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Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 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 και Διευθύνων Σύμβουλος 
▪ Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
▪ Αθανάσιος Στούμπης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
▪ Κωνσταντίνος Γκυρτής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
▪ Καλλιόπη Σιουτζιούκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
▪ Ευαγγελία Τζανιδάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
▪ Κωνσταντίνος Παπαζήσης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
▪ Βασίλειος Ευγένιος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
 
(α) Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 - 30/6/2022 της Εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
και του Ομίλου, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
για Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΛΠ 34), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα περιόδου της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5, του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει. 
 
 
(β) η συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, 
επιδόσεις και την θέση του Ομίλου και της της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφής των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
 
 
 

Ασπρόπυργος, 30 Σεπτεμβρίου 2022 
 
 
 

Οι βεβαιούντες 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το μέλος του Δ.Σ. 
   
   
   
   
   
   

Βασίλειος  
Καρακουλάκης 

Αχιλλεύς  
Μάμαλης 

Ελευθέριος 
Ελευθεριάδης 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
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από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2022 
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
Επί των ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 30η Ιουνίου 2022 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» 
και του Ομίλου «FDL GROUP», για το πρώτο εξάμηνο του 2022, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη 
περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμηνίες Οικονομικές Καταστάσεις, οι στόχοι και οι προοπτικές για την επόμενη 
χρήση και τέλος οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει. 
 
Η τρέχουσα χρήση είναι η 26η που λειτουργεί η «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» ως επικεφαλής Εταιρεία του Ομίλου. Οι εταιρείες 
που μετέχουν στην ενοποίηση, καθώς και τα ποσοστά της Εταιρείας μας σε αυτές, αναφέρονται αναλυτικά στη 
σημείωση 1 των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας.  
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την τρέχουσα χρήση είναι οι 14ες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) με βάση τις λογιστικές αρχές και 
μεθόδους που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι σύμφωνες με τα πρότυπα 
αυτά. 
 
 
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 – 30/6/2022, 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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 
παρέχοντας υπηρεσίες εθνικών μεταφορών και logistics, ιδρύθηκε το 2010 (ΦΕΚ 703-29/01/2010) και είναι 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
26987640000. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Γρόπα Κύριλλο, Τ.Κ. 19300. 

 

▪ 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. 
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▪ Η CYNCHRO I LTD που δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα των επενδύσεων. 
 
 
 
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 19,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Αναλυτικότερα, ο 
Όμιλος παρουσίασε πωλήσεις ποσού 41,75 εκ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2022 (α’ εξάμηνο 2021: ποσό 34,97 
εκ. ευρώ). Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, όπως ορίζεται στην ενότητα Δ, έφτασε το ποσό των 3,39 εκ. ευρώ 
έναντι ποσού 2,61 εκ. ευρώ το 2021. Το συνολικό EBIT του Ομίλου, όπως ορίζεται στην ενότητα Δ, έφτασε το 
ποσό των 55 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 355 χιλ. ευρώ το 2021 ενώ, παρουσίασε ζημίες προ φόρων ποσού 718 χιλ. 
ευρώ έναντι ζημιών ποσού 169 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 
 
 
Στη συνέχεια, παραθέτουμε συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1/1 – 30/6/2022 με την αντίστοιχη περίοδο 1/1 - 
30/6/2021, των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του Ομίλου, με στόχο να αναδείξουμε την πραγματική εικόνα της 
πορείας των δραστηριοτήτων του, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς. 
 

 
(*) Οι επιλεγμένοι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης αναφέρονται στην ενότητα Δ. 
 
Σημειώνουμε ότι, το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής 
την 30/6/2022 ανέρχεται σε ποσό 703 χιλ. ευρώ, έναντι του ποσού των 1.364 χιλ. ευρώ την 31/12/2021. Στα κέρδη 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δε συμπεριλαμβάνονται 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 στις Ενδιάμεσες 
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 
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3. Πορεία εργασιών – Σημαντικά γεγονότα 
 
Ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 19,4 % που οφείλεται κυρίως στην ένταξη στον Όμιλο 
της εταιρείας ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε., η οποία εμφανίζει κύκλο εργασιών ύψους 6,48 εκ. 
ευρώ, αλλά και στην αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Κυπριακής Εταιρείας DIAPO LTD κατά 1,08 εκ. ευρώ. Το 
αυξημένο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 αποτέλεσαν το 
σημαντικότερο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει ο Όμιλος. Ταυτόχρονα οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή 
της Ουκρανίας και η διαμόρφωση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα είχαν ως αποτέλεσμα να βάλλεται η 
ζήτηση.  
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2022 αποφάσισε πέραν των άλλων θεμάτων, την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού του Ενός Εκατομμυρίου Πεντακοσίων Εβδομήντα 
Έξι Ευρώ και Πενήντα Λεπτών (€ 1.000.576,50) με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης 
υπέρ των παλαιών μετόχων και εξουσιοδότησε, περαιτέρω, το Δ.Σ. να αποφασίσει αυτό, εντός χρονικού 
διαστήματος ενός (1) έτους, για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. 
 
Γ. Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη του Ομίλου κατά το β’ εξάμηνο του 2022 
 
Την στιγμή που οι οικονομίες των Ευρωπαϊκών Κρατών προσπαθούσαν να εξέλθουν από τα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ουκρανίας, η ενεργειακή κρίση 
και τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού έρχονται να ενισχύσουν την οικονομική αστάθεια, ενώ πληθαίνουν οι 
προβλέψεις για οικονομική ύφεση το επόμενο χρονικό διάστημα. 
 
Ο Όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, επηρεάζεται άμεσα και έμμεσα από τα 
γεγονότα αυτά. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου 
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές περιορίζοντας τις επιπτώσεις. 
 
 
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 
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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, ο Όμιλος 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 30/6/2022 ανερχόταν σε 12 εκατ. ευρώ περίπου. Από το σύνολο αυτό του 
δανεισμού 2,4 εκ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμο. Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε 11 
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. 
 
 
▪ 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. 
 
 
 
β) Σημαντικές Επίδικες Υποθέσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που η έκβασή τους μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις Οικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου ή της Εταιρείας της περιόδου από 1/1 έως 30/6/2022. 
 
 
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. 
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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 + Μη επαναλαμβανόμενη Ζημία/Κέρδος) + 
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: 
 
 

 
 
 
Ε. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών 
 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 9 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 
Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 30/6/2022. 
 
ΣΤ. Απασχολούμενο Ανθρώπινο Δυναμικό 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου την 30/6/2022 είναι 677 άτομα (569 την 
30/6/2021). Αντίστοιχα, το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας την 30/6/2022 είναι 330 άτομα (432 την 30/6/2021). 
 
 
Ζ. Ίδιες μετοχές 
 
Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την 30/6/2022 ανέρχονταν σε εκατόν εξήντα χιλιάδες 
πεντακόσια εβδομήντα (160.570). 
 
 
Η. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 
 
Οι συναλλαγές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης αναφέρονται αναλυτικά στη 
σημείωση 9 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 30/6/2022. 
 
 
Θ. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2022 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των 
Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2022 έως 30/6/2022 
 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2022 αποφάσισε πέραν των άλλων θεμάτων, την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού του Ενός Εκατομμυρίου Πεντακοσίων Εβδομήντα 
Έξι Ευρώ και Πενήντα Λεπτών (€ 1.000.576,50) με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης 
υπέρ των παλαιών μετόχων και εξουσιοδότησε, περαιτέρω, το Δ.Σ. να αποφασίσει αυτό, εντός χρονικού 
διαστήματος ενός (1) έτους, για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. 
 
Πέραν των ανωτέρω γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2022 και μέχρι την ημερομηνία 
σύνταξης της παρούσας γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα 
του Ομίλου. 
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Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς ,επίσης, και οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές 
Καταστάσεις της περιόδου 1/1 - 30/6/2022 και οι Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών 
Καταστάσεων, δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου: (http://www.fdlgroup.gr). 
 
 
 
 
 
 
 

Ασπρόπυργος Αττικής, 30 Σεπτεμβρίου 2022 

Βασίλειος Καρακουλάκης 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

http://www.fdlgroup.gr/
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Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη και 
Εταιρική) 
της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (Ενοποιημένη και Εταιρική) 
για την εξάμηνη περίοδο 1/1 – 30/6/2022 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) 
για την εξάμηνη περίοδο 1/1 – 30/6/2022 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη και Εταιρική) 
για την εξάμηνη περίοδο 1/1 – 30/6/2022 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 17 έως 45, αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρικών). 
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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 Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της 9/9/2021 με πενταετή θητεία, ήτοι από 09/9/2021 μέχρι 08/9/2026 το οποίο συγκροτήθηκε 
σε σώμα την 17/9/2021 ως εξής: 
 
1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ - Πρόεδρος 

2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου - Μέλος 

4. Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου – Μέλος 

5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη – Μέλος 

6. Καλλιόπη Σιουτζιούκη του Ευαγγέλου - Μέλος 

7. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου - Μέλος 

8. Κωνσταντίνος Παπαζήσης του Κυριαζή - Μέλος 

9. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ - Μέλος 
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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 Ενδιάμεσες 
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι εξής: 
 

 
 
 
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 Ltd είναι η μητρική Εταιρεία των Foodlink Albania, Foodlink Bulgaria Ltd & FDL 
και Group B.V. με ποσοστά συμμετοχής 51%, 75% και 100% αντίστοιχα. 
 
Την 1/4/2018 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία FOODLINK (CYPRUS) LTD εξαγόρασε από την 
Π.Μ.Τσεριώτης,στην Κύπρο, το 75% της Εταιρείας Diapo Ltd αντί συνολικής αξίας 1.329.092 ευρώ. 
Την 30/07/2021, εξαγόρασε το υπόλοιπο 25% από τον Όμιλο Π.Μ.Τσεριώτης αντί συνολικής αξίας 
450.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να κατέχει πλέον το 100% της εταιρείας DIAPO LTD.  
 
Επίσης την 14/06/2022 η FOODLINK (CYPRUS) LTD συμμετείχε με ποσοστό 50% στο μετοχικό 
κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας Κυπριακής Εταιρείας Cynchro I LTD. 
 
Τέλος, την 9η Αυγούστου 2021, η Μητρική εταιρεία απέκτησε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι τιμήματος 
300.000 ευρώ. Την 24η Σεπτεμβρίου 2021, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 10 χιλ. ευρώ με 
την έκδοση 1.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ και τιμής 450 ευρώ. 
Κατόπιν παραίτησης του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ετέρου 
μετόχου, αποφασίστηκε η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. να καλύψει η ίδια το σύνολο της αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου, 450.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. 
να ανέρχεται σε ποσοστό 31,43%. Την 10η Νοεμβρίου 2021, η Μητρική εταιρεία απέκτησε επιπλέον 
ποσοστό 23,57% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι τιμήματος 1.160.700 ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της 
στην εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. να ανέρχεται σε ποσοστό 55%. Αναλυτική παράθεση γίνεται στην 
ενότητα 1.4. 
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Επίσης, στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται οι συγγενείς εταιρείες: 
 

 
 
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%. Κατά την 11/10/2021 το ποσοστό συμμετοχής 
διαμορφώθηκε σε 44% έπειτα από εξαγορά 2.800 μετοχών έναντι 3.180 ευρώ. Το περιουσιακό αυτό 
στοιχείο κατηγοριοποιήθηκε ως συνδεδεμένη επιχείρηση στην εύλογη αξία. 
 
Την 31η Ιανουαρίου 2022 η FOODLINK (CYPRUS) LTD συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας G.E. Smart Merchandising Services Ltd, εισφέροντας 16 χιλ. ευρώ διατηρώντας 
έτσι το ποσοστό συμμετοχής της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο 20%. 
 
 
1.4 Απόκτηση Θυγατρικής 
 
Εντός του 2021 έλαβε χώρα η απόκτηση του 55% των μετοχών της μη εισηγμένης εταιρίας «ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής «ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε.»). 
 
Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 55% της εταιρείας ανήλθε σε € 1.910.700 εκ των οποίων € 
1.460.700 αποτελεί τίμημα εξαγοράς μετοχών και € 450.000 ευρώ αποτελούν εισφορά για την 
συμμετοχής της Εταιρείας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. η οποία αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2021. 
Η απόκτηση ποσοστού 55% των μετοχών της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος €1.910.700 
πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια ως εξής: 
 
i. Δια της απόκτησης ποσοστού 20% των μετοχών της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε., ήτοι 1.200 κοινές ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε μία, έναντι συνολικού τιμήματος € 300.000 που αντιστοιχεί 
σε € 250 ανά μετοχή. Η μεταβίβαση των μετοχών έγινε από την κ. Σταυρούλα Κοντραφούρη βάσει της 
Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της 09.08.2021. Η απόφαση για την εν’ λόγω απόκτηση ελήφθη 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην από 09.08.2021 συνεδρίασή του. Η καταβολή 
του τιμήματος στην κ. Σταυρούλα Κοντραφούρη πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Σύμβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 
 
ii. Δια της συμμετοχής της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ 
Α.Ε., η οποία αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε. η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 24.09.2021. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έκδοση 1.000 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 10 και τιμής έκδοσης € 450. Κατόπιν της Αύξησης, το 
μετοχικό κεφάλαιο της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε., ανήλθε σε € 70.000, διαιρεμένο σε 7.000 κοινές ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10, ενώ το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε € 
450.000.  
Λόγω παραίτησης του δικαιώματος συμμετοχής, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ετέρου 
μετόχου, αποφασίστηκε η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. να καλύψει η ίδια το συνολικό ποσό της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. να 
ανέλθει σε ποσοστό 31,43%, κατέχοντας 2.200 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου. 
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iii. Δια της απόκτησης ποσοστού 23,57% των μετοχών της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε., ήτοι 1.650 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10 η κάθε μία, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.160.700 που 
αντιστοιχεί σε € 703,45 ανά μετοχή. Η μεταβίβαση των μετοχών έγινε από την κ. Μαριάνθη 
Αρσλάνογλου, βάσει της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της 10.11.2021. Η απόφαση για την εν’ 
λόγω απόκτηση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην από 29.10.2021 
συνεδρίασή του. Από το συνολικό ποσό του τιμήματος, το ποσό των € 710.700 καταβλήθηκε σε 
τραπεζικό λογαριασμό την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
 
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 η ημερομηνία κατά την οποία ο αποκτών αναλαμβάνει τον έλεγχο του 
αποκτώμενου θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία ο αποκτών μεταβιβάζει νομίμως το αντάλλαγμα, 
αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αποκτωμένου. Η Διοίκηση της 
εταιρείας θεωρεί ότι ο έλεγχος της θυγατρικής αποκτήθηκε με την από 29/10/2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και η αποκτηθείσα εταιρεία έχει ενσωματωθεί στον Όμιλο από 01/11/2021. 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 3, εφόσον το τίμημα που καταβλήθηκε για την απόκτηση του 
πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε. υπερβαίνει την εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων μειωμένη με τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία ουσιαστικής απόκτησης του 
ελέγχου, η διαφορά θα αναγνωριστεί ως υπεραξία (goodwill), λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε. 
 
Η αποτίμηση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε με βάση τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 
(EBITDA)των ετών 2019 και 2020, κατόπιν ελέγχου και αντίστοιχα προσαρμογής του EBITDA για 
οποιοδήποτε έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο γεγονός. Της εξαγοράς προηγήθηκε 
χρηματοοικονομικός και φορολογικός έλεγχος (financial & tax due diligence) από την εταιρεία «MAZARS 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς 
και νομικός έλεγχος από το νομικό τμήμα της Εταιρείας. 
 
Οι εύλογες αξίες της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της εξαγορασθείσας εταιρείας, το συνολικό τίμημα 
εξαγοράς, και η προκύπτουσα υπεραξία για τον Όμιλο κατά την ημερομηνία απόκτησης έχουν ως εξής:  
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Η εν λόγω απόκτηση στοχεύει στην αξιοποίηση του επαρχιακού δικτύου διανομής της Αθηναϊκής για 
υπηρεσίες B2B & B2C οδηγώντας σε αύξηση της απόδοσης της εξαγοράζουσας εταιρείας η οποία θα 
οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, αλλά και στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης των δύο εταιρειών, 
συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας στο χώρο των Logistics στην Ελληνική 
αγορά.  

Ποσά σε €
Καθαρή Περιουσία 

31/10/2021

Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 1.265.448

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 123.242

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 6.337.470

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 404.013

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 203.677

Σύνολο 8.333.849,09

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 2.136.776

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 310.444

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 311.309

Σύνολο 2.758.529,12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α) 11.092.378,21

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 37.649

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 5.220.121

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 445.547

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 349.607

Σύνολο 6.052.923,87

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 2.421.874,71

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 1.117.349,12

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 61.869,69

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.482.751,65

Σύνολο 5.083.845,17

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) 11.136.769,04

Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν Γ= (Α)-(Β) -44.391

 Δικαιώματα Μειοψηφίας (Δ) -19.976

Τιμήμα (Ε) 1.910.700

Υπεραξία (ΣΤ)=(Ε)+(Δ)-(Γ) 1.935.115

Υπεραξία Ποσά 

Συνολικό τίμημα 1.910.700

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -19.976

Σύνολο 1.890.724,13

(-)Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν -44.391

Υπεραξία 1.935.114,96
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2. Πλαίσιο κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (εφ’ εξής 
«Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 περί Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων όπως υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς δεν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις και θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες 
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της 31/12/2021 που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fdlgroup.gr. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις την 30/9/2022. 
 
Η Διοίκηση εξέτασε τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των εν 
λόγω ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αρχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι η κατάλληλη βάση για την κατάρτισή τους. 
 
Η Διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Όμιλος είναι σε θέση να εκπληρώσει έγκαιρα όλες τις 
υποχρεώσεις του, τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού, και ότι δεν 
υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες που μπορεί να θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του να 
λειτουργεί βάσει της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος αξιοποίησε σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται όσα από τα κρατικά μέτρα 
στήριξης μπορούσε να αξιοποιήσει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. 
 
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά και διαφοροποιήσεις σε ποσά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή 

τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2022 ή μεταγενέστερα. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», 

στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 

Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 

Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 

απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

− Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία 

παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς 

να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

 

− Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει 

από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά 

τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, 

η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων.  

http://www.fdlgroup.gr/
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− Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να 

συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

 

− Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα 

Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων 

των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 

κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 

κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 

οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει 

και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση 

τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά 

εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω 

απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη 

χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία 

εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της 

προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 

αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να 

βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη 

πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών 

σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Ο 

Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και 

Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι 

οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής 

πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς 

αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με 

την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα του παρελθόντος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με 

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 

προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο 

φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – 

συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία 

υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την 

αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες 

απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 

και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις 

απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που 

σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές 

συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα 

πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες 

των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν 

ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα 

να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 

περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας 

για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, 

β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες 
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της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν 

πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά 

με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω 

έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας 

τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας 

τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις: Υποχρέωση Μίσθωσης σε μία Πώληση και 

Επαναμίσθωση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2024) 

Τον Σεπτέμβριο του 2022, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» με τις οποίες προστίθενται απαιτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία 

λογιστικοποιεί μία πώληση και επαναμίσθωση (“sale and leaseback”) μετά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. Η πώληση και επαναμίσθωση είναι μια συναλλαγή κατά την οποία, μια εταιρεία πουλά ένα 

περιουσιακό στοιχείο και μισθώνει το ίδιο περιουσιακό στοιχείο πίσω για μια χρονική περίοδο από τον 

νέο ιδιοκτήτη. Το ΔΠΧΑ 16 περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό μίας  πώλησης 

και επαναμίσθωσης κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται η συναλλαγή. Ωστόσο, το Πρότυπο δεν 

είχε προσδιορίσει τον τρόπο επιμέτρησης της συναλλαγής μετά την ημερομηνία αυτής. Οι εκδοθείσες 

τροποποιήσεις προστίθενται στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με την πώληση και επαναμίσθωση, 

υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνεπή εφαρμογή του λογιστικού προτύπου. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις δεν θα αλλάξουν τον λογιστικό χειρισμό για μισθώσεις εκτός από αυτές που προκύπτουν 

από μία συναλλαγή πώλησης και επανα-μίσθωσης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου και διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι αυτές 
που αναλύονται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2021.  
 
 
4. Εκτιμήσεις της Διοίκησης 
 
Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ απαιτεί τη 
διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά 
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για 
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών 
Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη 
διάρκεια της παρούσας περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή 
υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. 
 
Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι 
εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 
τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι 
εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των 
ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 
31/12/2021. 
 
Ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 και των οικονομικών επιπτώσεών της, 
η Διοίκηση επανεξέτασε τις εκτιμήσεις της αναφορικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των επενδύσεών της και των παγίων 
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περιουσιακών στοιχείων, και από την επανεξέταση η Διοίκηση συμπέρανε ότι δεν προέκυψε απομείωση. 
Ωστόσο, η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις για το υπόλοιπο του έτους και να 
προσαρμόζει ανάλογα τις εκτιμήσεις της. 
 
 
5. Εποχικότητα 
 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς οι δραστηριότητες του Ομίλου και της 
Εταιρείας δεν επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες. 
 
 
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, Πωλήσεις 
εμπορευμάτων 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: 
 

 
 
 
6.2 Πωλήσεις ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας 
 
Τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων κατά την περίοδο 1/1-30/6/2022 για τον Όμιλο έχουν ως 
εξής: 
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Αντίστοιχα, η διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την 30/6/2022 και την 
31/12/2021 στους ανωτέρω λειτουργικούς τομείς αναλύεται ως εξής:  
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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 30/6/2022 και 31/12/2021. 
 

 
 

31/12/2021

Ποσά σε € Logistics IT Μητρική
Εγγραφές 

ενοποίησης

Σύνολο 

Ομίλου

Ενεργητικό Τομέα 17.201.257 339.279 57.363.084  (5.784.091) 69.119.530

Σύνολο Ενεργητικού 17.201.257 339.279 57.363.084  (5.784.091) 69.119.530

Υποχρεώσεις Τομέα 15.628.318 453.399 54.637.219  (2.951.371) 67.767.565

Σύνολο Υποχρεώσεων 15.628.318 453.399 54.637.219  (2.951.371) 67.767.565
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Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
Οι προσθήκες στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της περιόδου 1/1-30/6/2022 αφορούν κυρίως έξοδα 
αγοράς μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού.  
 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της περιόδου 1/1-30/6/2022 για τον Όμιλο 
ανήλθαν στο ποσό των 770 χιλ. ευρώ (30/6/2021: 482 χιλ. ευρώ). Οι συνολικές αποσβέσεις ενσώματων 
παγίων καταχωρήθηκαν κατά ποσό 698 χιλ. ευρώ (30/6/2021: 436 χιλ. ευρώ) στο κόστος πωλήσεων, 
και κατά ποσό 71 χιλ. ευρώ (30/6/2021: 45 χιλ. ευρώ) στα έξοδα διοίκησης. 
 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της περιόδου 1/1-30/6/2022 για την Εταιρεία 
ανήλθαν στο ποσό των 437 χιλ. ευρώ (30/6/2021: 340 χιλ. ευρώ). Οι συνολικές αποσβέσεις ενσώματων 
παγίων καταχωρήθηκαν κατά ποσό 393 χιλ. ευρώ (30/6/2021: 306 χιλ. ευρώ) στο κόστος πωλήσεων 
και κατά ποσό 44 χιλ. ευρώ (30/6/2021: 34 χιλ. ευρώ) στα έξοδα διοίκησης. 
 
Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται για τον Όμιλο σε ποσό 6,880 
χιλ. ευρώ (30/6/2021: 6,471 χιλ. ευρώ) και για την Εταιρεία σε ποσό ευρώ 5,299 χιλ. (30/6/2021: 5,671 
χιλ. ευρώ). 
 
Δεν υπάρχουν ενσώματα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο τίτλος κυριότητας να τελεί υπό όρους, 
κατά την 30η Ιουνίου 2022. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
 
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 περιόδου. 
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Για τον Όμιλο, οι συνολικές αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 27.466 ευρώ καταχωρήθηκαν 
κατά ποσό 25.773 ευρώ στο κόστος πωλήσεων και ποσό 1.693 ευρώ στα έξοδα διοίκησης. 
 

   
 
 
Οι Ασώματες ακινητοποιήσεις κατά την 30/6/2022 και 31/12/2021 παρουσίασαν την παρακάτω κίνηση 
για την Εταιρεία: 
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Αντίστοιχα για την Εταιρεία οι αποσβέσεις συνολικής αξίας ποσού 977 ευρώ καταχωρήθηκαν κατά ποσό 
879 ευρώ στα κόστος πωλήσεων και κατά ποσό 98 ευρώ στα έξοδα διοίκησης.  
 
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. 
 
 
7.3 Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 
 
Τα Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-
30/6/2022 και 1/1-31/12/2021 αναλύονται ως εξής: 
 
 

 
 
Οι προσθήκες στα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης της περιόδου αφορούν κυρίως νέες 
συμβάσεις μίσθωσης αποθηκών.  
Οι μειώσεις μίσθωσης αφορούν κυρίως σε λύση σύμβασης μίσθωσης με την εταιρεία REALEST LINK 
A.E. 
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης του Ομίλου και της Εταιρείας 
για την περίοδο 1/1-30/6/2022 και 1/1-31/12/2021 αναλύονται ως εξής: 
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Την 30/6/2022, 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. 
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7.4 Αποθέματα 
 
Το κονδύλι Αποθέματα στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
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 περιόδου και 
περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, ανέρχεται για τον 
Όμιλο σε ποσό 8.236.960 ευρώ έναντι ποσού 11.275.206 ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο 1/1 – 
30/6/2021. 
 
Στην χρήση 2021 η εταιρεία σχημάτισε επιπλέον πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων ποσού 195.232 
ευρώ.  
Επιπλέον, δεν υφίστανται αποθέματα τα οποία να έχουν ενεχυριαστεί για την εξασφάλιση απαιτήσεων. 
 
7.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Στο κονδύλι Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τις 
παρουσιαζόμενες περιόδους εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών που προέρχονται από 
την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου.  
 

 
 

 
 
 
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. 
Προεισπραχθείσες απαιτήσεις χωρίς δικαίωμα αναγωγής δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά. 
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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.  
 
 
7.6 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
 
Τα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού που παρουσιάζονται στις συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές 
Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
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 την περίοδο 1/1 – 30/6/2022 περιλαμβάνεται στις Προκαταβολές σε προμηθευτές, ποσό  
460 χιλ. ευρώ που αφορά προκαταβολές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (χρήση 2021: ποσό 514 χιλ. ευρώ) 
και απαίτηση είσπραξης από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ποσού 324 χιλ. ευρώ (χρήση 2021: ποσό 
2.094χιλ. χιλ. ευρώ). 
 
 
7.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Το κονδύλι Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύεται ως εξής: 
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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 της Εταιρείας υφίστανται σε αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα ενώ 
ποσό καταθέσεων 92 χιλ. ευρώ υφίσταται σε τραπεζικό ίδρυμα με έδρα την Κύπρο. 
 
Οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι διάρκειας από έξι έως δώδεκα μηνών. 
 
 
7.8 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Την 30 Ιουνίου 2022 και την 31 Δεκεμβρίου 2021 το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε ποσό 2.334.678,60 
ευρώ διαιρούμενο σε 23.346.786 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 (δέκα λεπτά του ευρώ) ευρώ η κάθε 
μία. 
 
 
7.9 Μερίσματα 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/9/2022 αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την 
χρήση 2021. 
 
 
7.10  Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 
 
Για τις Υποχρεώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία ισχύουν οι βασικές εκτιμήσεις της αναλογιστικής 
μελέτης που διενεργήθηκε τη χρήση 2021. 
 
 
7.11 Δανεισμός 
 
Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
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Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων έχουν ως εξής: 
 
Για τον Όμιλο: 
 

 
 
 
 
 
Για την Εταιρεία: 
 

 
 
 
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.  
 
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. 
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Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων αφορούν το τμήμα εκείνο της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης που πρόκειται να εξοφληθεί στους επόμενους 12 μήνες. 
 
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. 
 
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 
χρηματο-ροές 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 30/6/2022 το υπόλοιπο των ανοικτών γραμμών 
πίστωσης ήταν ποσό 8,2 εκ. ευρώ. 
 
 
7.12  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: 
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Για τον Όμιλο: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Για την Εταιρεία: 
 
  

 
 
 

 
 
 
  
Στις χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών 
βάσει των σχετικών συμβάσεων. 
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Οι υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης περιλαμβάνονται στο κονδύλι 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης κατά το 
μακροπρόθεσμο μέρος τους και κατά το βραχυπρόθεσμο μέρος τους στο κονδύλι Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
7.13 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 
 
Το κονδύλι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
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 
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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. 
 
 
7.14 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 
 

  
 
 
 
7.15 Κύκλος Εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει: 
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7.16 Κόστος πωλήσεων & Έξοδα διοίκησης 

 

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

 

 

 

 
 
 
7.17  Φόρος Εισοδήματος 
 
Οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, κυμαίνονται από 10% ως 22%. 
Πιο συγκεκριμένα : 
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Ο φόρος εισοδήματος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1 – 30/6/2022 σε σύγκριση με 
τη περίοδο 1/1 -30/6/2021 είναι: 
 

 
 
 
 
7.18   Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή 
 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους ή ζημιάς της περιόδου, 
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. 
 

 
 
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: 
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7.19  Αποτέλεσμα προ φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Συνολικών 
Αποσβέσεων (EBITDA) 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

 
 
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. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις δεσμεύσεις και στις ενδεχόμενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις από τα αντίστοιχα ποσά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της 31/12/2021. 
 
 
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 περιόδου μέχρι τη λήξη της καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει 
από τις συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών. 
 
 
9.1 Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και διευθυντικών στελεχών 
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9.2   Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ. 

 
9.3 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές για την περίοδο 1/1 – 30/6/2022 και το υπόλοιπο την 30/6/2021 με τα συνδεδεμένα μέρη 
κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 είναι οι εξής: 
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10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2022 αποφάσισε πέραν των άλλων θεμάτων, την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού του Ενός Εκατομμυρίου 
Πεντακοσίων Εβδομήντα Έξι Ευρώ και Πενήντα Λεπτών (€ 1.000.576,50) με έκδοση νέων μετοχών και 
παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και εξουσιοδότησε, περαιτέρω, το Δ.Σ. 
να αποφασίσει αυτό, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους, για την τιμή διάθεσης των νέων 
μετοχών. 
 
Πέραν των ανωτέρω γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2022 και μέχρι την 
ημερομηνία σύνταξης της παρούσας γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση 
και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ασπρόπυργος, 30 Σεπτεμβρίου 2022 
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