τροποποιήσεις της εύλογης αξίας που προέρχονται από την απόκτηση ξένων εταιρειών
θεωρούνται σαν στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ξένης εταιρείας και αποτιμούνται με την
ισοτιμία της ημερομηνίας του ισολογισμού. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές
αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.

4.8

Ασώματες ακινητοποιήσεις

Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού (εσωτερικώς και εξωτερικώς αποκτηθείσες) αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον
τις σωρευμένες αποσβέσεις.
Η αξία του εσωτερικώς δημιουργουμένου λογισμικού που αναγνωρίσθηκε στη χρήση 2008 και 2009
περιλαμβάνει όλα τα άμεσα επιρριπτέα κόστη, που αφορούν κυρίως τις αμοιβές του προσωπικού.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των
στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
Οι δαπάνες εξασφάλισης πατεντών κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή
μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής αυτών έχουν ως ακολούθως:
• Πατέντες, 10 έτη

4.9

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
απομείωσης της αξίας τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων
εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν το επίπεδο παραγωγής ή βελτιώνουν την
αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν
αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που
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προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την
οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις
ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των
στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους
που έχει ως εξής:
▪ Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, Επί της αξίας κτήσεως, προς τα έτη μίσθωσης των ακινήτων ή των
ετών της ωφέλιμης ζωής τους (εάν είναι λιγότερα από τα έτη μίσθωσης)
▪ Ιδιόκτητα κτίρια και μόνιμες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητα κτίρια 30-35 έτη
▪ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικά Hardware (Η/Υ, οθόνες, κάμερες, scanners κλπ), 5 έτη
▪ Ανυψωτικά μηχανήματα – κλαρκ, 10 έτη
▪ Μεταφορικά μέσα εκτός χώρου αποθηκών (φορτηγά) 5 έτη (υπολογίζεται υπολειμματική αξία 20%
επί της αξίας κτήσης τους)
▪ Ράφια αποθήκης, 20 έτη
▪ Πάνελς-ψυκτικοί θάλαμοι κτιρίων, φυσούνες και ράμπες αποθηκών, 20 έτη
▪ Μηχανήματα κλιματισμού και ψύξης αποθηκών, 10 έτη
▪ Γεννήτριες, 10 έτη
▪ Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός, 6-8 έτη
Για τα λοιπά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κρίθηκαν επαρκείς οι συντελεστές απόσβεσης που
ορίζονται από την φορολογική νομοθεσία. 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 στα αποτελέσματα.
4.10 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται τακτικά προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν
ενδείξεις από τις οποίες να προκύπτει ότι η λογιστική τους αξία υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους.
Στις περιπτώσεις όπου ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μέρος μιας μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών και έχουν προσδιοριστεί ενδείξεις απομείωσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο
συμπέρασμα ότι η λογιστική αξία τους υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, το ανακτήσιμο ποσό της
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίζεται με τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (value in
use). Η αξία χρήσης υπολογίζεται εφαρμόζοντας τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών
λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της Διοίκησης όπως αποτυπώνονται σε επιχειρηματικά σχέδια
χρονικού ορίζοντα 3-5 ετών. Tυχόν ζημία απομείωσης προσδιορίζεται ως το υπερβάλλον ποσό της
λογιστικής αξίας σε σχέση με την αξία λόγω χρήσης και καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης.
Όλα τα στοιχεία ενεργητικού ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η
λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί δηλαδή ότι η λογιστική τους αξία υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται
από τη χρήση ή την πώλησή τους.
Η ανακτήσιμη αξία, είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένης με το απαιτούμενο για
την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται
με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιμη
αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της
ανακτήσιμης.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία
προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης,
κατά το ποσό που καλύπτεται από προηγούμενες υπεραξίες, μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό
αναπροσαρμογής. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται το κατά πόσο ζημίες απομείωσης που
είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται ή έχουν μειωθεί. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις,
πραγματοποιείται επαναπροσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Όταν σε
μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας.
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Η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε
καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις.
4.11 Κυκλοφορούντα / Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού: ταξινόμηση
Ο Όμιλος παρουσιάζει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού στην κατάσταση οικονομικής θέσης με
βάση την ταξινόμηση σε κυκλοφορούντα / μη κυκλοφορούντα.
Ένα περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται στην κατηγορία κυκλοφορούν όταν:
▪ Αναμένεται να υλοποιηθεί ή έχει προβλεφθεί να πωληθεί ή να καταναλωθεί εντός της επόμενης
χρήσης λειτουργίας
▪ Διατηρείται κυρίως για σκοπούς εμπορικούς
▪ Αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα σε δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς
▪ ή είναι Ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα μετρητών, εκτός εάν έχουν αποκλεισθεί από την ανταλλαγή
ή τη χρήση τους για να διακανονίσουν μια υποχρέωση για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την περίοδο
αναφοράς.
Όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα.
Μια υποχρέωση είναι τρέχουσα όταν:
▪ Αναμένεται να τακτοποιηθεί εντός της επόμενης χρήσης λειτουργίας
▪ Διατηρείται κυρίως για σκοπούς εμπορικούς
▪ Διευκρινίζεται ότι θα διακανονιστεί μέσα σε δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς
▪ Δεν υπάρχει κανένα άνευ όρων δικαίωμα να αναβάλει την επίλυση της υποχρέωσης για τουλάχιστον
δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς
Οι όροι της υποχρέωσης που θα μπορούσαν, κατά την επιλογή του αντισυμβαλλομένου, να οδηγήσουν
σε διακανονισμό της με την έκδοση χρηματοοικονομικών προϊόντων δεν επηρεάζουν την ταξινόμησή
της.
Ο Όμιλος ταξινομεί όλες τις λοιπές υποχρεώσεις ως μη κυκλοφορούντες.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.
4.12 Χρηματοοικονομικά μέσα – αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα
Ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων:
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη αξία
τους πλέον, στην περίπτωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (Fair Value through Profit and Loss – FVPL), του κόστους
συναλλαγής. Οι χρεωστικοί τίτλοι επιμετρώνται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,
στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων (Fair Value through
Other Comprehensive Income – FVOCI).
Τα κριτήρια ταξινόμησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι δύο:
α) το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
εφαρμόζει ο Όμιλος και
β) το κατά πόσον οι συμβατικές ταμειακές ροές αντιπροσωπεύουν «αποκλειστικές πληρωμές κεφαλαίου
και τόκων» επί του ονομαστικού ποσού του κεφαλαίου που δεν έχει εξοφληθεί (το «κριτήριο SPPI –
Solely Payments for Principal and Interest»).
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Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται και μεταγενέστερα επιμετρώνται ως
εξής:
Οι επενδύσεις του Ομίλου σε συμμετοχικούς τίτλους ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εσόδων, χωρίς εκ νέου αναγνώρισης των κερδών ή των ζημιών στα αποτελέσματα με την
παύση αναγνώρισης. Ο Όμιλος σκοπεύει να διακρατήσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους για το
ορατό μέλλον και αποφάσισε αμετάκλητα να τους ταξινομήσει στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εσόδων μετά την αρχική αναγνώριση ή μετάβαση. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, οι συμμετοχικοί τίτλοι που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων δεν υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης.
4.13 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές
ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν
υποστεί απομείωση.
Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης απαιτήσεων και δανείων που αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του
υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών (μη συμπεριλαμβανομένου πιστωτικών ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές
ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού
στοιχείου (το πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου). Το
υπόλοιπο του στοιχείου αυτού μπορεί να απομειωθεί είτε μέσω διαγραφής είτε μέσω αναγνώρισης
πρόβλεψης.
Η τρέχουσα αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου μειώνεται μέσω χρησιμοποίησης πρόβλεψης και η
ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Ο Όμιλος αρχικά εξετάζει εάν υφίστανται
αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης σε επίπεδο εξατομικευμένων στοιχείων τα οποία θεωρούνται
σημαντικά, ενώ τα στοιχεία τα οποία δε θεωρούνται σημαντικά ομαδοποιούνται και εξετάζονται στο
σύνολό τους. Σε περίπτωση που συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ύπαρξης
απομείωσης για κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, ανεξάρτητα από την σημαντικότητα του, το στοιχείο αυτό
συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση απομείωσης ομάδων περιουσιακών στοιχείων με παρόμοιους
πιστωτικούς κινδύνους.
Εξατομικευμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εξετάζονται για απομείωση και για τα οποία
ζημίες απομείωσης συνεχίζουν να αναγνωρίζονται, δε συμπεριλαμβάνονται σε ομαδοποιημένη εξέταση
στοιχείων. Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή μπορεί
να συσχετισθεί με κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα μεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζημίας
απομείωσης, το ποσό της ζημίας που αναγνωρίστηκε στο παρελθόν αντιλογίζεται. Μεταγενέστεροι
αντιλογισμοί ζημιών απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τον βαθμό όπου το
υπόλοιπο του στοιχείου δεν υπερβαίνει το αναπόσβεστο κόστος του κατά την ημερομηνία του
αντιλογισμού.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του
προτύπου υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημίες για ολόκληρη τη ζωή τους. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την εμπειρία του παρελθόντος για να
προσδιορίσει τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών καθώς και τις πληροφορίες για το μέλλον στο τέλος κάθε
περιόδου αναφοράς σχετικά με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.
Όλα τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος
χαρακτηρίζονται ως χαμηλού πιστωτικού κινδύνου και η εύλογη αξία τους προσεγγίζει τη λογιστική αξία.
4.14 Αποθέματα
Στα αποθέματα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία:
▪ κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου,
▪ βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής μέχρι να πάρουν την τελική τους μορφή για πώληση ή
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▪ είναι υλικά ή εφόδια, τα οποία θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή
υπηρεσιών.
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα κόστη που πραγματοποιούνται για την αγορά των
αποθεμάτων. Στην περίπτωση που τα αποθέματα διατίθενται σε διαφορετική μορφή ή χρησιμοποιούνται
στην παραγωγή άλλων προϊόντων, τότε προστίθεται στο κόστος αγοράς και το κόστος μετατροπής,
καθώς και τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου τα αποθέματα να πάρουν την τελική
τους μορφή και να καταστούν έτοιμα προς πώληση. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται
στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων.
Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους, σύμφωνα με την οποία, το
κόστος του αποθέματος προσδιορίζεται από το μέσο σταθμικό κόστος των ομοίων ειδών που
αγοράστηκαν ή παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και το μέσο σταθμικό κόστος των ομοίων
ειδών στην αρχή της εκάστοτε περιόδου.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη ορίζεται ως η εκτιμώμενη τιμή πώλησης των αποθεμάτων, στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας, μειωμένη κατά το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης της παραγωγής και το
εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή
κίνηση στην αγορά. Τα ποσά κάθε μείωσης της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία και όλες οι ζημίες των αποθεμάτων, αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου στην οποία προέκυψε
η μείωση της αξίας ή η ζημία
4.15 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι υπόλοιπα προερχόμενα από την πώληση αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών σε πελάτες. Εάν η είσπραξη των υπολοίπων αυτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός
ενός έτους (ή και περισσότερο εάν αποτελεί το γεγονός αυτό μέρος του κανονικού λειτουργικού κύκλου
της επιχειρηματικής δραστηριότητας), τότε οι απαιτήσεις ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία. Εάν όχι, τότε ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των
ζημιών απομείωσης.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση
να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους αρχικούς συμβατικούς όρους. Το ποσό της
ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας
αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο.
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
4.16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα
μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης
και χαμηλού ρίσκου.
Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται με τον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.

Σελίδα | 45

Σημειώσεις επί των ετήσιων
εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

4.17 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση ή δεν πληρούν τα
κριτήρια να ταξινομηθούν σε άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην
εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να
αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον υπολογισμό κάθε επίδρασης από φόρους.
Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα
σωρευτικά κέρδη ή ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Σε περίπτωση μόνιμης απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή
θέση και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της
εύλογης αξίας. Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε
συμμετοχικό τίτλο καταταγμένο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των
αποτελεσμάτων.
Οι ζημιές που έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και οι οποίες
προέρχονταν από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων, εάν η
αύξηση (αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της
απομείωσης στην κατάσταση των αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχει ταξινομήσει η εταιρεία σε αυτή την κατηγορία
περιλαμβάνουν επενδύσεις σε εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΑ.
4.18 Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Οι κοινές μετοχές εμφανίζονται στο μετοχικό κεφάλαιο στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο
απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τυχόν
τίμημα που καταβάλλεται πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό
«Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.
(β) Πρόσθετες δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση νέων μετοχών καταχωρούνται στα ίδια
κεφάλαια αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης, καθαρά από φόρους.
(γ) Όταν η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της αγοράσουν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ίδιες
μετοχές), το ποσό που καταβλήθηκε συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε δαπάνης, καθαρό από
φόρους, εμφανίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια, μέχρι ακυρώσεως των μετοχών. Όταν οι ίδιες μετοχές
στη συνέχεια πωληθούν ή επανεκδοθούν, η αξία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής, καθαρή από
οποιαδήποτε άμεση επιπρόσθετη δαπάνη και σχετική επίδραση του φόρου εισοδήματος, καταχωρείται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
4.19 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων είτε ως λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
(ήτοι στο αποσβεσμένο κόστος). Ο Όμιλος δεν έχει κατατάξει καμία από τις χρηματοοικονομικές του
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων)
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό,
στο κονδύλι «Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις».
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος συμμετέχει σε μία συμβατική
συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως αποτιμώνται
στο αποσβεσμένο κόστος.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις
διαγράφονται καθώς και κατά την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Δάνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην των
εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιμή
κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της
παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.
Περιπτώσεις ουσιώδους τροποποίησης των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης από
δάνειο ο Ομιλος τις αντιμετωπίζει λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης
και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στην εύλογη αξία της. Ουσιώδης τροποποίηση
όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης υπάρχει όταν η προεξοφλημένη παρούσα αξία
των ταμιακών ροών, βάσει των νέων όρων, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε καταβληθεισών
αμοιβών, καθαρών από οποιεσδήποτε αμοιβές ελήφθησαν και προεξοφλήθηκαν χρησιμοποιώντας το
αρχικό αποτελεσματικό επιτόκιο, διαφέρει κατά τουλάχιστον 10 τοις εκατό από την προεξοφλημένη
παρούσα αξία των ταμιακών ροών που απομένουν από την αρχική χρηματοοικονομική υποχρέωση.
Κοινές μετοχές
Το μετοχικό κεφάλαιο που εκδίδεται από την μητρική εταιρεία αναγνωρίζεται με το προϊόν της είσπραξης
μειωμένο με τα άμεσα κόστη της έκδοσης, μετά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που αναλογεί
σε αυτά.
Όταν η μητρική εταιρεία αποκτά δικούς της συμμετοχικούς τίτλους, οι τίτλοι αυτοί (οι «ίδιες μετοχές»)
αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών
τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
Τα μερίσματα στους μετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις»,
όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
4.20 Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Ο φόρος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που συνδέεται άμεσα με
στοιχεία των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ιδία κεφάλαια, αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας την
ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων στις χώρες που η Εταιρεία και οι θυγατρικές
εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται και παράγουν φορολογητέο εισόδημα. Η διοίκηση αξιολογεί
περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις, όταν η ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνείες και δημιουργεί προβλέψεις, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που
αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου υπολογισμού με βάση τη
μέθοδο ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της
φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που
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εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από
την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων, σε συναλλαγή άλλη εκτός από
εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων και κατά την οποία συναλλαγή, δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά
ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζημίες, δεν καταχωρείται.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές, τις μεταφερόμενες, αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και τις αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημίες. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μέχρις το σημείο στο
οποίο είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν τα φορολογικά κέρδη που θα είναι διαθέσιμα, κατά των
εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων, αχρησιμοποίητων, φορολογικών
απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές, που προέρχονται
από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εκτός εάν ο Όμιλος είναι σε
θέση να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και αναμένεται ότι οι προσωρινές διαφορές
δεν θα αντιστραφούν στο προσεχές μέλλον.
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών
(και νόμων) που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων και οι οποίοι
αναμένεται να εφαρμοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού που είναι σχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο
εισοδήματος πραγματοποιηθεί, ή οι σχετικές με τον αναβαλλόμενο φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά
ισχυρό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις τρέχουσες φορολογικές
υποχρεώσεις. Επίσης, μπορούν να συμψηφιστούν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή, είτε
αφορά την ίδια φορολογητέα οντότητα, είτε διαφορετικές φορολογητέες οντότητες στις οποίες υπάρχει
η πρόθεση να τακτοποιήσουν τα υπόλοιπά τους.
Οι φορολογικοί συντελεστές που χρησιμοποιούνται στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος
παρουσιάζονται ακολούθως:

Χώρα
Ελλάδα
Κύπρος
Βουλγαρία

Συντελεστής
Φορολογίας
Εισοδήματος
(31/12/2020)
24,0%
12,5%
10,0%

4.21 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Η υποχρέωση του Ομίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτόν, για την μελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση
το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία των
Οικονομικών Καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο
χρόνο καταβολής του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την
ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων, των μακροπρόθεσμων ομολόγων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται
χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης
(Projected Unit Credit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου συμπεριλαμβάνονται
στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικών εσόδων και αποτελούνται από την
παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους τόκους επί
της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και
όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε
σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια
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της περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του
καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10
% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης
δεν χρηματοδοτούνται.
4.22 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Το προσωπικό του Ομίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά
στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον Όμιλο. Κατά την συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο
είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους.
Κατά συνέπεια ο Όμιλος δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών
παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
4.23 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων και τα
ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης
που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που
αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της διαχρονικής αξίας
του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες
μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες
εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους
κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
4.24 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα ενδοομιλικά έσοδα απαλείφονται.
Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων
από συμβόλαια με πελάτες:
1.
2.
3.
4.
5.

Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη.
Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.
Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής
Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης.

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο ο Όμιλος προσδοκά να έχει ως αντάλλαγμα
για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο. Κατά την ανάθεση μιας
σύμβασης καθορίζεται και η λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων καθώς και των
άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής.
Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο ο Όμιλος αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη. Εάν το υποσχόμενο αντάλλαγμα σε μια σύμβαση
περιλαμβάνει μεταβλητό ποσό, η οικονομική οντότητα εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος που θα
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δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη. Το ποσό
ανταλλάγματος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω εκπτώσεων, επιδοτήσεων τιμής, επιστροφών χρημάτων,
πιστώσεων, μειώσεων τιμής, κινήτρων, πρόσθετων παροχών απόδοσης, κυρώσεων ή άλλων
παρόμοιων στοιχείων. Το υποσχόμενο αντάλλαγμα μπορεί επίσης να μεταβάλλεται, εάν το δικαίωμα
μιας οικονομικής οντότητας επί του ανταλλάγματος εξαρτάται από την επέλευση ή μη επέλευση
μελλοντικού γεγονότος. Για παράδειγμα, ένα ποσό ανταλλάγματος θα είναι μεταβλητό, εάν το προϊόν
έχει πωληθεί με δικαίωμα επιστροφής ή εάν έχει δοθεί υπόσχεση σταθερού ποσού ως πρόσθετη
παροχή απόδοσης για την επίτευξη συγκεκριμένου ορόσημου.
Η μεταβλητότητα που σχετίζεται με το αντάλλαγμα που υπόσχεται ένας πελάτης δύναται να αναφέρεται
ρητά στη σύμβαση. Ο Όμιλος εκτιμά το ποσό του μεταβλητού ανταλλάγματος χρησιμοποιώντας μία από
τις ακόλουθες μεθόδους, αναλόγως ποια μέθοδος θεωρεί ότι προβλέπει καλύτερα το ποσό του
ανταλλάγματος που θα δικαιούται:
α) Εκτιμώμενη αξία —η εκτιμώμενη αξία ισούται με το άθροισμα των σταθμισμένων βάσει πιθανοτήτων
ποσών σε ένα εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγματος. Η εκτιμώμενη αξία αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση
του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η οικονομική οντότητα έχει μεγάλο αριθμό συμβάσεων με
παρεμφερή χαρακτηριστικά.
β) Το πιθανότερο ποσό —το πιθανότερο ποσό είναι το μοναδικό πιθανότερο ποσό σε ένα εύρος
πιθανών ποσών ανταλλάγματος (ήτοι, η μοναδική πιθανότερη έκβαση της σύμβασης). Το πιθανότερο
ποσό αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η σύμβαση έχει μόνο
δύο πιθανές εκβάσεις (για παράδειγμα, η οικονομική οντότητα εξασφαλίζει πρόσθετη παροχή απόδοσης
ή όχι).
Ο Όμιλος αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης,
μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. Η απόκτηση του ελέγχου από
τον πελάτη γίνεται όταν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα
οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται
όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως κατά την παράδοσή σε αυτόν, και δεν
υπάρχει καμία υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.
Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου
Ο Όμιλος αναγνωρίζει έσοδο για μία δέσμευση εκτέλεσης που εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου,
μόνο εάν μπορεί εύλογα να επιμετρήσει την πρόοδό της ως προς την πλήρη εκπλήρωση της εν λόγω
δέσμευσης. Ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα την πρόοδο ως προς την πλήρη
εκπλήρωση μίας δέσμευσης εκτέλεσης, όταν δεν διαθέτει τις αξιόπιστες πληροφορίες που απαιτούνται
προκειμένου να εφαρμόσει την κατάλληλη μέθοδο επιμέτρησης της προόδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις
(π.χ. κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων μίας σύμβασης), η εταιρεία μπορεί να μην είναι σε θέση να
επιμετρήσει εύλογα το αποτέλεσμα μίας δέσμευσης εκτέλεσης, ωστόσο αναμένει τουλάχιστον να
ανακτήσει τα κόστη που επωμίστηκε για την εκπλήρωσή της.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Όμιλος θα πρέπει να αναγνωρίσει έσοδα μόνο στην έκταση του κόστους που
πραγματοποιήθηκε, μέχρι να είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα το αποτέλεσμα της δέσμευσης
εκτέλεσης.
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις
της προς τον αντισυμβαλλόμενο, πριν αυτός πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για
παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της
εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου.
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος λαμβάνει τίμημα από τον αντισυμβαλλόμενο ως
προκαταβολή ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι αναβάλλετε πριν την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική
υποχρέωση από αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο
καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή
Όταν μία δέσμευση εκτέλεσης δεν εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου (σύμφωνα με τα όσα
αναφέρθηκαν ανωτέρω), τότε ο Όμιλος εκπληρώνει τη δέσμευση εκτέλεσης σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κατά την οποία ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός
υποσχόμενου στοιχείου του ενεργητικού και η οικονομική οντότητα εκπληρώνει μία δέσμευση εκτέλεσης,
ο Όμιλος εξετάζει τις απαιτήσεις για την απόκτηση ελέγχου, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται
στις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15.
Οι βασικές κατηγορίες εσόδων της Εταιρείας, είναι οι εξής:
Πώληση αγαθών
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων
και του αναλογούντος ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι
και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες
παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Η απαίτηση
από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική
οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
Έσοδα από μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής
τους έχει κατοχυρωθεί.
4.25 Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από
τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως
λειτουργικές μισθώσεις.
α) Όταν εταιρεία του Ομίλου είναι ο μισθωτής
Ο Όμιλος ως Εκμισθωτής έχει μόνο λειτουργικές μισθώσεις.
Αναλυτικότερα, για τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης ισχύουν τα εξής:
▪ Την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου αναγνωρίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο με
δικαίωμα χρήσης και μία υποχρέωση υπολογίζοντας την παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία
παραμένουν ανεξόφλητα προεξοφλημένα με το επιτόκιο της μίσθωσης (το επιτόκιο το οποίο θα
αποδεχόταν ο μισθωτής για να δανειστεί τα αναγκαία κεφάλαια με παρόμοιους όρους).
▪ Ο Όμιλος προσδιορίζει τη διάρκεια της μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης,
συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που καλύπτεται από
α) δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι αυτό θα εξασκηθεί, ή
β) δικαίωμα λύσης της σύμβασης εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι αυτό δεν θα εξασκηθεί.
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▪ Ο Όμιλος εφαρμόζει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια
χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο
οικονομικό περιβάλλον).
▪ Μεταγενέστερα επιμετράται το περιουσιακό στοιχείο στο κόστος μειωμένο κατά τις αποσβέσεις και
τυχόν ζημίες απομείωσης ενώ, η υποχρέωση επιμετράται αυξάνοντας τη λογιστική αξία με τους τόκους
επί της υποχρέωσης και μειώνοντας τη λογιστική αξία με την καταβολή των μισθωμάτων.
(β) Όταν εταιρεία του Ομίλου είναι ο εκμισθωτής
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
4.26 Συμψηφισμός απαιτήσεων - υποχρεώσεων
Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του
καθαρού ποσού στις οικονομικές καταστάσεις πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
για συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον
συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό.
4.27 Από - αναγνώριση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από αναγνωρίζονται όταν:
▪ τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,
▪ ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το
συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού ή έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα
εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή σύμβασης μεταβίβασης ενώ
παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του
συγκεκριμένου στοιχείου.
Όπου ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το
συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού
αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ομίλου ή της Εταιρείας στο περιουσιακό
στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου
στοιχείου αποτιμάται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και
του μέγιστου ποσού που μπορεί ο Όμιλος ή η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού από - αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση διακόπτεται,
ακυρώνεται ή εκπνέει. Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη
από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν
ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από - αναγνωρίζεται η αρχική
υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.
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4.28 Κέρδη / Ζημίες ανά μετοχή
Τα βασικά και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους, με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε περιόδου/ χρήσης.
Ο μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών προκύπτει αθροίζοντας τις υφιστάμενες μετοχές στις οποίες
διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο με τα δικαιώματα που δυνητικά μπορούν να ασκηθούν και τα οποία
διαθέτει η Εταιρεία και αφαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών.
5. Εποχικότητα
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς οι δραστηριότητες του Ομίλου και της
Εταιρείας δεν επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες.
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6. Πληροφόρηση κατά τομέα
Το Δ.Π.Χ.Α. 8, απαιτεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία να εντοπίσει τους λειτουργικούς τομείς με βάση
τις πληροφορίες που παρέχονται και γνωστοποιούνται στην Διοίκηση κατά την κατανομή των όρων και
την αξιολόγηση των επιδόσεων του λειτουργικού τομέα. Οι λειτουργικοί τομείς παρακολουθούνται και
διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι λειτουργικοί τομείς ενοποιούνται και αναφέρονται ως τομείς,
εφόσον εμφανίζουν παρόμοιες μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις και έχουν παρόμοια οικονομικά
χαρακτηριστικά.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δημιουργούν αναφορές για τους εξής τομείς: Αποθήκευση, Διανομή και Λοιπά
έσοδα.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αφορά κυρίως χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει
εποχικότητα στα είδη των υπηρεσιών.
6.1 Πληροφορίες ανά γεωγραφικό τομέα
Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

Χώρα
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τρίτες Χώρες
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

61.363.793

54.631.134

61.340.853

44.087.802

8.181.477

9.281.590

2.773.281

845.023

532.362

324.486

532.362

-

70.077.632

64.237.210

64.646.496

44.932.825

6.2 Πωλήσεις ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας
Τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων κατά την περίοδο 1/1-31/12/2020 για τον Όμιλο έχουν ως
εξής:
1/1 - 31/12/2020
Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικά αποτελέσματα

Μεταφορές

Logistics

Μητρική

IT

5.468.196

-

427.974

64.646.496

(465.034)

70.077.632

-

(364.605)

(60.447.760)

165.112

(64.985.913)

1.129.537

-

63.368

4.198.736

(299.922)

5.091.719

38.997
(1.073.584)
(367)

(5.618)
-

-

325.308

301.122

(4.454.298)

(616)

(529.101)

-

(530.083)

404.066

-

470.443

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(50.000)

(5.047)

(534)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

67.288

-

1

4.901

Κέρδη / (Ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις

-

-

-

(33.213)

Κέρδη / (Ζημίες) από απομείωση υπεραξίας

-

-

-

(80.729)

Έσοδα / (Έξοδα) απομείωσης στοιχείων ενεργητικού

-

-

-

380.919

-

(10.664)

363.106

(3.590.878)

(22.589)

111.871

(1.200)

(85.341)

(5.618)

Αποτελέσματα προ φόρων

Σύνολο
Ομίλου

(4.338.659)

94.584

Ζημίες από εκποίηση επενδύσεων σε ακίνητα

Εγγραφές
ενοποίησης

(23.121)

(1.012.827)

(4.804)
(341.688)

4.133
(4.133)
(166.648)
(166.648)
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1/1 - 31/12/2019
Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

Μεταφορές

Logistics

Μητρική

IT

Εγγραφές
ενοποίησης

Σύνολο
Ομίλου

5.098.702

16.777.353

438.504

44.932.825

(3.010.175)

64.237.210

(4.721.693)

(16.382.236)

(347.171)

(42.159.226)

3.064.174

(60.546.153)

91.334

2.773.599

377.008

395.117

189.928

54.239

(893.458)

(701.029)

1.057

561.917

(135.424)

(2.522.888)
(272.834)

53.999

(57.840)

3.691.057

749.302

3.600

(4.249.199)

-

(308.628)

(422)

(35.370)

(1)

(326.943)

(287.042)

(43.034)

539.793

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(68.738)

(56.487)

(1.816)

(809.258)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

66.297

6.836

0

1.997

(13.971)

61.160

Κέρδη / (Ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις

-

-

-

(17.184)

194.061

176.877

Κέρδη / (Ζημίες) από απομείωση υπεραξίας

-

-

-

(1.888.750)

304.583

(1.584.167)

Ζημίες από εκποίηση επενδύσεων σε ακίνητα

-

-

-

(2.635.066)

-

(2.635.066)

(4.808.467)

498.403

(5.020.992)

Λειτουργικά αποτελέσματα

Αποτελέσματα προ φόρων

(329.384)

(336.694)

(44.850)

(241)

13.971

(117.468)

(922.328)

Αντίστοιχα, η διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου
2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 στους ανωτέρω λειτουργικούς τομείς αναλύεται ως εξής:
31/12/2020
Ποσά σε €

Logistics

Μεταφορές

IT

Μητρική

Εγγραφές
ενοποίησης

Σύνολο
Ομίλου

Ενεργητικό Τομέα

3.974.884

90.929

351.404

49.260.758

(3.619.444)

50.058.530

Σύνολο Ενεργητικού

3.974.884

90.929

351.404

49.260.758

(3.619.444)

50.058.530

Υποχρεώσεις Τομέα

1.618.364

421.263

448.246

45.892.956

(759.778)

47.621.052

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.618.364

421.263

448.246

45.892.956

(759.778)

47.621.052

31/12/2019
Ποσά σε €

Logistics

Μεταφορές

IT

Μητρική

Εγγραφές
ενοποίησης

Σύνολο
Ομίλου

Ενεργητικό Τομέα

5.044.653

6.490.259

404.322

36.340.593

(5.931.394)

42.348.432

Σύνολο Ενεργητικού

5.044.653

6.490.259

404.322

36.340.593

(5.931.394)

42.348.432

Υποχρεώσεις Τομέα

2.784.585

6.046.935

478.825

32.820.155

(2.438.896)

39.691.603

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.784.585

6.046.935

478.825

32.820.155

(2.438.896)

39.691.603
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7. Σημειώσεις επί των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων
7.1 Ενσώματα πάγια
Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται επεξήγηση σχετικά με τη διαμόρφωση της αξίας κτήσεως και των
αποσβέσεων κατά την 31/12/2019 και 31/12/2020.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Πάγια θυγατρικής που αποροφήθηκε
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Λοιπές μεταβολές
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Οικόπεδα

Κτίρια

1.747.550
1.747.550
(1.747.550)
-

Μηχανήματα

4.860.441
(1.790.336)
3.070.105
31.575
(3.321.672)
(205.511)
812.989
1.501.385
(1.113.898)
387.487
91.672
(146.446)
1.593.057
(1.260.345)
332.712

Μεταφορικά μέσα

7.460.579
(4.211.068)
3.249.511
119.568
115.561
(1.950.000)
(410.639)
1.071.167
(479)
5.840.520
(3.645.831)
2.194.689
649.211
(366.053)
6.489.731
(4.011.884)
2.477.847

4.556.829
(3.017.220)
1.539.610
291.652
(28.249)
(214.852)
22.334
(2.712)
4.675.086
(3.067.304)
1.607.783
252.494
(159.488)
(194.694)
124.324
4.768.092
(3.137.673)
1.630.419

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
5.023.701
(3.208.564)
1.815.136
135.548
(115.561)
(37.940)
(789)
(258.243)
356
4.790.653
(3.252.150)
1.538.503
663.427
(265.032)
5.454.556
(3.517.659)
1.936.898

Σύνολο
23.649.100
(12.227.188)
11.421.912
578.343
(7.085.411)
(789)
(1.089.244)
1.906.490
(2.835)
16.807.644
(11.079.183)
5.728.461
1.656.805
(159.488)
(972.225)
124.324
18.305.437
(11.927.560)
6.377.876

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Πωλήσεις

Οικόπεδα

Κτίρια

1.747.550
1.747.550
(1.747.550)
-

Μηχανήματα

4.706.169
(1.636.146)
3.070.024
31.428
(3.321.672)
(205.488)
812.989
1.415.925
(1.028.645)
387.280
91.672
-

Μεταφορικά μέσα

5.674.016
(3.017.645)
2.656.371
96.990
(1.950.000)
(251.460)
1.071.167
3.821.006
(2.197.938)
1.623.068
608.574
-

1.061.206
(805.850)
255.356
136.052
(27.488)
(66.693)
22.334
1.169.770
(850.209)
319.561
252.494
(159.488)

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
3.938.605
(2.491.614)
1.446.992
49.982
(183.346)
3.988.587
(2.674.960)
1.313.628
547.129
-

Σύνολο
17.127.546
(7.951.254)
9.176.292
314.452
(7.046.710)
(706.987)
1.906.490
10.395.288
(6.751.752)
3.643.537
1.499.869
(159.488)

Επίδραση από απορρόφηση θυγατρικών

-

Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων

-

Κόστος κτήσης την 31/12/2020

-

1.593.057

4.439.838

3.806.648

4.676.002

14.515.545

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

-

(1.260.345)
332.712

(2.415.730)
2.024.108

(2.278.307)
1.528.341

(2.995.124)
1.680.878

(8.949.505)
5.566.040

206
(146.446)
-

0
(207.533)
-

1.168.532
(177.081)
124.324

4.073
(183.952)
-

1.172.811
(715.013)
124.324

Οι προσθήκες στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της χρήσης αφορούν έξοδα αγοράς μηχανημάτων,
μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού.
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Οι σημαντικότερες προσθήκες στη χρήση 2020 στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αφορούν:
α) μηχανήματα ποσού 649 χιλ. ευρώ (608 χιλ. ευρώ της μητρικής εταιρείας και .41 χιλ. ευρώ της
θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο Diapo Ltd)
β) μεταφορικά μέσα ποσού 252 χιλ. ευρώ που αφορούν την μητρική εταιρεία
γ) έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ποσού 663 χιλ. ευρώ (547 χιλ. ευρώ της μητρικής εταιρείας, 111 χιλ.
ευρώ της θυγατρικής εταιρείας Dotlink ΑΕ και 6 χιλ. ευρώ της θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο Diapo
Ltd)
Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη χρήση του 2019, η μητρική Εταιρεία πούλησε το ακίνητο που
κατείχε στην περιοχή του Ασπροπύργου, στη θέση Πεύκο Παππού έναντι συνολικού τιμήματος 2,5 εκ.
ευρώ στην Εταιρεία Realest Link Α.Ε. Η αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιήθηκε από
την τράπεζα Alpha Bank, ενώ από την πώληση λογιστικοποιήθηκαν ζημιές ύψους 2,6 εκ. ευρώ.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της
χρήσης.
Για τον Όμιλο, οι συνολικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων 972 χιλ. ευρώ καταχωρήθηκαν κατά ποσό
854 χιλ. ευρώ στο κόστος πωλήσεων και ποσό 118 χιλ. ευρώ στα έξοδα διοίκησης.
Αντίστοιχα για την Εταιρεία οι αποσβέσεις συνολικής αξίας ποσού ευρώ 715 χιλ. (σημείωση 7.25)
καταχωρήθηκαν κατά ποσό 625 χιλ. ευρώ στα κόστος πωλήσεων και κατά ποσό 90 χιλ. ευρώ στα έξοδα
διοίκησης.
Την 31/12/2020 ο Όμιλος εξέτασε την αξία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και όπου
διαπιστώθηκε η ύπαρξη ένδειξης για απομείωση της αξίας διενήργησε έλεγχο απομείωσης. Την
31/12/2020 δεν προέκυψε απομείωση της αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων του Όμιλου.
Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται για τον Όμιλο σε ποσό ευρώ
6,378 χιλ. (ευρώ 5,728 χιλ. το 2019) και για την Εταιρεία σε ποσό ευρώ 5,566 χιλ. (ευρώ 3,644 χιλ. το
2019).
Δεν υπάρχουν ενσώματα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο τίτλος κυριότητας να τελεί υπό όρους,
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Από την χρήση του 2020, οπότε συγχωνεύθηκαν οι εταιρείες Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και
Express Link Ε.Π.Ε. µε την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, τα ενσώματα πάγια αυτών εμφανίζονται πλέον στις
ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της
περιόδου και υπολογίστηκαν ως εξής:
Είδος παγίου
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (πάνελς
κτιρίων, ψυκτικοί θάλαμοι, φυσούνες,
ράμπες αποθηκών κ.α.)
Λογισμικό, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
γενικά Hardware
Μεταφορικά μέσα-φορτηγά
Ράφια αποθήκης
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός
Μηχανήματα κλιματισμού και ψύξης
αποθηκών
Γεννήτριες
Ανυψωτικά μηχανήματα – κλαρκ
Ιδιόκτητα κτίρια και μόνιμες
εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητα κτίρια

Βάση υπολογισμού
Επί της αξίας κτήσεως, προς τα έτη μίσθωσης των
ακινήτων ή των ετών της ωφέλιμης ζωής τους (εάν
είναι λιγότερα από τα έτη μίσθωσης)
Εντός 5 ετίας
5 έτη
20 έτη
6-8 έτη
10 έτη
10 έτη
10 έτη
30-35 έτη
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Πιο συγκεκριμένα για τα μεταφορικά μέσα εκτός χώρου αποθηκών (φορτηγά), οι αποσβέσεις
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις ωφέλιμες διάρκειες
ζωής των σχετικών ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων
στοιχείων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
▪ Μεταφορικά μέσα εκτός χώρου αποθηκών (φορτηγά) 5 έτη, (υπολογίζεται υπολειμματική αξία 20%
επί της αξίας κτήσης τους)
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύονται
παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Μηχανήματα
513.501
(172.747)
340.753
(35.089)
513.501
(207.836)
305.665
(35.089)
513.501
(242.925)
270.576

Μεταφορικά μέσα
585.676
(229.551)
356.125
(40.177)
585.676
(269.727)
315.948
208.243
(40.880)
793.919
(310.608)
483.311

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
854.820
(243.076)
611.744
(52.594)
854.820
(295.670)
559.150
433.211
(52.594)
1.288.031
(348.264)
939.767

Σύνολο
1.953.996
(645.374)
1.308.622
(127.859)
1.953.996
(773.233)
1.180.763
641.454
(128.563)
2.595.450
(901.796)
1.693.654

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Μηχανήματα
513.501
(172.747)
340.753
(35.089)
513.501
(207.836)
305.665
(35.089)
513.501
(242.925)
270.576

Μεταφορικά μέσα
12.597
(4.566)
8.031
(1.890)
12.597
(6.456)
6.141
208.243
(40.880)
220.840
(47.336)
173.504

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
773.000
(225.348)
547.652
(36.230)
773.000
(261.578)
511.422
433.211
(36.230)
1.206.211
(297.808)
908.403

Σύνολο
1.299.097
(402.662)
896.436
(73.208)
1.299.097
(475.870)
823.227
641.454
(112.199)
1.940.551
(588.069)
1.352.482

7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και λογισμικά
προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Οι προσθήκες στα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν άδειες χρήσεις λογισμικού.
Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης.
Για τον Όμιλο, οι συνολικές αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων ευρώ 22.605 καταχωρήθηκαν
κατά ποσό 21.738 ευρώ στο κόστος πωλήσεων και κατά ποσό 868 ευρώ στα έξοδα διοίκησης.
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Αντίστοιχα για την Εταιρεία οι αποσβέσεις συνολικής αξίας ποσού ευρώ 6.155 (σημείωση 7.25)
καταχωρήθηκαν κατά ποσό 5.408 ευρώ στα κόστος πωλήσεων και κατά ποσό 747 ευρώ στα έξοδα
διοίκησης.
Οι Ασώματες ακινητοποιήσεις κατά τις χρήσεις 2019 και 2020 παρουσίασαν την παρακάτω κίνηση για
τον Όμιλο:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Λογισμικό

Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Πάγια θυγατρικής που αποροφήθηκε
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

944.915
(874.394)
70.520
9.680
(3.317)
(26.589)
937.972
(887.677)
50.295
38.340
(22.605)
976.312
(910.282)
66.030

Λοιπά άυλα
89.410
89.410
89.410
89.410
89.410
89.410

Σύνολο
1.034.325
(874.394)
159.930
9.680
(3.317)
(26.589)
1.027.383
(887.677)
139.706
38.340
(22.605)
1.065.723
(910.282)
155.440

Για την Εταιρεία οι Ασώματες ακινητοποιήσεις κυμάνθηκαν ως ακολούθως στις χρήσεις 2019 και 2020:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Επίδραση από απορρόφηση θυγατρικών
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Λογισμικό
589.709
(584.792)
4.916
9.680
(5.091)
599.389
(589.883)
9.506
6.668
(6.155)
708.689
(698.670)
10.019

Λοιπά άυλα
-

Σύνολο
589.709
(584.792)
4.916
9.680
(5.091)
599.389
(589.883)
9.506
6.668
(6.155)
708.689
(698.670)
10.019

Δεν υπάρχουν:
(α) οποιουδήποτε είδους δεσμεύεις, επί των άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και
του Ομίλου,
(β) άυλα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο τίτλος κυριότητας να τελεί υπό όρους, και
(γ) δεσμεύσεις, οι οποίες να έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες του Ομίλου, για την απόκτηση άυλων
περιουσιακών στοιχείων.
Από την χρήση του 2020, οπότε συγχωνεύθηκαν οι εταιρείες Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και
Express Link Ε.Π.Ε. µε την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αυτών εμφανίζονται
πλέον στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
7.3 Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης
Τα Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης του Ομίλου και της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και
2019 αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Αρχική Αναγώριση την 1/1/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μισθωμένα Κτίρια Μισθωμένα Κτίρια
15.480.609
(3.973.563)
15.480.609
(3.973.563)
11.507.046
6.896.691
(4.237.631)
22.377.299
(8.211.193)
14.166.106

13.806.998
(3.261.811)
13.806.998
(3.261.811)
10.545.187
6.866.921
(3.525.116)
20.673.919
(6.786.928)
13.886.992

Οι προσθήκες στα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης της περιόδου αφορούν νέες συμβάσεις
μίσθωσης αποθηκών στην Ελλάδα.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 1/1/2019
Ανακατανομές περιόδου
Πληρωμές περιόδου
Τόκοι χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2019

Υποχρέωση
μισθώσεων
Μακροπρόθεσμη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρέωση
μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμη

11.842.539
(3.459.926)
8.382.614

3.638.070
3.459.926
(4.082.620)
444.551
3.459.926

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 1/1/2020
Προσθήκες
Ανακατανομές περιόδου
Πληρωμές περιόδου
Τόκοι χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2020

Υποχρέωση
μισθώσεων
Μακροπρόθεσμη
8.382.614
6.866.921
(4.102.499)
11.147.036

Υποχρέωση
Υποχρέωση
μισθώσεων
μισθώσεων
Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη
10.861.956
(2.767.223)
8.094.734

2.945.042
2.767.223
(3.344.207)
399.165
2.767.223

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρέωση
μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμη
3.459.926
29.769
4.100.494
(4.599.991)
443.800
3.433.999

Υποχρέωση
Υποχρέωση
μισθώσεων
μισθώσεων
Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη
8.094.734
6.866.921
(3.814.619)
11.147.036

2.767.223
3.812.614
(3.858.677)
417.980
3.139.139

Την 31/12/2020, ο Όμιλος εξέτασε την αξία των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης και
διενήργησε έλεγχο απομείωσης όπου διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη ένδειξης απομείωσης της αξίας τους.
7.4 Υπεραξία
Στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2019, ως υπεραξία αναφέρεται η αξία της
απόκτησης της θυγατρικής Express Link ΕΠΕ η οποία κατά τον χρόνο της απόκτησής της (2009)
υπολογίσθηκε σε 247.377 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η υπεραξία της απόκτησης της εταιρείας
Diapo Ltd αξίας 373.111 ευρώ η οποία αποκτήθηκε την 1/4/2018.
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Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί για τον Όμιλο κατά 247.377 χιλ. ευρώ
από διαγραφή υπεραξίας ως αποτέλεσμα της απορρόφησης τριών θυγατρικών από τη μητρική εταιρεία
κατά τη χρήση 2020.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Υπεραξία
Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
2.204.655
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
2.204.655
Επανεκτίμηση θυγατρικής
(1.584.167)
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
620.488
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
620.488
Επανεκτίμηση θυγατρικής
(247.377)
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
373.111
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020
373.111

Σύνολο
2.204.655
2.204.655
(1.584.167)
620.488
620.488
(247.377)
373.111
373.111

Συνολικά το ποσό της υπεραξίας αναγνωρίστηκε σε 373.111 ευρώ, για το οποίο εξετάστηκε και
αναγνωρίστηκε ότι δεν συντρέχει λόγος απομείωσής του στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης
2020.
Έλεγχος για απομείωση των υπεραξίας θυγατρικών
Την 31/12/12.2020 ο Όμιλος προχώρησε σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης υπεραξίας. Πιο αναλυτικά:

Diapo Ltd
Η εν λόγω υπεραξία την 31/12/2019 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 373.111.
Το ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας προσδιορίστηκε με βάση τη μέθοδο της αξίας χρήσης. Η αξία
χρήσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας προβλέψεις ταμειακών ροών που βασίστηκαν στον
προϋπολογισμό από τη Διοίκηση, μία πενταετία προβλέψεων και μετά προβλήθηκαν στο διηνεκές.
Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου απομείωσης, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 το ανακτήσιμο ποσό
της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών της Diapo Ltd είναι μεγαλύτερο από τη λογιστική αξία και,
κατά συνέπεια, δεν προέκυψαν ζημίες απομείωσης αναφορικά με την ανωτέρω υπεραξία.
7.5 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Το κονδύλι αυτό υφίσταται µόνο στην ατοµική κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, διότι στην
ενοποιημένη κατάσταση οικονοµικής θέσης συµψηφίζεται µε τα ίδια κεφάλαια των ενοποιούµενων
θυγατρικών.
Η κίνηση του κονδυλίου «Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις» έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Αξία στην έναρξη της χρήσης
Απομείωση συμμετοχής
Απαλοιφή λόγω συγχώνευσης
Πώληση θυγατρικών
Εξαγορά ποσοστού θυγατρικών
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

3.935.629
(880.208)
-

5.831.879
(1.888.750)
(7.895)

-

395

3.055.421

3.935.629

Η μητρική εταιρεία Foodlink AE το 2009 εξαγόρασε μετά από εκτίμηση της αξίας τους σύμφωνα με το
άρθρο 9 του Ν. 2190/1920, το 100% των εταιρειών Transport Link AE αντί 220.910 ευρώ και Express
Link EΠΕ αντί 280.208 ευρώ. Το 2010 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Transport
Link AE κατά 300.000 ευρώ.
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Tην 21/12/2011 εξαγόρασε αντί συνολικής αξίας 1.967.840 ευρώ την διαμεταφορική εταιρεία Velos
Trans AE, μετά από εκτίμηση της αξίας της σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920.
Την 22/5/2012 ιδρύθηκε στην Κύπρο η εταιρεία με την επωνυμία Foodlink Cyprus Ltd στην οποία η
Foodlink A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%.
Την 23/7/2013 ιδρύθηκε η εταιρεία Dotlink A.E που έχει σκοπό την ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού
(software), τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού και την εμπορία ηλεκτρονικού
εξοπλισμού κατά ποσοστό 100% με μοναδική μέτοχο την μητρική εταιρεία Foodlink AE. Στη χρήση του
2015, η μοναδική μέτοχος Foodlink AE προχώρησε στην πώληση του 28% σε λοιπούς επενδυτές, με
αποτέλεσμα το ποσοστό συμμέτοχής της να ανέρχεται πλέον σε 72%.
Εντός του 2013 συστάθηκε από την θυγατρική εταιρεία Foodlink Cyprus, θυγατρική εταιρεία κατά 51%
στην Αλβανία με την επωνυμία Foodlink Albania' SHPK με σκοπό την δραστηριοποίηση του Ομίλου
στην χώρα αυτή. Το μετοχικό κεφάλαιο σύστασης της εταιρείας ανέρχεται σε 1.020 ευρώ.
Τον Ιούλιο του 2015, συστάθηκε από την θυγατρική εταιρεία Foodlink Cyprus, θυγατρική εταιρεία κατά
75% στην Βουλγαρία με την επωνυμία Foodlink Bulgaria Ltd με σκοπό την δραστηριοποίηση του
Ομίλου στην χώρα αυτή. Το μετοχικό κεφάλαιο σύστασης της εταιρείας ανέρχεται σε 39 ευρώ.
Τέλος, στη χρήση του 2015, συστάθηκε από την θυγατρική εταιρεία Foodlink Cyprus, θυγατρική εταιρεία
κατά 100% στην Ολλανδία με την επωνυμία FDL Group B.V. Το μετοχικό κεφάλαιο σύστασης της
εταιρείας ανέρχεται σε 1 ευρώ.
Το Δ.Σ. με την από 7/7/2015 απόφαση, προέβη στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής
εταιρείας Foodlink Cyprus Ltd ποσού 3 εκ. ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κάλυψη του ποσού
από την μητρική εταιρεία Foodlink AE κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως των
μετόχων.
Τέλος, την 1/4/2018 εξαγοράσθηκε στην Κύπρο από την PM Tseriotis το 75% της εταιρείας Diapo Ltd
αντί συνολικής αξίας 1.329.092 ευρώ.
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, στις θυγατρικές εταιρείες συγκαταλέγονταν και οι εταιρείες Velos Trans
A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε., όλες κατά 100% ελεγχόμενες μετοχικά από την
Εταιρεία.
Την 29η Ιουνίου 2020 αποφασίστηκε η συγχώνευση των τριών αυτών εταιρειών με την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ δι' απορροφήσεως αυτών από την Εταιρεία και με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31η
Δεκεμβρίου 2019. Την 31/12/2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ
2438261, η με αριθμό 7414/31-12-2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, σχετικά με την έγκριση της συγχώνευσης.
Στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν εμφανίζεται η αξία της συµµετοχής της Εταιρείας στις τρεις
ως άνω απορροφηθείσες εταιρείες για την τρέχουσα χρήση (31/12/2020) αλλά εμφανίζεται στα
συγκριτικά στοιχεία (31/12/2019).
Δομή του Ομίλου
Θυγατρική Εταιρεία
Velos Trans AE*
Transport Link AE*
Express Link EΠΕ*
Dotlink AE
Foodlink (Cyprus) Ltd
Συνολική επένδυση σε θυγατρικές

Συμμετοχές
31/12/2020
0
0
0
55.421
3.000.000
3.055.421

Συμμετοχές
31/12/2019
600.000
0
280.208
55.421
3.000.000
3.935.629
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(*) Σημειώνεται ότι, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, στις θυγατρικές εταιρείες συγκαταλέγονταν και οι
εταιρείες Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε., όλες κατά 100% ελεγχόμενες
μετοχικά από την Εταιρεία. Την 29η Ιουνίου 2020 αποφασίστηκε η συγχώνευση των τριών αυτών
εταιρειών με την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ δι' απορροφήσεως αυτών από την Εταιρεία και με ημερομηνία
μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο
της πλήρους ενοποίησης είναι οι εξής:
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών
Ποσά σε €

31/12/2020

Επωνυμία Θυγατρικής

% συμμετοχής

Είδος
συμμετοχής

Velos Trans AE*
Transport Link AE*
Express Link AE*
Dot Link AE
Foodlink (Cyprus) Ltd
Foodlink Bulgaria Ltd
Foodlink Albania' SHPK
FDL Group B.V.
Diapo Ltd

100%
100%
100%
72%
100%
75%
51%
100%
75%

Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση

Επωνυμία Θυγατρικής

% συμμετοχής

Είδος
συμμετοχής

Velos Trans AE*
Transport Link AE*
Express Link AE*
Dot Link AE
Foodlink (Cyprus) Ltd
Foodlink Bulgaria Ltd
Foodlink Albania' SHPK
FDL Group B.V.
Diapo Ltd

100%
100%
100%
72%
100%
75%
51%
100%
75%

Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση

Χώρα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος
Βουλγαρία
Αλβανία
Άμστερνταμ
Κύπρος

Αξία κτήσης
1.967.840
520.910
280.208
60.000
3.000.000
38
1.020
1
1.329.092

Ποσά σε €

Αξία
αποτίμησης
55.421
3.000.000
-

Περιουσιακά
στοιχεία
283.242
841.386

Υποχρεώσεις
448.246
151.457
421.263
1.466.907

Κύκλος
Εργασιών
427.974
60.000
5.408.196

Kέρδη/(Ζημίες)
προ φόρων
συμμετοχής
(23.121)
(216.465)
(10.664)
328.336

31/12/2019
Χώρα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος
Βουλγαρία
Αλβανία
Άμστερνταμ
Κύπρος

Αξία κτήσης
1.967.840
520.910
280.208
60.000
3.000.000
38
1.020
1
1.329.092

Αξία
αποτίμησης
600.000
280.208
55.421
3.000.000
-

Περιουσιακά
στοιχεία
24.739
1.271.118
20.931
250.133
957
996.020

Υποχρεώσεις

Κύκλος
Εργασιών

4.019.513 14.560.534
1.368.146 1.667.501
57.780
251.651
330.553
330.507
10.073
473.201
541.572
530.869
1.129.420 3.675.908

Αναφέρεται πως η Foodlink Cyprus Ltd είναι η μητρική εταιρεία των Foodlink Albania, Foodlink Bulgaria
Ltd, FDL Group B.V.και Diapo Ltd με ποσοστά συμμετοχής 51%, 75%, 100% και 75% αντίστοιχα.
Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης συμμετοχών και για όσες υπάρχουν
ενδείξεις προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί για τον Όμιλο κατά 247.377 χιλ. ευρώ
από διαγραφή υπεραξίας ως αποτέλεσμα της απορρόφησης τριών θυγατρικών από τη μητρική εταιρεία
κατά τη χρήση 2020.
7.6 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις συγγενείς
εταιρείες Agrolink AE, Labornet ΕΠΕ, G.E. Smart Merchandising Services Ltd και Green Dot (Cyprus)
Public Co Ltd, η αξία των οποίων στη γραμμή επενδύσεις σε συγγενείς του Ομίλου την 31/12/2020 ήταν
ποσό ευρώ 47.078 (2019: ευρώ 80.291).
Κατά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα ως ζημία στο
λογαριασμό συμμετοχή στα αποτελέσματα συγγενών εταιρειών ποσό ευρώ 33 χιλ. (2019: κέρδος ποσού
ευρώ 177 χιλ.) με αντίστοιχη μείωση της αξίας της Επένδυσης σε Συγγενείς. Η περαιτέρω
διαφοροποίηση της αξίας της επένδυσης οφείλεται στην διαγραφή του 24% των μετοχών της Εταιρείας
Agrolink AE στη χρήση του 2020.
Από την 25/5/2017 το ποσοστό συμμετοχής της Foodlink A.E.στην εταιρεία Agrolink AE διαμορφώθηκε
σε 24%.
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Από την 16/5/2018 το ποσοστό συμμετοχής της Foodlink A.E.στην εταιρεία Agrolink AE διαμορφώθηκε
σε 16%.
Την 6η Μαρτίου 2019 ο Όμιλος μεταβίβασε το 70% των μετοχών της Εταιρείας Labornet ΕΠΕ
διατηρώντας ποσοστό συμμετοχής 30%. Συνεπώς, το περιουσιακό αυτό στοιχείο κατηγοριοποιήθηκε
από τη χρήση 2019 ως συνδεδεμένη επιχείρηση στην εύλογη αξία.
Εντός του 2019, η θυγατρική εταιρεία FDL CY Ltd προχώρησε στην αγορά του 20% της εταιρείας G.E.
Smart Merchandising Services Ltd έναντι τιμήματος ποσού ευρώ 60 χιλ.
Σχετικά με τη συγγενή Agrolink AE σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το ΔΛΠ 28, αν το μερίδιο του επενδυτή
στις ζημιές μιας συγγενούς είναι ίσο με ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, ο επενδυτής παύει
να αναγνωρίζει το μερίδιό του από τις περαιτέρω ζημιές. Η αναλογία στην καθαρή θέση της εταιρείας,
στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε ποσό ευρώ 0 και της προηγούμενης ποσό ευρώ 33.213.
7.7 Λοιπές επενδύσεις
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (μετοχές στο ΧΑ) αποτιμώνται στις εύλογες
αξίες και οι μεταβολές τους, από την αποτίμηση στην εύλογη αξία, καταχωρούνται στη καθαρή θέση
από όπου και μεταφέρονται στα κέρδη ή τις ζημίες με την πώλησή τους ή όταν αυτά απομειωθούν.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Λοιπές επενδύσεις (διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία)
Σύνολο

Μετοχή
ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΟΛΠ
ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ATTICA BANK

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

109.871

123.407

109.871

123.407

109.871

123.407

109.871

123.407

11.428

4,3000

Τιμή
κλεισίματος
31/12/2020
0,8380

5.000

8,8255

19,5000

11.942

0,3000

0,2340

Ποσότητα

Αξία Κτήσης

'Εύλογη αξία
31/12/2020
9.577
97.500
2.794

Σύνολο

Μετοχή
ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΟΛΠ
ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ATTICA BANK

109.871

11.428

4,3000

Τιμή
κλεισίματος
31/12/2019
0,8260

5.000

8,8255

21,8500

11.942

0,3000

0,3950

Ποσότητα

Αξία Κτήσης

'Εύλογη αξία
31/12/2019
9.440
109.250
4.717

Σύνολο

123.407

Η αποτίμηση των ανωτέρω επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση καταχωρήθηκε απευθείας σε μείωση
των Ιδίων Κεφαλαίων μέσω της Κατάστασης των Λοιπών Συνολικών Εσόδων κατά ευρώ 13.536 ευρώ.
7.8 Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δοσμένες εγγυήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Εγγυήσεις ενοικίων

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

2.265.755

346.344

2.265.755

346.344

313.552

313.552

313.552

313.552

Εγγυήσεις ΔΕΗ

86.610

112.161

86.610

84.178

Εγγυήσεις μεταφορορικών μέσων

56.815

56.815

56.815

5.000

2.722.733

828.873

2.722.733

749.074

Εγγυήσεις ενοικίων συνδεδεμένων μερών

Σύνολο

Σελίδα | 64

Σημειώσεις επί των ετήσιων
εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

Το παραπάνω κονδύλι αφορά την παροχή εγγυήσεων μισθωμάτων σε συνεργαζόμενες εταιρείες
ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων, προς τη ΔΕΗ καθώς και για μεταφορικά μέσα.
7.9 Αποθέματα
Το κονδύλι Αποθέματα της κατάστασης οικονομικής θέσης για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλύεται
ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Εμπορεύματα
Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

3.206.652

1.982.619

3.206.652

1.982.619

3.206.652

1.982.619

3.206.652

1.982.619

(70.972)

-

3.135.680

1.982.619

(70.972)

-

3.135.680

1.982.619

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στο χαμηλότερο ανάμεσα στο κόστος
και την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.
Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και
περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, ανέρχεται για τον
Όμιλο σε ποσό ευρώ 19.007.531 έναντι ποσού ευρώ 9.453.669 κατά την προηγούμενη χρήση.
Στην τρέχουσα χρήση 2020 χρειάστηκε να σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων ποσού
70.972 ευρώ.
Επιπλέον, δεν υφίστανται αποθέματα τα οποία να έχουν ενεχυριαστεί για την εξασφάλιση απαιτήσεων.
7.10 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Στο κονδύλι Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της κατάστασης οικονομικής θέσης για τις
παρουσιαζόμενες χρήσεις εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών που προέρχονται από
την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Πελάτες εσωτερικού

8.582.537

8.778.203

7.162.403

Πελάτες εξωτερικού

658.395

942.496

598.295

-

Εκχωρημένα υπόλοιπα πελατών

3.563.270

3.049.716

3.563.270

3.049.716

Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου

1.528.646

2.661.302

1.528.646

1.400.792

192.229

192.229

192.229

-

5.782

5.782

5.782

-

80.045

80.045

80.045

-

14.610.904

15.709.772

13.130.670

10.049.289

Επιταγές σε καθυστέρηση στο χαρτοφυλάκιο
Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο
Γραμμάτια σε καθυστέρηση στο χαρτοφυλάκιο
Μικτή αξία εμπορικών απαιτήσεων
Πρόβλεψη επισφαλειών πελατών
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

(1.277.532)

(1.155.747)

13.333.372

14.554.025

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Αξία στην έναρξη της χρήσης
Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα αποτελέσματα
Νέα πρόβλεψη θυγατρικών που αποροφήθηκαν
Αξία στην λήξη της χρήσης

31/12/2020

5.598.780

(922.179)
12.208.491

(34.441)
10.014.848

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

1.155.748

1.019.849

34.441

-

121.784

135.899

110.241

34.441

-

-

777.497

-

1.277.532

1.155.748

922.179

34.441

Στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος χρησιμοποιεί υπηρεσίες πρακτόρευσης
απαιτήσεων (factoring) για την πιο έγκαιρη είσπραξη απαιτήσεων από τους πελάτες του στην Ελλάδα.
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Προεισπραχθείσες απαιτήσεις χωρίς δικαίωμα αναγωγής δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά.
Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως διακανονίζονται,
κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας.
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και χαρακτηρίζονται
ασφαλούς είσπραξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη
αξία τους.
Οι απομειώσεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην βάση της υπάρξεως αντικειμενικής
ένδειξης ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν θα εισπράξουν όλα τα ποσά που προβλέπονται. Ενδείξεις µη
εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες των χρεωστών και η
καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του ορίου πίστωσης.
Το ποσό της πρόβλεψης ποσού 777.497 ευρώ στην χρήση του 2020, αφορά τις απορροφώσες εντός
του 2020 εταιρείες Velos Trans AE και Transport Link AE (ποσό ευρώ 767 χιλ. και ευρώ 10 χιλ.
αντίστοιχα).
7.11 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Τα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Προκαταβολές προσωπικού

50.427

68.911

50.427

15.872

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

11.467

13.617

7.201

-

200

121

200

-

325.872

325.872

325.872

325.872

Λοιποί παρακρατημένοι φόροι
Ελληνικό δημόσιο
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

1.322.938

1.455.698

-

-

Λοιποί χρεώστες

9.006

14.065

7.605

1.886

Λογαριασμοί προς απόδοση προσωπικού

1.470

3.079

1.470

-

Λοιποί λογαριασμοί προς απόδοση και προκαταβολών

8.517

12.118

8.517

12.118

Προπληρωμένα έξοδα

797.828

268.698

833.448

129.117

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

515.635

572.908

515.635

572.908

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

400

400

400

-

Προκαταβολές σε προμηθευτές

1.203.202

1.527.651

1.737.936

2.436.829

Χρεωστικό ΦΠΑ
Σύνολο

129.019

85.890

45.222

-

4.375.981

4.349.029

3.533.934

3.494.603

Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η
μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές
ενισχύσεις, ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.
Για την Εταιρεία τη χρήση 2020 περιλαμβάνεται στις Προκαταβολές σε προμηθευτές, ποσό ευρώ 552
χιλ. που αφορά προκαταβολές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (2019: ποσό ευρώ 1.146 χιλ.) και απαίτηση
είσπραξης από συνδεδεμένη επιχείρηση ποσού ευρώ 183 χιλ. (2019: ποσό ευρώ 1.026 χιλ.).
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7.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Το κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» της κατάστασης οικονομικής θέσης αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Ταμείο μετρητών

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

5.966

43.339

4.036

31.293

Καταθέσεις όψεως

1.697.128

1.575.943

1.491.836

1.050.747

Καταθέσεις προθεσμίας

3.375.665

703.946

3.372.464

654.609

5.078.759

2.323.228

4.868.335

1.736.649

Σύνολο

Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών
ροών.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται με τα λογιστικά υπόλοιπα.
Οι καταθέσεις του Ομίλου υφίστανται σε αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα ενώ
ποσό καταθέσεων 3.547.081 ευρώ υφίσταται σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Κύπρο και την
Βουλγαρία.
Οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι διάρκειας από έξι έως δώδεκα μηνών.
7.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Με την από 30/5/2019 απόφαση της ΓΣ αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά 466.935,72 ευρώ, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 23.346.786 μετοχών της Εταιρείας, με
επιστροφή στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά 0,02 λεπτά για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν.
Με την από 31/7/2020 απόφαση της ΓΣ αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά 4.202.421,48 ευρώ, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 23.346.786 μετοχών της Εταιρείας,
με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της
Εταιρείας
Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα
ανέρχεται σε 2.334.678,60 ευρώ διαιρούμενο σε 23.346.786 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ
εκάστης. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη
μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας
Το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2.334.678,60 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
31/12/2020
Αριθμός
Ονομαστική
μετοχών
αξία

31/12/2019
Αριθμός
Ονομαστική
μετοχών
αξία

Αριθμός μετοχών που έχουν εγκριθεί
Κοινές ονομαστικές

Ποσά σε €
Μετοχικό κεφάλαιο έναρξης περιόδου
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Μετοχικό κεφάλαιο τέλους περιόδου

23.346.786

31/12/2020
6.537.100
(4.202.421)
2.334.679

0,10

23.346.786

0,28

31/12/2019
7.004.036
(466.936)
6.537.100
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7.14 Αποθεματικά Κεφάλαια
Η μεταβολή των λοιπών αποθεματικών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '

Τακτικό
αποθεματικό

Υπόλοιπο την 1/1/2019

Στοιχεία καταχωρ. απ'
ευθείας στα ΙΚ

494.685

1.844.769

(31.089)

(687.214)

26.829

-

-

-

(39.133)

31.510

(44.872)

307.054

494.685

1.844.769

(70.222)

(655.705)

(18.044)

Σχηματισμός αποθεματικών
Υπόλοιπο την 31/12/2020

Αποθεματικό αποτίμησης
μετοχών καταχωρημένων στα ίδια
κεφάλαια

Αποθεματικό
ιδίων μετοχών

307.054

Σχηματισμός αποθεματικών
Υπόλοιπο την 31/12/2019

Διαφορά
υπέρ το άρτιο

Αφορολόγητα
αποθεματικά
Ν.3299/04

Σύνολο

1.955.034
(52.496)
1.902.538

-

-

-

(20.572)

(10.287)

131.785

100.926

307.054

494.685

1.844.769

(90.794)

(665.992)

113.742

2.003.464

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε € '

Τακτικό
αποθεματικό

Υπόλοιπο την 1/1/2019

Υπόλοιπο την 31/12/2020

Στοιχεία καταχωρ. απ'
ευθείας στα ΙΚ

494.685

1.844.769

(31.089)

(687.214)

29.750

-

-

-

(39.133)

31.510

(31.975)

302.746

494.685

1.844.769

(70.222)

(655.705)

(2.225)

-

-

-

(20.572)

(10.287)

Σχηματισμός αποθεματικών
Απορρόφηση μετοχών θυγατρικής

Αποθεματικό αποτίμησης
μετοχών καταχωρημένων στα ίδια
κεφάλαια

Αποθεματικό
ιδίων μετοχών

302.746

Σχηματισμός αποθεματικών
Υπόλοιπο την 31/12/2019

Διαφορά
υπέρ το άρτιο

Αφορολόγητα
αποθεματικά
Ν.3299/04

15.754

-

-

318.500

494.685

1.844.769

(90.794)

(665.992)

136.132
(16.050)
117.857

Τα αποθεματικά παραμένουν αφορολόγητα εφόσον δεν διανέμονται αλλιώς φορολογούνται με τις
γενικές διατάξεις.
Τακτικό Αποθεματικό
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νομοθεσίας, η δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού,
με την κατά έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετησίων μετά φόρων κερδών, είναι υποχρεωτική
μέχρι το ύψος του τακτικού αποθεματικού να φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού
αποθεματικού. Το τακτικό αποθεματικό διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση των εταιρειών, μπορεί όμως
να συμψηφισθεί με συσσωρευμένες ζημίες.
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Το κονδύλι του Ομίλου «Υπέρ το άρτιο» ποσού 494.685 ευρώ προέκυψε από τις διαδοχικές αυξήσεις
των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών που εκδίδουν νέες μετοχές σε τιμή πάνω από την ονομαστική τους
αξία.
Αφορολόγητα Αποθεματικά
Ο Όμιλος διατηρεί αφορολόγητα αποθεματικά ύψους ευρώ 1.844.769 (2019: ευρώ 1.844.769), τα οποία
προήλθαν κυρίως από έσοδο από πρόβλεψη επισφάλειας του Ν. 3296/04. Σε περίπτωση διαθέσεως ή
κεφαλαιοποιήσεως θα φορολογηθούν με τον φορολογικό συντελεστή που προβλέπεται από το το άρθρο
71Β του Ν.4172/2013.
Αποθεματικό ιδίων μετοχών.
Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/7/2019 αποφασίστηκε η μη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.49 παρ.3 και αρ.114 του Ν.4548/2018 σε εργαζομένους της Εταιρείας.
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Επιπλέον, η Εταιρεία εντός της χρήσης 2020 αγόρασε από την ελεύθερη αγορά μετοχές οι οποίες την
31/12/2020 είχαν ανέλθει στο ποσό των 90.794 ευρώ το οποίο εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρείας.
Αποθεματικό αποτίμησης μετοχών
Αφορά διαφορά από την αποτίμηση στην εύλογη αξία μετοχών εταιρειών εισηγμένων στα Χ.Α που η
Εταιρεία έχει λάβει απόφαση να διακρατήσει στο χαρτοφυλάκιό της για μεγάλο χρονικό διάστημα και για
τις οποίες έως σήμερα δεν έχει προβεί σε πράξη πώλησης (βλέπε σημείωση 7.7 ανωτέρω).
7.15 Αποτελέσματα εις νέο
Τα κέρδη εις νέο προέρχονται από παρακρατηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων και από τις
λογιστικές διαφορές προσαρμογής των βιβλίων στα Δ.Π.Χ.Α. μειωμένα κατά τα σχηματισθέντα
αποθεματικά. Η κίνηση του κονδυλίου το 2020 απεικονίζεται αναλυτικά στον εταιρικό και τον
ενοποιημένο πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων.
7.16 Μερίσματα
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/7/2020 δεν τέθηκε θέμα διανομής μερίσματος
χρήσης 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ως άνω αναφερόμενης χρήσης.
7.17 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η υποχρέωση για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Νόμος 2112/20, 4093/12 για τις
Ελληνικές Εταιρείες, Βουλγάρικη Εργατική Νομοθεσία για τις Βουλγάρικες Εταιρείες, Κυπριακή Εργατική
Νομοθεσία για τις Κυπριακές Εταιρείες) απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με το
ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία Sany Consulting με
ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2020.
Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

Προεξοφλητικό επιτόκιο

0,60%

1,15%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

2,00%

2,00%

Πληθωρισμός

1,50%

1,50%

Πίνακας Θνησιμότητας
Ανικανότητα
Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης
Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover)

EVK 2000
50%EVK 2000
Όπως προσδιορίζονται από τον
φορέα κύριας ασφάλισης κάθε
εργαζόμενου
Πίνακας 1

Πίνακας 1
Έτη Προϋπηρεσίας

Ποσοστά
αποχωρήσεων

Από 0 έως 5 έτη

3%

Από 5 έως 10 έτη

2%

Από 10 έτη και άνω

1%

Την 31/12/2020 η Εταιρεία είχε 426 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος είχε 561 άτομα. Την 31/12/2019 η
Εταιρεία είχε 410 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος είχε 598 άτομα.
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Μισθωτοί & Ημερομίσθιοι

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019
561
598

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019
426
410

Το ποσό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου
είναι:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της χρήσης
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Αναλογιστικό (κέρδος) \ ζημιά στην υποχρέωση

31/12/2020

31/12/2019

681.487

491.185

31/12/2020

31/12/2019

520.746

407.481

7.837

8.653

7.488

6.927

94.605

98.466

94.132

71.062

64.730

22.621

64.730

20.957

(86.782)

(29.621)

(86.782)

(27.754)

(173.403)

59.043

(179.122)

42.073

-

31.139

130.362

-

588.474

681.487

551.555

520.746

Λοιπές Προσαρμογές
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, η υποχρέωση για τις παροχές προς τους εργαζόμενους που
αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό είναι ίση με την αναλογιστική υποχρέωση κατά την ημερομηνία
υπολογισμού (παράγραφος 63).
Σύμφωνα, επίσης, με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 (παράγραφος 141), η υποχρέωση για τις παροχές προς
τους εργαζόμενους που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό τέλους χρήσης είναι ίση με την υποχρέωση
ισολογισμού αρχής χρήσης μετά την επίδραση των εξής:
▪ κανονικό κόστος
▪ κόστος τόκου
▪ εισφορές συμμετεχόντων και εργοδοτών
▪ παροχές πληρωθείσες
▪ κέρδη και ζημιές από περικοπές
▪ μεταβολές στην αναλογιστική υποχρέωση ή στα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος
▪ μεταβολές στους δείκτες ισοτιμίας για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού νομίσματος από αυτό της χώρας στην οποία
βρίσκεται η υποκείμενη εταιρεία, κτλ.
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 στην Κατάσταση Αναγνωρισμένων Κερδών και (Ζημιών) (Other
Comprehensive Income – OCI) αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου τα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) που
προκύπτουν σε κάθε χρήση.
Το ποσό που αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια ανέρχεται σε 173.403 ευρώ για το 2020 σε σύγκριση με
59.043 (ζημία) ευρώ για το έτος 2019 για τον Όμιλο και 179.122 ευρώ για το 2019 σε σύγκριση με 42.073
(ζημία) ευρώ για το έτος 2019 για την Εταιρεία.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Ποσό που καταχωρείται στο OCI
Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

(173.403)

59.043

(179.122)

42.073

(173.403)

59.043

(179.122)

42.073

Το αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) που προκύπτει στην υποχρέωση λόγω χρηματοοικονομικών
παραδοχών οφείλεται στη μείωση του επιτοκίου, ενώ το αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) λόγω εμπειρίας
οφείλεται σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση της εμπειρίας σε σχέση με τις υποθέσεις που είχαν
χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη αναλογιστική μελέτη όπως είναι οι αλλαγές στη μισθοδοσία των
εργαζομένων, η μη επαλήθευση της ηλικίας συνταξιοδότησης και άλλα.
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Λογιστικές Απεικονίσεις
Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της χρήσης

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

681.487

491.185

520.746

407.481

7.837

8.653

7.488

6.927

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

94.605

98.466

94.132

71.062

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών

64.730

22.621

64.730

20.957

(86.782)

(29.621)

(86.782)

(27.754)

(173.403)

59.043

(179.122)

42.073

-

31.139

130.362

-

588.474

681.487

551.555

520.746

Δαπάνη τόκου

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Αναλογιστικό (κέρδος) \ ζημιά στην υποχρέωση
Λοιπές Προσαρμογές
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης

Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Ισολογισμός χρήσης
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό
κατά το τέλος της χρήσης

588.474

681.487

551.555

520.746

588.474

681.487

551.555

520.746

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά το τέλος χρήσης
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Δαπάνη τόκου
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

94.605

98.466

94.132

71.062

7.837

8.653

7.488

6.927

64.730

22.621

64.730

20.957

167.172

129.740

166.350

98.946

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI)
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Ποσό που καταχωρείται στο OCI
Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

(173.403)

59.043

(179.122)

42.073

(173.403)

59.043

(179.122)

42.073

Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισμού
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό
κατά την αρχή της χρήσης

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

681.487

491.185

520.746

407.481

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη

(86.782)

(29.621)

(86.782)

(27.754)

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

167.172

129.740

166.350

98.946

(173.403)

59.043

(179.122)

42.073

Ποσό που καταχωρείται στο OCI
Λοιπές Προσαρμογές
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό
κατά το τέλος της χρήσης

588.474

31.139

130.362

681.487

551.555

520.746
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

588.473

681.486

551.555

-

-

-

-

588.473

681.486

551.555

520.745

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

520.745

Κατά την 16η Ιουνίου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) προέβη στην
τροποποίηση του προτύπου IAS19.
Το αναθεωρημένο πρότυπο IAS19 R ισχύει για οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1/1/2013 και
μετά. Συνεπώς, για τη χρήση 2020 οι λογιστικές απεικονίσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με το IAS19 R.
7.18 Δανεισμός
Ο δανεισμός του Ομίλου αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια

4.914.005

2.142.265

4.708.320

1.916.662

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού

520.657

95.836

433.785

9.484

5.434.662

2.238.101

5.142.105

1.926.146

5.968.939

2.874.472

5.731.367

1.855.594

111.153

80.775

111.153

60.920

833.332

833.332

833.332

833.332

6.913.424

3.788.579

6.675.852

2.749.846

12.348.086

6.026.680

11.817.957

4.675.992

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις leasing πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την
επόμενη χρήση
Ομολογιακά δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Σύνολο Δανείων

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων έχουν ως εξής:
Για τον Όμιλο:
Ποσά σε €
έως 1 έτος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

833.332

31/12/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
4.914.005
-

Σύνολο
5.747.337

5.968.939

-

-

111.153

520.657

-

631.810

6.913.424

5.434.662

-

12.348.086

5.968.939
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Ποσά σε €
έως 1 έτος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

833.332

31/12/2019
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
2.142.265
-

Σύνολο
2.975.597

2.874.472

-

-

80.775

95.836

-

176.611

3.788.579

2.238.101

-

6.026.680

2.874.472

Για την Εταιρεία:
Ποσά σε €
έως 1 έτος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

833.332

Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

5.541.652

-

-

111.153

433.785

-

544.938

6.675.852

5.142.105

-

11.817.957

έως 1 έτος

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)

Σύνολο

5.731.367

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμα δάνεια

31/12/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
4.708.320
-

833.332

31/12/2019
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
1.916.662
-

5.731.367

Σύνολο
2.749.994

1.855.594

-

-

60.920

9.484

-

70.404

2.749.846

1.926.146

-

4.675.992

1.855.594

Ακολουθώντας τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, σύμφωνα με την οποία στόχος είναι η
αύξηση του ποσοστού των μακροπρόθεσμων γραμμών πίστωσης σε σχέση με τις αντίστοιχες
βραχυπρόθεσμες, η Foodlink Α.Ε. στη χρήση του 2015 σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους 3 εκ. ευρώ,
διάρκειας 7 ετών, μέρος του οποίου χρησιμοποίησε για αναχρηματοδότηση παλαιού μακροπρόθεσμου
δανεισμού και το υπόλοιπο προς κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Το εν λόγω δάνειο
εξυπηρετείται κανονικά.
Εντός της χρήσης 2016, η εταιρεία Foodlink A.E. έλαβε δάνειο ύψους 900 χιλ. ευρώ από τη θυγατρική
εταιρεία Foodlink (Cyprus) Ltd.
Επιπρόσθετα, η μητρική εταιρεία με την από 23ης Μαρτίου 2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 2 εκ. ευρώ
προς αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.
Την 8η Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έκδοση κοινού
ομολογιακού δανείου ύψους τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000) σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4548/2018 και του ν. 3156/2003, με κάλυψη από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως
ομολογιούχο δανειστή, με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (ΕΑΤ). Η σύμβαση του Ομολογιακού Δανείου υπεγράφη την
10η Δεκεμβρίου 2020 και είναι διάρκειας 57 μηνών.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων αφορούν το τμήμα εκείνο της
χρηματοδοτικής μίσθωσης που πρόκειται να εξοφληθεί στην χρήση 2021.
Η Εταιρεία αλλά και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου διατηρούν, επίσης, δανειακές γραμμές με
τράπεζες του εσωτερικού για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών. Η πλειοψηφία των
δανειακών γραμμών αφορά σε βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχουν συνάψει οι εταιρείες του Ομίλου και
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και ανανεώνονται αναλόγως με τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών.
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Ορισμένες από τις δανειακές συμφωνίες του Ομίλου περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς όρους, με
τους οποίους η Εταιρεία και ο Όμιλος είτε συμμορφώνονται πλήρως είτε είχαν απαλλαγή επιμέτρησής
τους.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξυπηρετούν κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Η εύλογη αξία των τρεχουσών δανείων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία στις ημερομηνίες αναφοράς,
καθώς η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. Οι εύλογες αξίες βασίζονται σε ταμειακές
ροές προεξοφλημένες χρησιμοποιώντας ένα επιτόκιο που βασίζεται στα τρέχοντα μεταβλητά επιτόκια.
Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με τα δάνεια που έχουν αναληφθεί, καθώς
όλα τα δάνεια εκφράζονται στο νόμισμα παρουσίασης (Ευρώ).
Ο Όμιλος, έχοντας κεντρικοποιήσει τη διαχείριση κεφαλαίου έχει τη δυνατότητα άμεσης αναγνώρισης,
ποσοτικοποίησης, αντιμετώπισης και αντιστάθμισης, αν κρίνεται απαραίτητο, των χρηματοοικονομικών
κινδύνων που δημιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες του ώστε να εναρμονίζεται
με τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Ο Όμιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί συνεχώς τις
χρηματοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη ανοικτών γραμμών πίστωσης
για την κάλυψη πρόσκαιρων κεφαλαιακών αναγκών. Ο Όμιλος διαθέτει επαρκείς ανοικτές γραμμές
πίστωσης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής για την κάλυψη των αναγκών
των κατά τόπους εταιρειών σε κεφάλαιο κίνησης. Την 31/12/2020 το υπόλοιπο των ανοικτών γραμμών
πίστωσης ήταν ποσό 6,65 εκ. ευρώ.
7.19 Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό του
κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων ενώ οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι
«Χρηματοοικονομικά έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Οι υποχρεώσεις από
χρηματοοικονομικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις» και κατά το βραχυπρόθεσμο μέρος τους στο κονδύλι «Δάνεια από χρηματοδοτικές
μισθώσεις».
Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων, καθώς και οι παρούσες αξίες αυτών αναλύονται στον
πίνακα που ακολουθεί:
Για τον Όμιλο:
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

520.657

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

111.153

80.775

631.810

176.611

Σύνολο
Ποσά σε €
έως 1 έτος
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές

111.153

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

111.153

Ποσά σε €
έως 1 έτος
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές

80.775

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

80.775

31/12/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
520.657
520.657

-

31/12/2019
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
95.836
95.836

-

95.836

Σύνολο
631.810
631.810

Σύνολο
176.611
176.611
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Για την εταιρεία:
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

433.785

9.484

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

111.153

60.920

544.938

70.404

Σύνολο
Ποσά σε €
έως 1 έτος
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές

111.153

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

111.153

Ποσά σε €
έως 1 έτος
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές

60.920

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

60.920

31/12/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
433.785
433.785

Σύνολο
544.938

-

31/12/2019
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
9.484
9.484

544.938

Σύνολο
70.404

-

70.404

Στις χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών
βάσει των σχετικών συμβάσεων.
Δεν υπήρξε επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 για τις εν λόγω μισθώσεις.
7.20 Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Το κονδύλι Λοιπές προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Προβλέψεις για φορολογικό έλεγχο
Σύνολο

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

187.815

187.815

182.815

132.815

187.815

187.815

182.815

132.815

Το συνολικό ποσό των 187.815 ευρώ για τον Όμιλο και 182.815 ευρώ αντίστοιχα για την Εταιρεία, αφορά
πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Από την προηγούμενη χρήση τα ποσά δεν παρουσίασαν
κάποια μεταβολή για τον Όμιλο, ενώ για την Εταιρεία παρουσίασαν αύξηση ποσού 50 χιλ. ευρώ λόγω
της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των εταιρειών Velos Trans AE, Transport Link AE και Express
Link EΠΕ με την μητρική Εταιρεία.
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 2010 της μητρικής Εταιρείας, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος
από της φορολογικές αρχές χωρίς να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Η Εταιρεία έχει
διενεργήσει σε προηγούμενη χρήση πρόβλεψη για πιθανή επιβολή πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων ποσού 133 χιλ. ευρώ.
Στην ημεδαπή θυγατρική του Ομίλου Dotlink AE έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες χρήσεις
από 2013 έως και 2020 συνολικού ποσού 5 χιλ. ευρώ, σε προηγούμενη χρήση.
Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρεία καθώς και η ημεδαπή θυγατρική του Ομίλου Dotlink AE δεν
προχώρησαν σε αναστροφή σχηματισθείσας πρόβλεψης για τις μη ελεγμένες χρήσεις. Ως εκ τούτου το
δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών,
εισφορών και προστίμων με σκοπό την επιβολή φόρου, έχει παραγραφεί για τις αναφερόμενες χρήσεις.
Η μητρική εταιρεία και η ημεδαπή θυγατρική του Ομίλου δεν έχουν αναγνωρίσει για το έτος 2020 καμία
πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από τις φορολογικές αρχές λόγω της έκδοσης
φορολογικού πιστοποιητικού όπως αναφέρεται στη σημείωση 8.3.
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7.21 Φόρος Εισοδήματος & Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, κυμαίνονται από 10% ως 24%
για τη χρήση 2020. Πιο συγκεκριμένα:

Χώρα
Ελλάδα
Κύπρος
Βουλγαρία

Συντελεστής
Φορολογίας
Εισοδήματος
(31/12/2020)
24,0%
12,5%
10,0%

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με την
χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στην Ελλάδα, όπου κυρίως
δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος.
Ποσά σε €
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
από:
Τρέχων Φόρος
(Έσοδο)/ Έξοδο φόρου από από πάγια-επενδύσεις σε
ακίνητα
Έσοδο)/ Έξοδο φόρου προβλέψεων
Έσοδο/(έξοδο) φόρου από αποτίμηση συγγενών
επιχειρήσεων

1/1 31/12/2020

1/1 31/12/2019

-

2.461

1/1 31/12/2020

1/1 31/12/2019

-

-

14.337

(299.472)

3.849

(77.022)

(30.635)

(77.022)

(8.266)

(7.971)

(4.124)

(7.971)

(4.124)

Έσοδο)/ Έξοδο φόρου από παροχές προσωπικού

(19.293)

(31.502)

(19.096)

(17.086)

Διαφορά από λογισμό αποσβέσεων περιουσιακών
στοιχείων με δικαιώμα χρήσης (ΔΠΧΑ 16)

(846.028)

(782.835)

(846.028)

(782.835)

926.564

802.610

926.564

802.610

(100.315)

(95.800)

(100.315)

(95.800)

Διαφορά εξόδων μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16)
Τόκοι από υποχρέωση μίσθωσης (ΔΠΧΑ 16)
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή
Σύνολο
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα ΛΣΕ από:
Αναβαλλομενη φορολογια από αναλογιστικά
αποτελέσματα
Σύνολο

(109.729)

38.368
(71.361)

(89.262)
(528.559)

(4.220)
(532.779)

(120.021)

(374.551)

(84.974)
(565.026)

39.740
(80.280)

(147)
(565.173)

Τα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την
31/12/2020. Για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας ο φορολογικός συντελεστής της
χρήσης 2020 ανέρχεται σε 24%.
Η μεταβολή στα ποσά της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης έχει ως εξής:
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Ποσά σε € '
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Αναγνώριση φορολογικών ζημιών
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
3.590
2.088.153
21.603
101.911
4.747

3.372
1.038.913
4.769
101.911
-

3.590
1.207.640
13.631
101.911
4.747

3.445
1.078.921
4.769
101.911
-

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρημ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία

17.033
412.359
3.538
352.521

291.175
9.950
6.070

474.904
3.538
349.273

291.175
9.950
6.070

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Υποχρεώσεις από Δάνεια Τραπεζών

114.122
839

43.218
-

93.456
839

229
-

-

2.670

856

40.441

34.749
-

580
1.836

1.218
-

580
1.836

199.640

1.770.483

98.469

806.148

36.618
7.300

(67.170)
8.426

36.618
7.300

(67.170)
8.426

3.398.724

3.216.202

2.397.991

2.286.731

(3.216.202)

(3.216.202)

(2.286.731)

(2.286.731)

182.522

-

111.260

-

Υποχρεώσεις από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Υποχρεώσεις από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές Ζημιές
Σύνολο
Συμψηφισμός
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/
(υποχρέωση)

Ποσά σε € '
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Αναγνώριση φορολογικών ζημιών
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
3.289
2.067.655
12.095
101.911
4.747

3.372
1.020.706
101.911
-

3.222
1.165.703
4.124
4.747

3.445
872.231
-

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρημ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία

17.033
412.359
3.538
352.521

291.175
9.950
6.070

264.820
3.538
349.273

256.554
9.950
6.070

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Υποχρεώσεις από Δάνεια Τραπεζών

105.262
839

43.218
-

51.717
-

-

-

2.670

-

2.670

34.749
-

580
1.836

638
-

1.836

199.640

1.770.483

98.469

806.148

33.531
7.300

(67.170)
8.426

-

(84.974)
-

3.356.470

3.193.227

1.946.251

1.873.929

(3.193.227)

(3.193.227)

(1.873.929)

(1.873.929)

163.243

-

72.322

-

Υποχρεώσεις από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Υποχρεώσεις από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις
Aλλαγή Φορολογικού Συντελεστή
Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές Ζημιές
Σύνολο
Συμψηφισμός
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/
(υποχρέωση)
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για μεταφορές φορολογικών ζημιών στο
βαθμό που είναι πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών
φορολογητέων κερδών.
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές που σχετίζονται με τους ανωτέρω πληρωτέους φόρους (φόρο
ενεργητικού για την Εταιρεία και τις θυγατρικές εσωτερικού και φόρο εισοδήματος για τις θυγατρικές
εξωτερικού). Η Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί τη θέση της σε θέματα που σχετίζονται
με τις φορολογικές αρχές και λογίζει προβλέψεις όπου είναι αναγκαίο για τα ποσά που αναμένονται να
πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες
χρήσεις:
Εταιρεία
Foodlink ΑΕ
Velos Trans AE
Transport Link AE
Express Link AE
Dot Link AE
Foodlink (Cyprus) Ltd
Foodlink Bulgaria Ltd
Foodlink Albania' SHPK
FDL Group B.V.
Diapo Ltd

Χρήσεις
2011 -2020 (*)
2011 -2020 (*)
2011 -2020 (*)
2011 -2020 (*)
2013 -2020 (*)
2012 -2020
2015 -2020
2013 -2020
2015 -2020
2018 -2020

(*) Όλες οι εταιρείες του Ομίλου με έδρα στην Ελλάδα, για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 έχουν υπαχθεί
στον φορολογικό έλεγχο των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με βάση τις διατάξεις του άρθρου
82 παρ. 5 Ν. 2238/ 1994 και για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016 και 2017 με βάση τις διατάξεις του άρθρου
65 α Ν.4174/2013. Έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 ενώ, ο έλεγχος για τη χρήση 2020 είναι σε εξέλιξη. Κατά
την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές υποχρεώσεις, πέρα από αυτές που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Οι χρήσεις έως και το 2014 είναι περαιωμένες.
Σημειώνεται ότι τόσο για τη μητρική εταιρεία όσο και για την απορροφόμενη εταιρεία και πρώην
θυγατρική Velos Trans ΑΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος των χρήσεων από 2015 έως και
2017 από τις φορολογικές αρχές. Οι μέχρι τώρα προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για ανέλεγκτες
χρήσεις ανέρχονται σε 183 χιλ. ευρώ. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως
προκύψουν δε θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Φόρος εισοδήματος (τρέχον και αναβαλλόμενος)
Ο πραγματικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον ονομαστικό. Στην διαμόρφωση του
πραγματικού φορολογικού συντελεστή επιδρούν διάφοροι παράγοντες, σημαντικότεροι των οποίων
είναι η μη φορολογική έκπτωση ορισμένων δαπανών, οι διαφορές συντελεστών απόσβεσης που
προκύπτουν μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και των συντελεστών που ορίζονται από τον
Κ.Ν.4172/2013 και η δυνατότητα των εταιρειών να σχηματίζουν αφορολόγητες εκπτώσεις και
αφορολόγητα αποθεματικά.
Ο φόρος εισοδήματος στις συνημμένες ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις αποτελεσμάτων,
αναλύεται ως ακολούθως:

Ποσά σε €
Τρέχων φορος
Αναβαλλόμενη φορολογία από προσωρινές διαφορές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
2.461

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
-

(109.729)

(531.021)

(120.021)

(565.026)

(109.729)

(528.559)

(120.021)

(565.026)
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Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που
δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του
φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές,
μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος που
προέκυψαν.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, παρατίθενται στην σημείωση
8.3.
7.22 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Το κονδύλι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Προμηθευτές εσωτερικού

14.526.223

14.735.561

14.244.777

Προμηθευτές εξωτερικού

972.688

434.584

882.437

16.855

-

-

-

279.338

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρείες
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

13.266.398

1.893.949

2.951.701

1.893.949

1.086.859

17.392.860

18.121.847

17.021.163

14.649.449

Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία
αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την
λογιστική αξία τους.
Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές δεν αποτελούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως
διακανονίζονται σε διάστημα 30 έως 120 ημερών για τον Όμιλο και την Εταιρεία από την έκδοση του
τιμολογίου, εκτός αν καθορίζεται κάτι διαφορετικό από τους όρους πληρωμής που αναφέρονται κατά
περίπτωση σε κάθε σύμβαση με προμηθευτή.
Τα υπόλοιπα αφορούν κυρίως σε προμηθευτές υπηρεσιών μεταφορών, συντήρησης και απόκτησης
εξοπλισμού καθώς και σε ενοίκια αποθηκών πληρωτέα.
7.23 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Προκαταβολές πελατών

132.681

288.842

132.681

260.976

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

544.381

587.328

413.667

364.502

23.607

22.501

-

-

Λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις σε €

301.290

164.838

294.635

87.005

Πιστωτικό ΦΠΑ

478.137

667.468

359.289

492.216

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

141.491

142.454

131.505

101.965

Λοιποί παρακρατημένοι φόροι

26.021

15.391

24.722

10.695

Οφειλές σε ΙΚΑ

559.704

547.628

480.391

379.002

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

313.161

394.786

196.401

282.836

2.311

-

-

-

2.522.784

2.831.236

2.033.292

1.979.197

Μερίσματα Πληρωτέα

Τόκοι δεδουλευμένοι
Σύνολο
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7.24 Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:
Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

Δραστηριότητα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Έσοδα Αποθήκευσης

16.508.372

15.302.733

14.149.159

13.600.119

Έσοδα Διανομής

26.966.521

34.380.026

24.113.479

16.826.454

Πωλήσεις Εμπορευμάτων

23.034.458

11.552.898

23.034.458

11.552.898

3.568.280

3.001.552

3.349.400

2.953.354

70.077.632

64.237.210

64.646.496

44.932.825

Λοιπά Έσοδα
Σύνολο

7.25 Κόστος πωλήσεων & Έξοδα διοίκησης
Τα κονδύλια Κόστος Πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών Logistics) & Έξοδα διοίκησης αναλύονται ως
ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2020
Ποσά σε €

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης

1/1 - 31/12/2020
Σύνολο

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο

19.007.531

-

19.007.531

19.007.531

-

19.007.531

Αμοιβές Διανομής (Μεταφορές κτλ)

20.582.830

-

20.582.830

20.398.600

-

20.398.600

-

121.784

121.784

-

110.241

110.241

854.689

117.536

972.225

625.135

89.878

715.013

21.738

868

22.605

5.408

747

6.155

Απομείωση απαιτήσεων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων παγίων
Αποσβέσειων περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα
χρήσης

4.237.631

-

4.237.631

3.525.116

-

3.525.116

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

9.413.350

2.556.389

11.969.739

7.224.776

2.402.704

9.627.480

-

419.375

419.375

-

103.777

103.777

493.861

-

493.861

460.149

-

460.149

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

1.150.311

-

1.150.311

777.276

-

777.276

Παροχές τρίτων

3.667.223

755.964

4.423.188

3.622.127

491.221

4.113.349

Αμοιβές & έξοδα Διοίκησης
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

Διάφορα έξοδα
Σύνολο

5.556.750

482.381

6.039.131

4.801.643

392.309

5.193.952

64.985.913

4.454.298

69.440.212

60.447.760

3.590.878

64.038.638

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2019
Ποσά σε €
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αμοιβές Διανομής (Μεταφορές κτλ)
Απομείωση απαιτήσεων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων παγίων

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης

1/1 - 31/12/2019
Σύνολο

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

9.453.669

-

9.453.669

9.453.669

-

9.453.669

28.182.456

-

28.182.456

16.115.709

-

16.115.709

-

135.899

135.899

-

34.441

34.441

959.451

129.793

1.089.244

600.939

106.048

706.987

25.258

1.331

26.589

4.327

764

5.091

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

8.771.176

2.801.278

11.572.454

5.739.262

1.502.587

7.241.849

Αποσβέσειων περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα
χρήσης

3.888.152

85.410

3.973.563

3.261.811

-

3.261.811

Αμοιβές & έξοδα Διοίκησης

-

343.380

343.380

-

180.253

180.253

350.270

-

350.270

315.891

-

315.891

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

1.325.373

35.213

1.360.586

746.198

-

746.198

Παροχές τρίτων

3.484.177

217.835

3.702.012

2.929.420

363.578

3.292.998

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

Διάφορα έξοδα
Σύνολο

4.106.170

499.060

4.605.230

2.991.999

335.217

3.327.217

60.546.153

4.249.199

64.795.352

42.159.226

2.522.888

44.682.114

Σελίδα | 80

Σημειώσεις επί των ετήσιων
εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

7.26 Άλλα έσοδα & έξοδα εκμετάλλευσης
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας των λογαριασμών
εκείνων που συνθέτουν τα κονδύλια Άλλα έσοδα & έξοδα εκμετάλλευσης.

Ποσά σε €
Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
38.997
186.120

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
6.000

Έσοδα μισθωμάτων και παρεπόμενων υπηρεσιών

120.517

115.181

121.717

167.021

Έσοδα από χρέωση κατεστρ. απόθεμάτων
Ασφαλιστική αποζημίωση καταστραφέντων
αποθεμάτων
Έσοδα από αποζημιώσεις

138.598

36.054

138.598

36.054

18.654

6.051

18.654

-

1.623

18.825

1.623

-

34.148

16.932

34.148

13.124

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

-

29.364

-

-

Έσοδα από προβλέψεις για επισφαλεις απαιτησεις

-

325.872

-

325.872

Λοιπά έκτακτα έσοδα

Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων
Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων
Σύνολο λοιπών εσόδων

Ποσά σε €
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα
Λοιπά έκτακτα έξοδα
Ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις για απομείωση αποθεμάτων
Ζημίες από καταστρ. απόθεμάτων και λοιπές ζημίες
Σύνολο λοιπών εξόδων
Σύνολο

-

1.057

-

-

10.569

13.846

10.569

13.846

363.106

749.302

325.308

561.917

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
9.874
10.014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
8.891
8.567

662

-

662

-

24.048

27.192

24.048

0

343

-

343

-

100.801

10.763

100.801

3.608

70.972

-

70.972

-

323.384

260.660

323.384

260.660

530.083

308.628

529.101

272.834

(166.978)

440.675

(203.793)

289.083

7.27 Χρηματοοικονομικά Έσοδα & Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Τα κονδύλια Χρηματοοικονομικά Έσοδα & Χρηματοοικονομικά Έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα από μερίσματα
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
68.057
59.252

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
4.901
89

-

1.908

-

1.908

68.057

61.160

4.901

1.997
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Ποσά σε €
Τόκοι & έξοδα ομολογιακών δανείων

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
66.299

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
-

Τόκοι & έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων

374.018

260.952

360.348

Τόκοι & έξοδα βραχυπρόθεσμων δανείων

33.345

19.824

24.572

-

Τόκοι leasing

446.375

407.714

420.555

407.138

Έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων

205.006

162.059

205.006

143.171

5.530

5.480

2.345

-

1.064.275

922.328

1.012.827

809.258

Λοιπά συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα
Σύνολο

258.949

7.28 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους
Το υπόλοιπο, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων χρήσης, προκύπτει ως
κάτωθι:

Ποσά σε €
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Μείον: Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος ,
προβλεψη φόρων φορολογικού ελέγχου και λοιποί
φόροι
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους – Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
(430.250)
(5.020.992)
109.729
(320.521)

528.559
(4.492.432)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
(341.688)
(4.808.467)
120.021
(221.667)

565.026
(4.243.441)

7.29 Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους ή ζημιάς της χρήσης,
αφαιρουμένων τυχόν δοθέντων μερισμάτων, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην
διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.

Ποσά σε € '
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές)
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (λεπτά /μετοχή)

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
(391.046)
(4.414.749)
23.346.786
(0,0167)

23.346.786
(0,1891)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
(221.667)
(4.243.441)
23.346.786
(0,0095)

23.346.786
(0,1818)

Μετά και την επίδραση των μεταβολών που προκύπτουν στην Κατάσταση των Λοιπών Συνολικών
Εσόδων τα κέρδη ανά μετοχή διαφοροποιούνται ελαφρώς όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε € '
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από
φόρους
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (λεπτά /μετοχή)

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
(268.330)
23.346.786
(0,0115)

(4.428.112)
23.346.786
(0,1897)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
(95.822)
23.346.786
(0,0041)

(4.243.907)
23.346.786
(0,1818)
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7.30 Αποτέλεσμα προ φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Συνολικών
Αποσβέσεων (EBITDA)
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας.

Ποσά σε € '
Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου προ φόρου εισοδήματος
Πλέον Χρηματοοικονομικά

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
(430.250)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019

(5.020.992)

(341.688)

(4.808.467)

996.218

861.168

1.007.926

807.261

5.232.461

5.148.885

4.246.284

3.973.889

Πλέον Ζημία από εκποίηση ακινήτου

-

2.635.066

-

2.635.066

Μείον Έκτακτα κέρδη από επιστροφή ΦΠΑ

-

Πλέον Αποσβέσεις

Μείον Έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες ζημίες
Μείον/Πλέον Κέρδη/Ζημία από συγγενείς επιχειρήσεις
Μείον Ζημία από θυγατρικές επιχειρήσεις
EBITDA

(130.773)
33.213

(325.872)
(165.437)

-

(325.872)

(130.773)

-

33.213

-

80.729

1.584.167

80.729

1.888.750

5.781.598

4.716.985

4.895.691

4.170.626

Η εφαρμογή του νέου Προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 16 από 1/1/2019 έχει ως συνέπεια την κεφαλαιοποίηση των
μισθώσεων και τη σταδιακή απόσβεσή τους. Ως εκ τούτου, ο δείκτης EBITDA όπως υπολογίζεται πλέον
δεν λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες μισθώσεων, καθώς αυτές έχουν μετατραπεί κατά ένα μέρος σε
αποσβέσεις και κατά ένα άλλο μέρος σε χρηματοοικονομικό κόστος.
8. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
8.1 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Την 1η Απριλίου 2018 εξαγοράστηκε από την θυγατρική εταιρεία FOODLINK CYPRUS LTD το 75% της
Κυπριακής εταιρείας DIAPO LTD η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών παροχής
logistics. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 1.329.092 ευρώ.
Βάσει συμφωνητικού που υπογράφηκε ανάμεσα στην FOODLINK CYPRUS LTD και των μετόχων που
διακρατούν το 25% της εταιρείας DIAPO LTD, ενδέχεται εντός του επόμενου έτους η ολική εξαγορά της
DIAPO LTD έναντι τιμήματος που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
8.2 Επίδικες υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που να έχουν ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και
του Ομίλου.
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν
αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των Οικονομικών
Καταστάσεων.
Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές την 31η
Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται για τον Όμιλο σε 187.815 ευρώ (2019: 187.815 ευρώ) και για την Εταιρεία
σε 182.815 ευρώ (2019: 132.815 ευρώ).
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8.3 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που
δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του
φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές,
μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος που
προέκυψαν.
Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις έναντι των πιθανολογούμενων πρόσθετων φόρων που ενδέχεται να
προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, βάσει των καλύτερων
εκτιμήσεων της με βάση τα ευρήματα των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και
προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων.
Η σωρευτική πρόβλεψη κατά την 31/12/2020 για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε 187.815
ευρώ (2019: 187.815 ευρώ).
8.4 Δεσμεύσεις
8.4.1 Εγγυητικές επιστολές
Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας από εγγυητικές επιστολές έχουν ως εξής:
Εγγυητικές Επιστολές
Είδος

Ποσά σε €

Καλής Εκτέλεσης

260.500

Συμμετοχής

500.000

Σύνολο

760.500

Έχουν χορηγηθεί οι παρακάτω εγγυήσεις στις θυγατρικές εταιρείες:
▪ Υπερ της θυγατρικής Foodlink Cyprus Ltd
o 500 χιλ. ευρώ στην τράπεζα EFG Eurobank Cyprus
8.4.2 Εμπράγματα βάρη
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
8.5 Ενδεχόμενες απαιτήσεις
Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληροί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα
ΔΠΧΑ.
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9. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ
24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι τη λήξη της καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από
τις συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών.
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, στη χρήση του 2020 η Εταιρεία συγχώνευσε δι' απορροφήσεως τις
θυγατρικές εταιρείες Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε. Μέχρι εκείνη την
ημερομηνία, η Εταιρεία εμφανίζει συναλλαγές και υπόλοιπα µε τις απορροφηθείσες εταιρείες.
9.1 Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και διευθυντικών στελεχών

Ποσά σε € '
Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών
Δ.Σ.
Αμοιβές μελών Δ.Σ.
Σύνολο

9.2

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019

384.949

523.479

223.218

234.787

212.049
596.998

243.132
766.611

60.337
283.556

58.003
292.789

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ.

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά
στελέχη
Ποσά σε € '
Απαιτήσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και
λοιπές αμοιβές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019

4.000

2.240

4.000

2.240

4.000

2.240

4.000

2.240

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και
διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και
λοιπές αμοιβές
Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ.
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019

13.953

23.843

8.031

10.480

29.258
43.212

54.608
78.451

8.924
16.955

30.097
40.577

9.3 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές στη χρήση του 2020 και το υπόλοιπο την 31/12/2020 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την
έννοια του ΔΛΠ 24 είναι οι εξής:
Εμπορικές συναλλαγές
Ποσά σε € '
Πωλήσεις
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις
Βασικά διοικητικά στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
6.000
136.118
142.118

167.522
2.555.651
2.723.173

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
5.333
6.000
136.118
147.451

661.592
167.522
2.500.000
3.329.115
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Ποσά σε € '
Αγορές
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις
Βασικά διοικητικά στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
185.333
596.998
571.900
1.354.231

61.076
766.611
586.320
1.414.007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019
380.034
185.333
283.556
571.900
1.420.823

2.321.093
292.789
586.320
3.200.203

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές
Ποσά σε € '
Απαιτήσεις
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019
340.347
4.000
2.409.173
2.753.520

351.049
2.240
2.794.885
3.148.175

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019
43.212
43.212

78.451
78.451

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019
646.740
340.347
4.000
2.409.173
3.400.260

1.750.875
329.863
2.240
1.339.235
3.422.213

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2019
25.076
16.955
42.031

279.338
40.577
319.915

10. Χρηματοοικονομικά μέσα και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων
Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων
και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου εστιάζεται στις
διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές
δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Ο .Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις
εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε
τράπεζες, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους,
υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροπρόθεσμο
δανεισμό.
10.1 Πιστωτικός Κίνδυνος
Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Ο όποιος μικρός πιστωτικός κίνδυνος
που παραμένει, αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης των πελατών να εκπληρώσουν τις
συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Οι συναλλαγές του Ομίλου με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν
αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται
προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και κατ’ επέκταση επισφαλειών.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού
κινδύνου, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

2.722.733

828.873

2.722.733

749.074

13.333.372

14.554.025

12.208.491

10.014.848

4.364.514

4.335.412

3.526.733

3.494.603

5.078.759

2.323.228

4.868.335

1.736.649

25.499.379

22.041.537

23.326.293

15.995.174

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Σύνολο Δανείων

31/12/2019

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

12.348.086

6.026.680

11.817.957

4.675.992

5.078.759

2.323.228

4.868.335

1.736.649

Καθαρός Δανεισμός

7.269.326

3.703.452

6.949.621

2.939.343

Ίδια Κεφάλαια

2.437.478

2.656.829

3.367.802

3.520.438

Διαθέσιμα

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού /Ίδια Κεφάλαια

2,98

1,39

2,06

0,83

10.2 Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του
Ομίλου, που εμφανίζονται στον ισολογισμό, σε προεξοφλημένες τιμές, με βάση των πληρωμές που
απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συμβάσεις ή τις συμφωνίες με τους προμηθευτές.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
έως 1 έτος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

833.332

31/12/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
4.914.005
-

Σύνολο
5.747.337

5.968.939

-

-

5.968.939

111.153

520.657

-

631.810

17.392.860

-

-

17.392.860

2.522.784

-

-

2.522.784

26.829.068

5.434.662

-

32.263.729

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
έως 1 έτος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

833.332

31/12/2019
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
2.142.265
-

Σύνολο
2.975.597

2.874.472

-

-

2.874.472

80.775

95.836

-

176.611

18.121.847

-

-

18.121.847

2.831.236

-

-

2.831.236

24.741.662

2.238.101

-

26.979.763
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
έως 1 έτος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

833.332

31/12/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
4.708.320
-

Σύνολο
5.541.652

5.731.367

-

-

5.731.367

111.153

433.785

-

544.938

17.021.163

-

-

17.021.163

2.033.292

-

-

2.033.292

25.730.307

5.142.105

-

30.872.411

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
έως 1 έτος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

833.332

31/12/2019
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
1.916.662
-

Σύνολο
2.749.994

1.855.594

-

-

1.855.594

60.920

9.484

-

70.404

14.649.449

-

-

14.649.449

1.979.197

-

-

1.979.197

19.378.492

1.926.146

-

21.304.638

10.3 Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ομίλου δεν
παρουσιάζουν ευαισθησία στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς ο Όμιλος
συναλλάσσεται σε ευρώ.
10.4 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κίνδυνο από τη διακύμανση των επιτοκίων στις μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις
διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση
τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Εάν τα
επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 1% υψηλότερα / χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές
παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και τα ίδια κεφάλαια θα
εμφανίζονταν μειωμένα / αυξημένα κατά το ποσό των 93.845 ευρώ (2019: 45.803 ευρώ), κυρίως λόγω
των υψηλότερων / χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προκύπταν από τις δανειακές
υποχρεώσεις και υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Πρόθεση του Ομίλου είναι να διαμορφώσει την χρηματοδότηση της σύμφωνα με ένα συνδυασμό
σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων.
Κατά τις παρουσιαζόμενες χρήσεις, ο Όμιλος δεν χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα επιτοκίου.
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των
χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ
σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.
Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων χρήσης σε μια μεταβολή των επιτοκίων παρουσιάζεται στον επόμενο
πίνακα:
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ΟΜΙΛΟΣ

Επιτόκιο

Χρήση 2020

Euribor

Χρήση 2019

Euribor

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιτόκιο

Χρήση 2020

Euribor

Χρήση 2019

Euribor

Δάνεια με
κυμαινόμενο
επιτόκιο
12.348.086
6.026.680

Δάνεια με
κυμαινόμενο
επιτόκιο
11.817.957
4.675.992

Επίδραση στα
Επίδραση στα
κέρδη προ
ίδια κεφάλαια
φόρων
1,00%
123.481
93.845

Μεταβολή
επιτοκίου

-1,00%

(123.481)

1,00%

60.267

45.803

-1,00%

(60.267)

(45.803)

(93.845)

Επίδραση στα
Επίδραση στα
κέρδη προ
ίδια κεφάλαια
φόρων
1,00%
118.180
89.816

Μεταβολή
επιτοκίου

-1,00%

(118.180)

1,00%

46.760

35.538

-1,00%

(46.760)

(35.538)

(89.816)

10.5 Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων
Δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (δηλαδή των εμπορικών και λοιπών
απαιτήσεων, των ταμειακών διαθεσίμων, των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων, των
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, των δανείων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων). Η εύλογη
αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό
κανονικές συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησης της.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου
2020 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από την Διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις
των εύλογων αξιών έχουν προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες
πληροφορίες που υπάρχουν.
Τα τρία αυτά επίπεδα εξαρτώνται ανάλογα με το πώς καθορίζονται οι σημαντικές παράμετροι
επιμέτρησής του. Ως αποτέλεσμα τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως εξής:
Επίπεδο 1: Τιμές διαπραγμάτευσης σε μια ενεργό αγορά
Επίπεδο 2: Τιμές, από μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς,
εκτός από τιμές μιας ενεργούς αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1
Επίπεδο 3: Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Οι παρακάτω μέθοδοι και παραδοχές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε
κατηγορία χρηματοοικονομικού στοιχείου:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις: H λογιστική αξία είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή είτε η λήξη αυτών των
χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι βραχυπρόθεσμη είτε δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος που
να επηρεάζει την εύλογη αξία.
Δάνεια: H λογιστική αξία είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή τα δάνεια αυτά είναι σε τοπικό νόμισμα
και έντοκα με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα: H μέθοδος αποτίμησης προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη
όλους τους παράγοντες προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η εύλογη αξία, όπως η τρέχουσα και
μελλοντική πορεία των επιτοκίων καθώς και η διάρκεια και είναι επιπέδου 2.
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε μεταφορές
εντός και εκτός του επιπέδου 3 κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της

Σελίδα | 89

Σημειώσεις επί των ετήσιων
εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

ίδιας χρήσης δεν υπήρξε μεταβολή στο σκοπό κάποιου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
που θα οδηγούσε σε διαφορετική ταξινόμηση αυτού του στοιχείου.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τρία Επίπεδα κατηγοριοποίησης των χρηματοοικονομικών
στοιχείων του Ομίλου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία την 31/12/2020 και 31/12/2019.
Επιπλέον η Διοίκηση εκτίμησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, οι πελάτες,
οι προμηθευτές, τα τραπεζικά δάνεια και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις υποχρεώσεις
προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων λήξεων τους.
Επίπεδο 1

31/12/2020
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
"- Μετοχές ΧΑΑ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του
επενδυτικού χαρτοφυλακίου
"- Συμμετοχές σε μη εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα
προς πώληση
"- Μετοχές ΧΑΑ
Σύνολα

-

-

-

3.055.421

-

-

3.055.421

109.871

109.871

-

3.165.292

Σύνολα

109.871
Επίπεδο 1

31/12/2019

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα
προς πώληση
"- Μετοχές ΧΑΑ

Επίπεδο 3

-

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
"- Μετοχές ΧΑΑ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του
επενδυτικού χαρτοφυλακίου
"- Συμμετοχές σε μη εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες

Επίπεδο 2

0
Επίπεδο 2

3.055.421
Επίπεδο 3

-

-

-

-

3.968.842

-

-

3.968.842

123.407

123.407

-

4.092.249

123.407

0

3.968.842

Οι επενδύσεις αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν σε εισηγμένες
μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποτιμώνται με βάση τις χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών
αυτών. Σημειώνεται ότι ουσιαστικά η τελευταία ημέρα χρηματιστηριακών συναλλαγών της χρήσης 2020
ήταν η 31/12 Πέμπτη.
10.6 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του Ομίλου
και την επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική του ικανότητα.
Τα κεφάλαια του Ομίλου επισκοπούνται με βάση έναν συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής
υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός
δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και
μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) μείον «Ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων» όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης συν τον καθαρό δανεισμό.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του,
εξασφαλίζοντας παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους, μέσα από την βελτιστοποίηση
της σχέσης μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων.

Σελίδα | 90

Σημειώσεις επί των ετήσιων
εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας και
λαμβάνει υπόψη το κόστος του κεφαλαίου και του συνδεδεμένους με αυτό κινδύνους για να καθορίσει
την μετέπειτα στρατηγική που θα ακολουθήσει.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2020

Σύνολο Δανείων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

12.348.086

6.026.680

11.817.957

4.675.992

5.078.759

2.323.228

4.868.335

1.736.649

Καθαρός Δανεισμός

7.269.326

3.703.452

6.949.621

2.939.343

Ίδια Κεφάλαια

2.437.478

2.656.829

3.367.802

3.520.438

Διαθέσιμα

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού /Ίδια Κεφάλαια

2,98

1,39

2,06

0,83

10.7 Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορωνοϊού
Ο Όμιλος παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκειμένου
να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Συμμορφώνεται και εναρμονίζεται με τις επίσημες
οδηγίες των αρμοδίων αρχών και την ισχύουσα νομοθεσία και είναι σε ετοιμότητα για τη συνέχιση των
εμπορικών του συναλλαγών σύμφωνα με τις οδηγίες. Έως και την ημερομηνία σύνταξης των
συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, δεν υπήρξε κάποια ουσιώδης επίδραση στα
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου ικανή να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του. Το
πελατολόγιο του Ομίλου αποτελείται από Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε αγορές που δεν έχουν πληγεί σημαντικά από τις
επιπτώσεις του κορωνοϊού.
11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν έχει συμβεί κάποιο άλλο γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική διάρθρωση ή την
επιχειρηματική πορεία της εταιρείας από τις 31/12/2020 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων.

Ασπρόπυργος, 29 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών &
Λογιστηρίου

Βασίλειος Καρακουλάκης
ΑΔΤ ΑΚ 601669

Αχιλλεύς Μάμαλης
ΑΔΤ Χ 679674

Κωνσταντίνος Γκυρτής
Αρ. Αδ. 104906 – Α τάξης
ΑΦΜ 130241922
ΑΔΤ ΑΚ 246613
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Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ THN 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ THN 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Δημοσιευμένα βάσει των άρθρων 150-154 του Ν.4548/2018,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του Ομίλου της. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:
Αρμόδια Νομαρχία :
Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

Λεωφόρος Ειρήνης 47 (πρώην Λεωφόρος Νάτο 100) Ασπρόπυργος 19300
38843/03/Β/97/34 (2011)
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
29/04/2021
Βασίλης Νιάρχος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 30521)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Πρόεδρος Βασίλειος Καρακουλάκης
Δ/νων Σύμβουλος Αχιλλεύς Μάμαλης
Mέλoς Παναγιώτα Σιωρά
Mέλoς Ελευθέριος Ελευθεριάδης
Mέλoς Κωνσταντίνος Γκυρτής
Mέλoς Καλλιόπη Σιουτζιούκη
Mέλoς Ευαγγελία Τζανιδάκη

MAZARS ΑΕ
Με σύμφωνη γνώμη
www.fdlgroup.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις

31/12/2019

155.440
373.111
20.543.983
47.078

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

139.706
620.488
17.235.507
80.291

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020

10.019
19.453.032
3.055.421
-

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 31/12/2019

31/12/2019

1/1 - 31/12/2020
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
(Τόκοι και συναφή έσοδα)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και
επενδυτικά ακίνητα
Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων)
Πωλήσεις ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων
Εξαγορά εταιρείας
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών
Εισπράξεις από πώληση συγγενούς
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

9.506
14.188.724
3.935.629
33.213

3.015.126

1.063.539

2.995.847

944.803

13.333.372
12.590.420
50.058.530

14.554.025
8.654.876
42.348.432

12.208.491
11.537.948
49.260.758

10.014.848
7.213.871
36.340.593

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

2.334.679

6.537.100

2.334.679

6.537.100

2.003.465
(2.097.051)
2.241.093
196.385
2.437.478

1.902.539
(5.908.670)
2.530.969
125.860
2.656.829

2.019.026
(985.903)
3.367.802
3.367.802

1.914.048
(4.930.710)
3.520.438
3.520.438

5.434.662

2.238.101

5.142.105

1.926.146

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

11.923.324
6.913.424
23.349.643

9.251.915
3.788.579
24.413.008

11.881.405
6.675.852
22.193.594

8.748.294
2.749.846
19.395.868

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

47.621.052

39.691.603

45.892.956

32.820.155

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ (γ)+(δ)

50.058.530

42.348.432

49.260.758

36.340.593

Αποθεματικά κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α) + (β)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

(430.250)

(5.020.992)

(341.688)

(4.808.467)

5.232.461
202.836
(68.057)
1.064.275

5.089.396
(58.715)
(61.160)
922.328

4.246.284
190.470
(4.901)
1.012.827

3.973.889
(220.239)
(1.997)
809.258
2.621.220

(5.422)

2.620.163

(5.422)

280.590

1.404.893

113.942

1.903.537

(1.153.061)
(788.088)
(1.083.298)
9.372

(1.855.930)
(5.249.101)
6.695.772
(233)

(1.153.061)
(1.069.922)
(985.840)
2.217

(1.855.930)
(4.042.791)
6.247.993
-

3.261.359

4.486.419

2.004.908

4.626.471

(1.695.487)
40.928
-

(584.190)
2.557.765
(58.838)

(1.500.212)
40.928
-

(324.132)
2.519.000
7.895
-

(1.654.559)

1.914.737

(1.459.284)

2.202.763

(1.507.529)
2.771.740

(466.936)
(8.679.385)
(929.650)

(290.475)
2.791.658

(466.936)
(8.083.461)
(1.174.722)

455.199

(98.575)

474.534

(125.272)

(618.163)
68.057
(20.572)

(477.777)
61.160
(39.133)

(594.847)
4.901
(20.572)

(410.093)
1.997
(39.133)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
(Αγορές) / Πωλήσεις ιδίων μετοχών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

1.148.732

(10.630.296)

2.365.199

(10.297.619)

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

2.755.531

(4.229.139)

2.910.823

(3.468.384)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

2.323.228

6.552.368

1.736.649

5.205.034

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα µετά από φόρους
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/ έσοδα μετά από φόρους ανά μετοχή
– βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

70.077.632
5.091.719

64.237.210
3.691.057

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 31/12/2020
64.646.496
4.198.736

1/1 31/12/2019
44.932.825
2.773.599

470.443

(117.468)

404.066

539.793

(430.250)
(320.521)
(391.046)
70.525

(5.020.992)
(4.492.432)
(4.414.749)
(77.683)

(341.688)
(221.667)
(221.667)
-

(4.808.467)
(4.243.441)
(4.243.441)
-

121.498
(199.023)
(268.330)
69.308

(13.363)
(4.505.795)
(4.428.112)
(77.683)

125.845
(95.822)
(95.822)
-

(466)
(4.243.907)
(4.243.907)
-

(0,0115)

(0,1897)

(0,0041)

(0,1818)

5.781.598

4.716.985

4.895.691

4.170.626

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από απορρόφηση
220.863
θυγατρικής
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
5.078.759
2.323.228
4.868.335
1.736.649
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Για την σύνταξη της ετήσιας οικονομικής έκθεσης έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν και το 2019.
2) Οι εταιρείες του Ομίλου, η χώρα της καταστατικής τους έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η
μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθεται στΙς σημειώσεις 1 και 2 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται στη σημείωση 7.21. Η συνολική πρόβλεψη για μελλοντικες φορολογικές
υποχρεώσεις ανέρχονται σε 188 χιλ. ευρώ περίπου όπως αναφέρεται στη σημείωση 7.20.
4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση της εταιρείας (σημείωση 8.2).
5) Την 31/12/2020 η μητρική εταιρεία κατείχε 160.570 ίδιες μετοχές αξίας κτήσης 63.425 ευρώ.
6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης ήταν για τον Όμιλο 561 και 598 αντιστοίχως και για την
Εταιρεία 426 και 410 αντίστοιχα (σημείωση 7.17).
7) Οι επενδύσεις στην Εταιρεία και στον Όμιλο είναι 1.499.869 ευρώ και 1.695.145 ευρώ αντίστοιχα (Σημειώσεις 7.1 και 7.2 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης).
8) Οι συναλλαγές στη χρήση 2020 και τα υπόλοιπα της 31/12/2020 με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, παρατίθενται στη σημείωση 9 και είναι
τα εξής:

Συναλλαγές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών & λοιπά έσοδα
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών & λοιπές δαπάνες
Παροχές διευθυντικών στελεχών
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2020
31/12/2019

Υπόλοιπα απαιτήσεων / υποχρεώσεων
Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2019 και 1/1/2020 αντίστοιχα

2.656.829

7.668.692

3.520.438

8.270.413

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Αγορές ιδίων μετοχών
Λοιπές κινήσεις
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2019 και 31/12/2020
αντίστοιχα

(320.521)
(20.572)
121.742

(4.492.432)
(466.936)
(39.133)
(13.363)

(221.667)
(20.572)
89.603

(4.243.441)
(466.936)
(39.133)
(466)

2.437.478

2.656.829

3.367.802

3.520.438

Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 31/12/2019
142.118
2.723.173
757.234
647.396
596.998
766.611

1/1 - 31/12/2020

31/12/2020

31/12/2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

147.451
1.137.267
283.556

3.329.115
2.907.413
292.789

31/12/2020

31/12/2021

2.753.520

3.148.175

3.400.260

3.422.213

43.212

78.451

42.031

319.915

9) Η Εταιρεία έχει εκδώσει επιταγές και εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης κλπ.) υπέρ τρίτων, ποσού ευρώ 260.500. Δεν αναμένονται
επιβαρύνσεις από τις δοθείσες εγγυήσεις.
10) Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και των
κατά 100% θυγατρικών αυτής εταιρειών Velos Trans A.E., Transport Link A.E. και Express Link Ε.Π.Ε. αποφάσισαν στις 29 Ιουνίου 2020 τη συγχώνευση των
τεσσάρων αυτών εταιρειών δια της απορροφήσεως των τριών ως άνω θυγατρικών εταιρειών από τη µητρική αυτών εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ. Η συγχώνευση κυρώθηκε µε την υπ' αριθµόν 7414/31-12-2020
Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Η συγχώνευση δεν είχε καµία επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις. Οι απορροφηθείσες εταιρείες μετείχαν τόσο στις ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 όσο και στις ενδιάμεσες
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι και την 30/6/2020. οι συνηµµένες ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ό,τι αφορά τα μεγέθη της
χρήσης 2019, δεν διαφέρουν από τις αρχικώς δημοσιευθείσες. Επίσης, όπου στις παρούσες Σημειώσεις παρατίθενται ατομικά (µη ενοποιημένα) μεγέθη της
Εταιρείας, είτε σε κείμενο, είτε σε πίνακα, αυτά περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα μεγέθη των τριών απορροφηθεισών εταιρειών, μόνο για τη χρήση 2020 κι όχι για
τη χρήση 2019. Από τη συγχώνευση επηρεάστηκαν θετικά οι πωλήσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2020 κατά 9 εκ. ευρώ ή σε ποσοστό 16,1%, τα κέρδη μετά
από φόρους κατά 52,6 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 71,8% και η καθαρή θέση κατά 478,6 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 12,4%. (σημείωση 1.4)

Ασπρόπυργος, 29/4/2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών & Λογιστηρίου

Βασίλειος Καρακουλάκης

Αχιλλεύς Μάμαλης

Κωνσταντίνος Γκυρτής

Α.Δ.Τ. ΑΚ 601669

Α.Δ.Τ. Χ 679674

Αρ. Αδ. 104906 - Α τάξης
ΑΦΜ 130241922
ΑΔΤ ΑΚ 246613
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