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Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 3.001.729,50 ευρώ με την 

καταβολή μετρητών και έκδοση 10.005.765 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 

αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με 

απόφαση του Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 15.02.2018 κατ’ εξουσιοδότηση της Ε.Γ.Σ. 

της Εταιρείας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία τρείς 

(3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε τέσσερις (4) παλαιές κοινές ονομαστικές 

μετοχές.  

Για την παρούσα δημόσια προσφορά νέων μετοχών δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, 

επομένως υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν στη διάθεση τυχόν 

αδιάθετων νέων μετοχών, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της 

κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13Α, παρ1 του Ν.2190/1920. 

 

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μόνο σε ότι 

αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού 

όπως αυτές καθορίζονται από την Απόφαση 12/697/10.11.2014 του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Σύμβουλος Έκδοσης 

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 

της Εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 3 νέες μετοχές για κάθε 4 

παλαιές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής έκδοσης 0,30 ευρώ. Το παρόν πληροφοριακό δελτίο έχει 

συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Χ.Α. μόνο όσον αφορά 

την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την απόφαση 

12/697/10.11.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκδότριας, www.fdlgroup.gr,  

στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης www.cyclos.gr  και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών www.athexgroup.gr καθως και σε έγχαρτη μορφή εφόσον ζητηθεί από το επενδυτικό κοινό, 

δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφ. Ειρήνης 47 (Πρ. Λεωφ. Νάτο 100), 

Τ.Κ. 19300 καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης, ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 

στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 39, Τ.Κ. 10564, τηλ. 2103364300. 

Η παρούσα αύξηση κεφαλαίου έχει αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας της 19
ης

 ιανουαρίου 2018.  

Το τμήμα Μητρώου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με 

την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1140018 / 16.02.2018 ανακοίνωσή του καταχώρησε με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρησης 1331788, την με αριθμό 1029 / 14.02.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά 

το Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε και στο διαδυκτιακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί έως το ποσό των 3.001.729,50 ευρώ με καταβολή 

μετρητών και έκδοση 10.005.765 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και 

τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ, υπέρ των παλαιών μετόχων, με σκοπό εξαγορά ή εξαγορές επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 7.004.035,80 ευρώ διαιρούμενο σε 23.346.786 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας  0,30 ευρώ εκάστης. 

Τα συνοπτικά στοιχεία της αύξησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Αριθμός Μετοχών πριν την Έκδοση 13.341.021 

Έκδοση Νέων Μετοχών 10.005.765 

Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 

(αναλογία τρείς (3) νέες μετοχές  για κάθε τέσσερις (4) παλαιές) 
3 νέες : 4 παλαιές 

Σύνολο μετοχών μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου* 23.346.786 

Ονομαστική αξία μετοχής 0,30 

Τιμή διάθεσης ανά μετοχή 0,30 

Συνολικά έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου*: 3.001.729,50 

*Εφ’ όσον υπάρχει πλήρης κάλυψη της αύξησης. Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές θα ενταχθούν στην 

Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. 

 

http://www.fdlgroup.gr/
http://www.cyclos.gr/
http://www.athexgroup.gr/
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2. ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και την Απόφαση 12/697/10.11.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α., ενέκρινε το περιεχόμενο του 

μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές 

καθορίζονται από την Απόφαση 12/697/10.11.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες 

οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο 

τρόπο να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα αποτελέσματα, τη γενικότερη 

χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εκδότριας καθώς και του Ομίλου της, όπως και τα 

διακαιώματα που απορρέουν από τις κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της. 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος πληροφοριακού δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Ελληνικής Νομοθεσίας και το πληροφοριακό δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η 

δημοσιοποίηση προβλέπεται σύμφωνα με την απόφαση 12/697/10.11.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Ειδικότερα, υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και την ακρίβεια 

όλων των στοιχείων που περιέχονται, είναι: 

- Βασίλειος Καρακουλάκης, Πρόεδρος της Εκδότριας, για το σύνολο του Πληροφοριακού Δελτίου. 

- Αχιλλέας Μάμαλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εκδότριας, για το σύνολο του Πληροφοριακού 

Δελτίου. 

- Κωνσταντίνος Γκυρτής, Λογιστής της Εκδότριας, για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες του 

Πληροφοριακού Δελτίου. 

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκδότριας, www.fdlgroup.gr,  

στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης www.cyclos.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών www.athexgroup.gr καθως και σε έγχαρτη μορφή εφόσον ζητηθεί από το επενδυτικό κοινό, 

δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφ. Ειρήνης 47 (Πρ. Λεωφ. Νάτο 100), 

Τ.Κ. 19300 καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης, στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 39, Τ.Κ. 

10564. Οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με το 

τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εκδότριας, στο τηλέφωνο 2105517700 (κ. Γκυρτής Κωνσταντίνος) ή 

στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης στο τηλέφωνο 2103364300 (κ. Δουκέλης Παναγιώτης). 

Η Εταιρεία ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπεύθυνα 

πρόσωπα εκ μέρους της Εκδότριας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του συνόλου του Πληροφοριακού 

Δελτίου ως φυσικά πρόσωπα καθώς και ο Σύμβουλος Έκδοσης, ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ως 

Νομικό Πρόσωπο είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού δελτίου. Τα Φυσικά 

Πρόσωπα που επιμελήθηκαν το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου, η Εταιρεία, καθώς και ο 

Σύμβουλος Έκδοσης δηλώνουν και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το 

σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο πληροφοριακό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν 

αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις ή αναφορές που θα μπορούσαν να καταστήσουν το περιεχόμενό 

του παραπλανητικό και συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος πληροφοριακού δελτίου το οποίο 

έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση 12/697/10.11.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Ο Σύμβουλος Έκδοσης ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (Πανεπιστημίου 39, 10563 Αθήνα, τηλέφωνο 

210 33 64 300) δηλώνει και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, 

οι πληροφορίες που περιέχονται στο πληροφοριακό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει, αληθείς και δεν 

υπάρχουν παραλείψεις ή αναφορές που θα μπορούσαν να καταστήσουν το περιεχόμενό του 

παραπλανητικό. 

Ο Σύμβουλος Έκδοσης ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δηλώνει ότι έχει άδεια για την παροχή της 

επενδυτικής υπηρεσίας της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης 

σύμφωνα με την περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3606/2007 όπως ισχύει. 

http://www.fdlgroup.gr/
http://www.cyclos.gr/
http://www.athexgroup.gr/
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Ο Σύμβουλος Έκδοσης ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ καθώς και τα πρόσωπα που λειτουργούν για 

λογαριασμό του είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία και δεν έχουν συμφέρονται τα οποία δύναται να 

επηρεάσουν την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αμοιβή που θα λάβει ο 

Σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου. 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της Εκδότριας 

που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του συνόλου του Πληροφοριακού Δελτίου, καθώς και ο Σύμβουλος 

Έκδοσης ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (Πανεπιστημίου 39, 10563 Αθήνα, τηλέφωνο 210 33 64 

300) δηλώνουν ότι το πληροφοριακό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την αποφάση 

12/697/10.11.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου 

αφορά μόνο την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την ως άνω 

απόφαση. 

 

3. ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α) της χρήσης που έληξε την 31.12.2016 και β) της χρήσης 

που έληξε την 31.12.2015, συντάχθηκαν από την εκδότρια βάσει των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.) και του Ν.2190/1920 και έχουν εγκριθεί από το 

Δ.Σ. της Εκδότριας α) κατά τη συνεδρίαση της 26.04.2017 και β) κατά την συνεδρίαση της 30.03.2016 

αντιστοίχως και από τη  Γενική Συνέλευση της Εκδότριας α) κατά τη συνεδριαση της 04.09.2017 και β) 

κατά τη συνεδρίαση της 27.06.2016 αντιστίχως. Οι οικονομικές χρήσεις του 2016 και 2015, έχουν 

ελεγχθεί από την ορισθείσα από τη Γ.Σ. της Εκδότριας Εταιρεία MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Π.Φάληρο Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 και 

ειδικότερα από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλη Νιάρχο με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521.  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής δεν αποχώρησε ή παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του λόγω διαφωνίας με την 

Διοίκηση της Εταιρείας ή λόγω οποιουδήποτε προβλήματος κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

αναφορικά με την Εταιρεία για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες καθώς και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου. Η Γενική 

Συνέλευση της 27.06.2016 εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 των 

οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρεία MAZARS Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Π.Φάληρο Α.Μ. 

ΕΛΤΕ: 17 και ειδικότερα από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλη Νιάρχο με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 

30521. 

Οι ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1.1.2017 εως 30.6.2017 

συντάχθηκαν από την εκδότρια βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.) και του Ν.2190/1920. Για τις ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 

περιόδου από 1.1.2017 έως 30.6.2017 έχει διενεργηθεί επισκόπηση από την Εταιρεία MAZARS Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Π.Φάληρο Α.Μ. 

ΕΛΤΕ: 17 και ειδικότερα από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλη Νιάρχο με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 

30521. Η Γενική Συνέλευση της 04.09.2017 εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2017 – 

31.12.2017 των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρεία 

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., Λεωφόρος Συγγρού 130, 117 45 

Αθήνα Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 και ειδικότερα από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλη Νιάρχο με 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521. 

Στη συνέχεια παρατίθεται αυτούσια η επισκόπηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ενδιάμεση 

περίοδο από 1.1.2017 έως 30.6.2017. 

Έκθεση επισκόπησης επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

01.01.2017 έως 30.06.2017 

Προς τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» 
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Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας και το Ομίλου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 

συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με 

βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος επισκόπησης  

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 

διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία 

θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε 

γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα  

 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Στο λογαριασμό «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 56 χιλ περίπου που έχει δοθεί, σε 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής Εταιρείας σε προηγούμενη χρήση, το οποίο εμπίπτει στις 

απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 
 

 
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

Λ. Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο, 
Α.Μ. ΕΛΤΕ : 17 

 

 
Παλαιό Φάληρο,22/1/2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
 
 
 

Βασίλης Νιάρχος 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521 
 

 
Στη συνέχεια παρατίθεται αυτούσια η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 

2016. 
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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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, 

καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για 

το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 

τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 

κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 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 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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. 
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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) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. 

Ν.2190/1920. 

 

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και 

δ’) του άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

 

γ)  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. 

 

δ) Στο λογαριασμό «Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 58 χιλ περίπου 

που έχει δοθεί, σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής Εταιρείας σε προηγούμενη χρήση, το 

οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23
α
 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 
Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 
175 64 Παλαιό Φάληρο 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 

 

Αθήνα, 27/4/2017 

Ο Νόμιμος Ελεγκτής 

 

 

 

 

Βασίλης Νιάρχος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται αυτούσια η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2015. 

 

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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 

για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 



ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

 

9 

 

δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 

από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 

με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια 

αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλίδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 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 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του Ν.2190/1920. 

 

β) Στο λογαριασμό «Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 65 χιλ 

περίπου που έχει δοθεί, σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής Εταιρείας σε προηγούμενη 

χρήση, το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23
α
 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

Λεωφόρος Συγγρού 130, 117 45 Αθήνα 

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 

 

Αθήνα, 31/3/2016 

Ο Νόμιμος Ελεγκτής 

 

 

 

 

 

Βασίλης Νιάρχος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521 

 

Οι εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών χρήσεων 2015 και 2016 μαζί με τις αντίστοιχες δημοσιευμένες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2016 και 2015 των οποίων αποτελούν μέρος  



ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

 

10 

 

καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 καθώς και η επισκόπηση 

ελέγχου της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις 

οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Εκδότριας και ειδικότερα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.fdlgroup.gr. 

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Ομίλου για την ενδιάμεση περίοδο από 01/01/2017 έως 30/06/2017 και για τις χρήσεις 2016 και 2015 και 

οι εκθέσεις ελέγχου επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ως Παράρτημα Ι. 

 

3.1 Φορολογικός Έλεγχος 

Για την εταιρεία και τις θυγατρικές της που συμμετέχουν στην ενοποίηση οι ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις έχουν ως εξής: 

 

Εταιρεία Έδρα 
Ανέλεγκτες 

Φορολογικά 

Χρήσεις 

Σχόλια 

Foodlink AE Ασπρόπυργος Αττικής 2009 και 2010 Ο φορολογικός έλεγχος για 

τις χρήσεις 2009 & 2010 

βρίσκεται σε εξέλιξη 

Velos Trans AE Ασπρόπυργος Αττικής 2010  

Transport Link AE Ασπρόπυργος Αττικής 2010 και 2011  

Express Link AE Μαγούλα Αττικής 2010 και 2011  

Dot Link AE Ασπρόπυργος Αττικής -  

Foodlink (Cyprus) Ltd Κύπρος - Δεν υποχρεούται 

Foodlink Bulgaria Ltd Βουλγαρία - Δεν υποχρεούται 

Foodlink Albania' 

SHPK 

Αλβανία - Δεν υποχρεούται 

FDL Group B.V. Ολλανδία - Δεν υποχρεούται 

Cityfast Couriers ΕΠΕ Νέα Σμύρνη Αττικής 2012 εως 2016  

 

Για τη μητρική Εταιρεία βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2009 και 2010 από τις 

φορολογικές αρχές. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 2010 έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού € 133 

χιλ. στην προηγούμενη χρήση 2015. Η Διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές 

επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, πέρα από 

αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Οι θυγατρικές εταιρείες, Transport Link A.E. και η Express Link Ε.Π.Ε., έχουν ανέλεγκτες φορολογικά τις 

χρήσεις 2010 & 2011. Επιπρόσθετα, η θυγατρική Velos Trans AE δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη 

χρήση 2010. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι παραπάνω θυγατρικές έχουν σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού 

ποσού 55 χιλ. ευρώ. 

Από τη χρήση 2011 μέχρι και τη χρήση 2016 οι εταιρείες του Ομίλου με εξαίρεση την Εταιρεία Cityfast  

ΕΠΕ έχουν υπαχθεί στον υποχρεωτικό έλεγχο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως 

προβλεπόταν από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις και έχουν λάβει πιστοποιητικό φορολογικής 

συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις. 

Η Διοίκηση του Ομίλου δεν εκτιμά ότι σε πιθανό φορολογικό έλεγχο οι πρόσθετοι φόροι που μπορεί να 

επιβληθούν θα διαφέρουν σημαντικά από τις προβλέψεις που έχουν ήδη διενεργηθεί και δεν αναμένεται 

τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων τόσο της εταιρείας όσο και του 

Ομίλου να επηρεάσουν σημαντικά την χρηματοοικονομική και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας και 

του Ομίλου. 

 

http://www.fdlgroup.gr/
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4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, ο ι  δυνητικοί 

επενδυτές θα πρέπει να  εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στη  συνέχεια, πριν 

επενδύσουν σε μετοχές της Εταιρείας, καθώς η οποιαδήποτε επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας 

υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τ α  γεγονότα που περιγράφονται 

παρακάτω ενδέχεται ν α  επηρεάσουν δυσμενώς και  ουσιωδώς τ η ν  Εταιρεία, τη χρηματοοικονομική της 

θέση ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας της και ανάλογα μπορεί ν α  σημειώσει πτώση στην  αξία των 

μετοχών της Εταιρείας, οδηγώντας σε μόνιμη ή προσωρινή απώλεια του συνόλου ή μέρους 

οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Οι παρακάτω πληροφορίες δεν έχουν σκοπό ν α  παράσχουν έναν 

εξαντλητικό κατάλογο ή περίληψη τ ω ν  κινδύνων που μπορεί ν α  αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι 

κίνδυνοι και  αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, 

μπορεί ν α  επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας είναι κατάλληλη μόνο για πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν 

τ ο ν  οικονομικό κίνδυνο σημαντικής ή πλήρους απώλειας της επένδυσής τους. Καμιά διασφάλιση δεν 

μπορεί ν α  δοθεί ότι οι επενδυτές θα έχουν κέρδος στις νέες μετοχές ή θα αποφύγουν απώλειες της 

επένδυσής τους. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει ν α  συμβουλευτούν τους επαγγελματίες 

συμβούλους τους πριν επενδύσουν στις νέες μετοχές. 

Επιπλέον, τ ο  Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει δηλώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται που αφορούν στο μέλλον και  οι  οποίες από τη 

φύση τους ενέχουν κινδύνους και  αβεβαιότητες. Ως συνέπεια αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων και  

προβλέψεων, ο ι  δηλώσεις αυτές μπορεί να μην υλοποιηθούν. Σχετικώς, ο ι  δυνητικοί επενδυτές πρέπει 

ν α  γνωρίζουν ότι η Εταιρεία έχει βασίσει τις δηλώσεις αυτές στις παρούσες συνθήκες, εκτιμήσεις και 

προβλέψεις της σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και μόνο σε στοιχεία που είναι γνωστά σε αυτήν μέχρι την 

ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου. 

Σημειώνεται επίσης ότι, η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους 

όσον αφορά τη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. Τέλος, η Εταιρεία 

μπορεί ν α  αντιμετωπίσει επιπλέον κινδύνους από αυτούς που περιγράφονται παρακάτω. Πρόσθετοι 

κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις 

μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση, τα αποτελέσματα και  τις προοπτικές της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνοι που  σχετίζονται με τ ο ν  Εκδότη  και τον τομέα δραστηριότητας 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. Για 

το 2016, ο Όμιλος είχε σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 1.786 χιλ ευρώ, επί του 

ανεξόφλητου υπολοίπου της Εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

Η Εταιρεία παρουσιάζει ικανή διασπορά πελατών και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο εξάρτησης από μερίδα 

πελατών της. Όμως η συνεχιζόμενη ύφεση στην ελληνική οικονομία την τελευταία οκταετία αυξάνει την 

πιθανότητα δυσχέρειας είσπραξης των οφειλών από τους πελάτες. 

Η πίστωση που δίνει η Εταιρεία στους πελάτες της δεν ξεπερνά τους 4 μήνες 

 

Κίνδυνος ρευστότητας (Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού) 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην πιθανότητα να µην µπορέσει ο Όµιλος να ανταπεξέλθει στις 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του. Η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική 
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δυνατότητα με τις τράπεζες που συνεργάζονται και επίσης διαθέτουν ικανοποιητική ρευστότητα από τις 

καθημερινές τους συναλλαγές. Συνεπώς ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των 

υποχρεώσεών του. 

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεργάζονται με Ελληνικές τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο. 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 30/06/2017 ανερχόταν σε 12,6 εκατ. € 

περίπου. Από το σύνολο αυτό του δανεισμού ποσό 4.340 χιλ. € είναι μακροπρόθεσμο και πληρωτέο 

μέχρι το έτος 2022. 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. 

 

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος που σχετίζεται με εξαγορές επιχειρήσεων 

Δεδομένου ότι σκοπός της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι η εξαγορά ή εξαγορές 

επιχειρήσεων, η τιμή που θα καταβληθεί  σε όποια ή όποιες περιπτώσεις πραγματοποιηθούν, θα 

εμφανίζεται σαν κόστος κτήσης ασώματων ακινητοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 Στον βαθμό που μελλοντικά συντρέξουν λόγοι απομείωσης αυτής της αξίας όπως και στην περίπτωση που 

μελλοντικά αποφασιστεί από-επένδυση ενδεχομένως θα υπάρχει αρνητική επίδραση στα ίδια κεφάλαια και 

την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνος από αλλαγές θεσμικού πλαισίου σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα 

 

Ο Όμιλος έχοντας ως στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στην ώθηση και ανάπτυξη των green logistics 

στην Ελλάδα, πραγματοποιεί μία σειρά από ενέργειες και επενδύει σημαντικούς πόρους στην 

προσπάθειά του να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, σε όλο το 

μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η 

χρησιμοποίηση σύγχρονου στόλου οχημάτων και η συνεχής αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων 

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες ενέργειας αποτελούν ενδεικτικές ενέργειες. 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την ομαλή εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας δεν απαιτείται 

ουδεμία σχετική άδεια από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. και δεν συντρέχει ουδεμία υποχρέωση της για συμμόρφωση 

με περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, η οποία θα μπορούσε να έχει επίπτωση στις δαπάνες, τα κέρδη και την 

ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας στην αγορά 

 

Κίνδυνος εξάρτησης από τα βασικά της στελέχη 

Η διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία 

έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου των εταιριών και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην 

εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών. Οι σχέσεις των διοικούντων με το 

εργαζόμενο προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. 

Αν και η υποδομή της Εταιρείας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς σημαντικές 

επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της,  μία πιθανή ταυτόχρονη απώλεια κάποιων εκ των 

βασικών της στελεχών θα μπορούσε ν α  επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική της 

δραστηριότητα και  συνεπώς τα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνος από ενδεχόμενη μ η  πλήρη ασφαλιστική κάλυψη της Εταιρείας 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε μ ι α  σειρά κινδύνων, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές, 

πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα που ενδέχεται ν α  επιφέρουν δυσχέρεια στις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες. Αν και η Εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια τόσο για τ η ν  ίδια όσο και για 

τ ο  προσωπικό της, που καλύπτουν ανάλογους κινδύνους και τα οποία αφορούν στους καθιερωμένους 
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και  γνωστούς κινδύνους της αγοράς δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι τα παραπάνω ασφαλιστήρια συμβόλαια 

αποτελούν κάλυψη έναντι οποιασδήποτε ζημιάς μπορεί να προκληθεί. Συνεπώς οποιαδήποτε έλλειψη 

ασφαλιστικής κάλυψης θα μπορούσε ν α  έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομική κατάσταση, την 

κερδοφορία και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

Κίνδυνος οικονομικού περιβάλλοντος 

Η ύφεση που μαστίζει την Ελληνική Οικονομία, τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί και η αύξηση 

της ανεργίας έχουν οδηγήσει στην μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων και της αγοραστικής  

δύναμης. Η επιβράδυνση της οικονομικής δταστηριότητας σε συνδυασμό με τον περιορισμό των 

πιστώσεων αύξησαν τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων και έχουν οδηγήσει στην αύξηση 

του ανταγωνισμού με συνεχή συμπίεση των τιμών των προϊόντων και των περιθωρίων κέρδους. 

Η συνέχιση της οικονομικής ύφεσης, στον βαθμό που θα επηρρεάζει το ύψος των διαθέσιμων 

εισοδημάτων ή/και την συμπεριφορά των καταναλωτών, θα μπορούσε να επιφέρει αρνητικές 

επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική 

κατάσταση της Εταιρείας. 

 

Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά 

τις δραστηριότητες της Εταιρείας 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα, καθώς και  η στρατηγική και  οι 

προοπτικές της Εταιρείας μπορεί ν α  επηρεαστούν αρνητικά από γεγονότα εκτός του  ελέγχου της 

Εταιρείας. Τυχόν αλλαγές στη  φορολογική νομοθεσία, στην εργατική νομοθεσία ή άλλες τυχόν 

κυβερνητικές πολιτικές ενδέχεται ν α  επηρεάσουν δυσμενώς την οικονομική κατάσταση και τ α  

αποτελέσματα της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνοι π ο υ  σχετίζονται με τ ις  κ ινητέ ς  αξ ίες  π ο υ  προσφέ ρονται  

Κίνδυνος που σχετίζεται με την διαπραγμάτευση των μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ  

Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις 

εξαιτίας διαφόρων παραγόντων εκτός του ελέγχου της Εταιρείας (πορεία ελληνικής οικονομίας, 

νομοθετικές αλλαγές, γενικότερη κατάσταση κεφαλαιαγορών, συγκυριακοί παράγοντες). 

Επιπλέον, η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά η οποία χαρακτηρίζεται 

από χαμηλότερη εμπορευσιμότητα σε σχέση με την Κύρια Αγορά του Χ.Α., κάτι που πιθανόν να 

δυσχράνει την αγορά ή πώληση μετοχών σε  τιμή και χρόνο που οι μέτοχοι θεωρούν κατάλληλα.     

 

Κίνδυνος μη διανομής μερίσματος 

Τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους της. Η διανομή μερίσματος 

σχετίζεται άμεσα με το ύψος των καθαρών κερδών της Εταιρείας. Σύμφωνα με την Ελληνική 

Νομοθεσία, το ελάχιστο μέρισμα του 35% επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας διατίθεται στους 

μετόχους μετά την αφαίρεση κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και των αναλογούντων φόρων 

εισοδήματος. Συνεπώς η Εταιρεία δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους μετόχους της ότι θα μπορεί να 

διανείμει μέρισμα για τις επόμενες χρήσεις. 

 

Κίνδυνος από μελλοντικές εκδόσεις μετοχών ή/και πωλήσεις μετοχών από βασικούς μετόχους 

Η Εταιρεία ενδέχεται να εκδώσει νέες μετοχές στο πλαίσιο πιθανών μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου 

ή ιδιωτικών τοποθετήσεων. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

αποφασίσει την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ενδέχεται να μειωθεί η συμμετοχή των 

υποψηφίων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Επίσης, τυχόν μελλοντικές αυξήσεις με 

κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ενδέχεται να μειώσουν την αγοραία αξία 

των μετοχών της Εταιρείας. 
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Αντίστοιχα ενδεχόμενες πωλήσεις μετοχών εκ μέρους βασικών μετόχων ενδέχεται να επηρρεάσουν 

αρνητικά την χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνος από μερική κάλυψη της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 

19.01.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι 

αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13
α
 του Ν.2190/1920. 

Κινδυνος που προκύπτει σχετικά με την αγορά των δικαιωμάτων προτίμησης 

Η περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. 

της Εταιρείας και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία. Δεν θα 

λαμβάνεται αποζημίωση σε περίπτωση μη άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης μετά τη λήξη της 

περιόδου άσκησής τους. Εάν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώματά του πρίν από το τέλος 

της περιόδου άσκησης αυτών, τα δικαιώματά του λήγουν, η αξία τους μηδενίζεται και δε θα λάβει 

αποζημίωση γι’ αυτά. Η εταιρεία δε μπορεί να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η αγορά 

διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης θα λειτουργήσει επαρκώς ή ότι η τιμή 

διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών δεν θα παρουσιάσει διακυμάνσεις. 

Κίνδυνος μείωσης του ποσοστού συμμετοχής στην Εταιρεία μετόχων που δε θα ασκήσουν όλα 

τα δικαιώματα τους στην παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρέχει το δικαίωμα σε όλους τους 

υφιστάμενους μετόχους της να συμμετάσχουν σε αυτή. Οι μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα 

δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους 

στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (dilution). 

 

Κίνδυνος η τιμή έκδοσης της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης να 

είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής. 

Σύμφωνα με την απόφαση 4 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εάν η αύξηση 

γίνεται εν όλω η εν μέρει υπέρ των παλαιών μετόχων, η τιμή έκδοσης δεν μπορεί να είναι ανώτερη της 

χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης εκτός εάν παρέχει 

σχετική δυνατότητα η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με ρητή απόφασή της. 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.01.2018 που αποφασίστηκε η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου, έχει οριστεί ότι η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι 

ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Συνεπώς η 

τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του 

δικαιώματος προτίμησης. 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 

5.1 Γενικά 

Η νόμιμη επωνυμία του εκδότη είναι «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και η εμπορική επωνυμία – διακριτικός τίτλος είναι «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 

Α.Ε.». Η Εκδότρια είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς (Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 18531 – Πειραιάς) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044413707000. Προ της εγγραφής στο 

Γ.Ε.ΜΗ. η εκδότρια ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Δυτικής 

Αττικής με Αρ.Μ.Α.Ε. 38843/03/Β/97/34(2011). Η Εκδότρια ιδρύθηκε το 1997 σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμό 37345/1997 πράξη και την επ’ αυτής διορθωτική πράξη υπ’ αριθμό 37412/4.9.1997 της 
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συμβολαιογράφου Καλλιθέας Γενοβέφας Γ. Αθητάκη η οποία εγγρίθηκε με την υπ’ αριθμό 6332/9.9.1997 

απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμός 6580/12.9.1997. 

Η έδρα της εκδότριας βρίσκεται στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, στην 

Λεωφόρο Ειρήνης 47 (πρ. Λεωφ. Νάτο 100), με τηλέφωνο 2105517700. Ο κύριος τόπος δραστηριότητάς 

της δεν διαφέρει από την καταστατική έδρα. Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο 

και συγκεκριμένα τον Ν.2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει 

οριστεί σε 50 έτη. 

5.1.1 Ιστορικό και Ανάπτυξη 

Τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορική εξέλιξη του Ομίλου μέχρι και σήμερα είναι τα εξής: 

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 και με την ίδρυσή της ανέλαβε την αποθήκευση και 

διανομή των προϊόντων της Εταιρείας ΚΡΑΦΤ ΦΟΥΝΤΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη και τη Β. Ελλάδα.  

- Το 2000 η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. αναλαμβάνει τα logistics της Εταιρείας ΚΡΑΦΤ σε πανελλαδικό 

επίπεδο. 

- Έως και τον Απρίλιο του 2005 συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων ενώ τον ίδιο 

χρόνο ιδρύεται η Εταιρεία EXPRESS LINK η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των 

ταχυμεταφορών.   

- Το Μάιο του 2005 ξεκινά την πρώτη συνεργασία με Εταιρεία παροχής υπηρεσιών υψηλής 

τεχνολογίας, αναλαμβάνοντας την αποθήκευση και διανομή της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ΤΙΜ 

(σημερινή WIND ΕΛΛΑΣ).  

- Από τον Ιούλιο του 2005 οι συνεργασίες της Εταιρείας επεκτείνονται και στον χώρο των ειδών 

ένδυσης με τα προϊόντα αθλητικού ρουχισμού CHAMPION.  

- Το Φεβρουάριο του 2006 ξεκινά την συνεργασία της με τη DANONE, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς 

ξεκινά άλλη μια συνεργασία διαχείρισης προϊόντων ρουχισμού με την Εταιρεία NOTOS COM.  

- Το 2007 ξεκινάει μια καινούργια συνεργασία με την Εταιρεία ειδών χαρτιού GEORGIA PACIFIC με τα 

προϊόντα χαρτιού Delica, προσφέροντας υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής για το δίκτυο της Β. 

Ελλάδας.  

- Το 2007 οι νέες συνεργασίες στον τομέα των τροφίμων αφορούν την KAFEA (Αντιπρόσωπος ILLY) 

και την Φ.ΛΑΒΔΑΣ ΑΕ ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟÏΙΑ, ενώ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνιών 

η συνεργασία με την FORTHNET (εξυπηρέτηση Πανελλαδικού Δικτύου καταστημάτων). 

- Τον Νοέμβριο 2007 η συνεργασία με την GEORGIA-PACIFIC επεκτείνεται πανελλαδικά. Την ίδια 

χρονιά ιδρύεται η μεταφορική Εταιρεία TRANSPORT LINK. 

- Το 2008 οι νέες συνεργασίες στον τομέα των τροφίμων είναι στην Θεσσαλονίκη με την CADBURY, 

ενώ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνιών, η Εταιρεία εντάσσει στο πελατολόγιό της 

την ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Αντιπρόσωπος SAMSUNG). 

- Τον Μάρτιο του 2009 ξεκινάει νέα συνεργασία με την Εταιρεία BACARDI HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ, για 

την οποία ανέλαβε η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ την αποθήκευση και τη διανομή προϊόντων πανελλαδικά. 

- Τον Ιούνιο του 2009 η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ αναλαμβάνει την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων της 

TASTY AE στην Βόρεια Ελλάδα. Τον ίδιο μήνα ξεκινάει συνεργασία με την Εταιρεία SARA LEE. 

- Τον Αύγουστο του 2009 η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ γίνεται η 12η Εταιρεία στην Εναλλακτική Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

- Τον Ιανουάριο του 2010 ξεκινά συνεργασία με την Εταιρεία ENERGIZER ενώ τον Μάϊο του ίδιου 

χρόνου αναλαμβάνει την αποθήκευση, διανομή και ανασυσκευασία της Εταιρείας 

GLAXOSMITHKLINE. 

- Τον Νοέμβριο του 2010 ξεκινά συνεργασία με την Εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ – ΧΕΝΙΑ ΑΕΒΕ. 

- Τον Δεκέμβριο του 2010 η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. προχώρησε σε αγορά γειτονικής της εγκατάστασης 

στον Ασπρόπυργο Αττικής, έκτασης  30.000 τ.μ. και  στεγασμένων χώρων - κτηρίων 8.000 τ.μ. Η 

εγκατάσταση ανήκε στην Εταιρεία ΕΒΓΑ και περιήλθε στην ιδιοκτησία της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στα 

πλαίσια της αναπτυξιακής της  πορείας. 

- Τον Αύγουστο του 2011 ξεκινά μία ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία με την Εταιρεία MARS HELLAS 

στον τομέα της αποθήκευσης και διανομής προϊόντων. 

- Τον Δεκέμβριο του 2011 πραγματοποιείται η εξαγορά της Εταιρείας VELOSTRANS A.E. η οποία 

δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της Διαμεταφοράς. 

- Τον Ιούλιο του 2012 ξεκινά συνεργασία με την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ που αποτελεί για την Ελλάδα 

την μεγαλύτερη Εταιρεία στον χώρο της, ενώ κατά τον ίδιο χρόνο αναπτύσσονται συνεργασίες με τις 
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εταιρείες ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ A.E. (θυγατρική της PHILIP MORRIS INTERNATIONAL), CARREFOUR-

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και  PUBLIC-MULTIRAMA. 

- Τον Απρίλιο του 2013 ξεκινά συνεργασία με την Εταιρεία UNILEVER ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους η 

Εταιρεία XEROX εντάσσεται στο πελατολόγιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ. 

- Τον Ιούλιο του 2013 ιδρύεται η θυγατρική Εταιρεία DOT LINK Α.Ε. με σκοπό την μελέτη, ανάπτυξη, 

εγκατάσταση και εμπορία λογισμικού. 

- Τον Νοέμβριο του 2013 η ιδρύεται υποκατάστημα στην περιοχή της Πάτρας. 

- Τον Ιανουάριο του 2014 ξεκινάει συνεργασία με τον Όμιλο Σαράντη, τον Φεβρουάριο με την Εταιρεία 

PEPSICO – ΗΒΗ ΑΕ, ενώ τον Απρίλιο και Μάϊο του ίδιου έτους αναπτύσσονται δύο ακόμα πολύ 

σημαντικές συνεργασίες με τις εταιρείες CSM και GENERAL MILLS, τα προϊόντα των οποίων είναι 

κυρίως τρόφιμα τα οποία αποθηκεύονται σε συνθήκες ψύξης και κατάψυξης. Τον Αύγουστο η 

Εταιρεία ROLCO που δραστηριοποιείται στον χώρο του απορρυπαντικού αλλά και οι XYMOI XIOY 

εντάσσονται στο πελατολόγιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ. Τέλος τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 

αποκτά την άδεια «Χονδρικής Πώλησης Φαρμάκου», που της επιτρέπει να επεκτείνει τις υπηρεσίες 

της και στην αγορά αυτή. 

- Τον Αύγουστο του 2015 ιδρύεται στην Βουλγαρία η Εταιρεία FOODLINK BULGARIA LTD, η οποία 

δραστηριοποιείται στον χώρο των διεθνών μεταφορών. 

- Το 2016 εξαγοράζεται η Εταιρεία Courier Cityfast ΕΠΕ ενώ παράλληλα επεκτείνει τις δραστηριότητές 

της σε συνεργασία με την Phillip Morris στην εμπορία του καπνικού προϊόντος IQOS . 

 

5.1.2 Σημαντικότερα γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη. 

Η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε., μητρική Εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών FDL, ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να 

αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των contract logistics. O Όμιλος FDL αποτελεί 

τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο Όμιλο στο χώρο των logistics, προσφέροντας υπηρεσίες που καλύπτουν 

το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συνδυάζοντας αποτελεσματικά ανθρώπους, διαδικασίες και 

συστήματα,  βασιζόμενοι σε μία ισχυρή ομάδα έμπειρων διοικητικών στελεχών και επενδύοντας συνεχώς 

στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού των συστημάτων και του 

στόλου οχημάτων, ο Όμιλος ενισχύει διαρκώς την ηγετική του θέση στον κλάδο των  Logistics. Η 

εξειδικευμένη διευθυντική ομάδα και η πελατοκεντρική της προσέγγιση, απέδωσε επιτυχημένες 

συνεργασίες με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες. Από τον Αύγουστο του 2009 οι μετοχές της 

Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Το 2008 η Εταιρεία ανέπτυξε in house το λογισμικό διαχείρισης αποθήκης “Logistician” το οποίο 

συνέβαλλε σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, 

στην άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, και στην παραγωγικότερη λειτουργία των 

αποθηκών.  

Η ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου FDL καθορίζει δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσω συμμαχιών και 

εξαγορών άλλων εταιρειών και ταυτόχρονα αύξηση του μεριδίου αγοράς. Το 2011 πραγματοποιήθηκε η 

εξαγορά της Εταιρείας διεθνών μεταφορών VELOSTRANS Α.Ε. η οποία πραγματοποιεί σήμερα κύκλο 

εργασιών που ξεπερνά τα 14 εκ. ευρώ, ενώ το 2012 ο Όμιλος αναπτύχθηκε για πρώτη φορά εκτός 

συνόρων, ιδρύοντας στην Κύπρο την Εταιρεία FOODLINK (CYPRUS) LTD, προσφέροντας υπηρεσίες 

3PL στην εγχώρια αγορά. Το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία καθώς η 

Εταιρεία έχει συνάψει πολύ σημαντική συνεργασία με την Lanitis Bros LTD, για την αποθήκευση και 

διανομή των γαλακτοκομικών της προϊόντων και των προϊόντων της COCA COLA. Το 2015 ιδρύθηκε 

στην Βουλγαρία η FOODLINK BULGARIA LTD, η οποία με ιδιόκτητο στόλο 7 φορτηγών αυτοκινήτων 

προσφέρει υπηρεσίες διεθνών μεταφορών και αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια του Ομίλου 

για ανάπτυξή του στα Βαλκάνια. 

 

5.2 Επενδύσεις 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται πληροφορίες για τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις σε 

ασώματα και ενσώματα πάγια, τόσο για την Εκδότρια όσο και για τον Όμιλο για τα έτη 2015, 2016 και για 

την ενδιάμεση περίοδο 01.01.2017 – 30.06.2017 καθώς και επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις. 
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ΟΜΙΛΟΣ  (ποσά σε €) 

01.01.2017 
έως 

30.06.2017 2016 2015 

Α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (Α)       

Κτίρια 191.154,00 70.729,00 13.312,50 

Μηχανήματα 229.316,35 285.738,00 10.238,00 

Μεταφορικά Μέσα 58.800,00 765.922,23 387.018,24 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 402.993,24 219.493,93 247.704,34 

Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (Α) 882.263,59 1.341.883,16 658.273,08 

        

Β. Ασώματες Ακινητοποιήσεις (Β)       

Λογισμικό 7.985,00 28.601,28 14.224,00 

Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων (Β) 7.985,00 28.601,28 14.224,00 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές εταιρικές 

ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016, οι οποίες έχοντας συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, βρίσκονται ανηρτημένες στο 

site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ποσά σε €) 

01.01.2017 
έως 

30.06.2017 2016 2015 

Α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (Α)       

Κτίρια 190.064,00 63.254,00 12.380,00 

Μηχανήματα 228.166,35 278.770,00 6.400,00 

Μεταφορικά Μέσα 3.400,00 30.535,35 41.513,32 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 363.774,00 165.780,66 247.704,34 

Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (Α) 785.404,35 538.340,01 307.997,66 

        

Β. Ασώματες Ακινητοποιήσεις (Β)       

Λογισμικό 0,00 1.978,80 5.724,00 

Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων (Β) 0,00 1.978,80 5.724,00 
Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις επισκοπημένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

εταιρικές ενοποιημένες ενδιάμεσες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, οι οποίες έχοντας συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, 

βρίσκονται ανηρτημένες στο site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

Το 2015 οι κυριότερες επενδύσεις για τον Όμιλο πραγματοποιήθηκαν για την αγορά μεταφορικών μέσων 

και εξοπλισμού. Συγκεκριμένα όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα επενδύθηκαν 200 χιλ. ευρώ από τη 

θυγατρική Εταιρεία FOODLINK BULGARIA LTD για την αγορά 5 τριαξονικών φορτηγών αυτοκινήτων 

διεθνών μεταφορώ και 150 χιλ. ευρώ από τη θυγατρική Εταιρεία TRANSPORT LINK A.Ε. για αγορά 

φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης. Επίσης η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. προέβη σε αγορά Ι.Χ. 

αυτοκινήτου αξίας 30 χιλ. ευρώ. Όσον αφορά την αγορά εξοπλισμού συνολικού ύψους 247 χιλ. ευρώ, 

όλη η επένδυση πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. εκ των οποίων 120 χιλ. ευρώ 

αφορά εγκατάσταση νέου συγκροτήματος ραφιών στους αποθηκευτικούς χώρους, 54 χιλ. ευρώ 

εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης και 73 χιλ. ευρώ αγορά hardware. 

 

http://www.fdlgroup.gr/
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Το 2016 οι κυριότερες επενδύσεις για τον Όμιλο πραγματοποιήθηκαν για την αγορά μηχανημάτων, 

μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα μηχανήματα, η επένδυση των 278 

χιλ. ευρώ πραγματοποιήθηκε από την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. και αφορά την αγορά και εγκατάσταση 

κλιματιστικών μηχανημάτων και ψυκτικών πάνελ στους αποθηκευτικούς χώρους της Εταιρείας. Οι 

επενδύσεις σε μεταφορικά μέσα, αφορούν κατά 66 χιλ. ευρώ την Εταιρεία FOODLINK BULGARIA LTD 

για την αγορά 2 νέων τριαξονικών φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, κατά 216 χιλ. ευρώ την 

Εταιρεία TRANSPORT LINK A.E. για αγορά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης και 450 χιλ. ευρώ 

την Εταιρεία FOODLINK (CYPRUS) LTD για την αγορά 40 φορτηγών αυτοκινήτων. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 οι κυριότρες επενδύσεις για τον Όμιλο έγιναν από την μητρική Εταιρεία 

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.. Ποιο αναλυτικά 190 χιλ. ευρώ αφορούν αναβαθμίσεις και εκσυγχρονισμούς 

εγκαταστάσεων, 228 χιλ. ευρώ αγορά ψυκτικών μηχανημάτων, και 364 χιλ. ευρώ εξοπλισμούς κτηρίων 

(συγκρότήματα ραφιών, συστήματα ασφαλείας, πυροπροστασία κλπ.). Η θυγατρική Εταιρεία FOODLINK 

BULGARIA LTD αγόρασε από την θυγατρική Εταιρεία TRANSPORT LINK A.E. φορτηγά αυτοκίνητα 

αξίας 73 χιλ. ευρώ, ενώ επενδύσεις της τάξης των 36 χιλ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από την  θυγατρική 

Εταιρεία DOTLINK A.E. για ηλεκτρονικό εξοπλισμό (hardware). 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 η μητρική Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. επένδυσε 70 χιλ. ευρώ σε 

εκσυγχρονισμούς εγκαταστάσεων ενώ η θυγατρική Εταιρεία DOTLINK A.E. επένδυσε 91 χιλ. ευρώ σε 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό (hardware) το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά την αγορά νέου server και 62 

χιλ. ευρώ για λογισμικό (software) το οποίο υποστηρίζει το νέο server.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 To 2018 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τον Όμιλο 

σημαντικές επενδύσεις. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας κατά την ημερομηνία του πληροφοριακού δελτίου τα δοικητικά 

όργανα του Ομίλου δεν έχουν λάβει ισχυρές δεσμέυσεις σχετικά με άλλες επενδύσεις που σκοπεύει να 

κάνει ο Όμιλος. 

6. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

6.1 Κυριότερες Δραστηριότητες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των Contract Logistics. Ως logistics ορίζεται η διαδικασία 

διαχείρισης των αποθεμάτων μιας επιχείρησης, από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν, στην 

κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο και με το χαμηλότερο κόστος, αξιοποιώντας όλους τους 

διαθέσιμους πόρους. Ο φορέας που αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται ως 

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (Third Party Logistics Provider ή 3PL Provider).  

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) βασίζεται κυρίως στην αναγνώριση της 

σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην αποδοχή του outsourcing από 

τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η Εταιρεία, κατά την έναρξη μιας νέας συνεργασίας, 

προσδιορίζει επακριβώς τις ανάγκες, ποσοτικές και ποιοτικές, του εκάστοτε νέου Πελάτη και 

προσαρμόζει την ανάπτυξή της σε ανθρώπινο δυναμικό, αποθηκευτικούς χώρους, μηχανήματα και 

μεταφορικά μέσα σε αυτές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μέσα (resources) που χρησιμοποιούνται να 

είναι τα πλέον κατάλληλα και με τον πιο συμφέροντα οικονομικά τρόπο. 

Οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες κυρίως δραστηριοποιείται η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ περιλαμβάνουν: 

- Τρόφιμα 

- Ποτά 

- Ηλεκτρονικά Είδη - Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας 

- Καπνικά προϊόντα 
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- Λοιπά καταναλωτικά Είδη (Ρούχο – Χαρτί)Τα Logistics στα τρόφιμα, λόγω της συνθετότητας 

που παρουσιάζουν (δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, αναγκαιότητα αποθήκευσης 

και χειρισμού των προϊόντων σε ειδικές θερμοκρασιακές συνθήκες), παρουσιάζουν υψηλή 

προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, από το 2004 η Εταιρεία πιστοποιήθηκε κατά HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points - μία συστηματική προσέγγιση στην ασφάλεια τροφίμων) 

ενώ είναι πιστοποιημένη και με σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εκδότρια και τις θυγατρικές της καλύπτουν το σύνολο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι κυριότερες κατηγορίες υπηρεσιών είναι υπηρεσίες αποθήκευσης, 

ανασυσκευασίας, διανομής, εκτελωνισμού, διεθνών μεταφορών, ταχυμεταφορών καθώς και 

εξειδικευμένες υπηρεσίες IT/IS solutions. 

Επιπλέον το 2016 η εκδότρια σε συνεργασία με την Εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε. ανέλαβε την λιανική 

πώληση των καπνικών προϊόντων IQOS μέσω διαδικτύου. 

 

6.2 Κυριότερες Αγορές 

6.2.1 Περιγραφή των κυριότερων αγορών 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες. 

α) Αποθήκευσης σε όλες τις θερμοκρασιακές συνθήκες σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 80.000 

m2. Παρέχεται ταχύτητα και ακρίβεια στη διαχείριση των λειτουργιών της αποθήκης επιλέγοντας 

καινοτόμους, εναλλακτικούς και αποδοτικότερους τρόπους αποθήκευσης και διαχείρισης. Με σύγχρονες 

καινοτόμες εφαρμογές (e-logistics) παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των αποθεμάτων και της 

εκτέλεσης των παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο. 

β) Ανασυσκευασίας προϊόντων όπως ολική θερμοσυρρίκνωση, σύνθεση προϊόντων – combi, 

συρρικνούμενη ετικέτα / μανίκι, συναρμολόγηση / γέμισμα bilster / tray, ετικετοποίηση, συναρμολόγηση / 

γέμισμα stand. 

γ) Διανομής σε όλες τις θερμοκρασιακές συνθήκες, παρέχοντας πανελλαδική κάλυψη μέσω εκτενούς 

δικτύου που αποτελείται από τρία Κέντρα Διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και πέντε 

σταθμούς μεταφόρτωσης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέσω της καινοτόμας εφαρμογής RTMOTO 

παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης της κατάστασης παράδοσης των παραγγελιών σε πραγματικό 

χρόνο. Μέσω εφαρμογών τηλεματικής (GPS) παρέχονται υπηρεσίες παρακολούθησης των δρομολογίων 

των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Μέσω της εφαρμογής e-logistics παρέχονται αναφορές για την 

συλλογή και την κατάσταση των αντικαταβολών και την συλλογή και αιτιολόγηση των επιστροφών. 

δ) Διεθνείς Μεταφορές. Παρέχεται ένα ευρύ πλέγμα υπηρεσιών διεθνούς μεταφοράς, που εκτείνεται 

από την οδική έως την ναυτιλιακή και αεροπορική μεταφορά φορτίων. Έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα 

ισχυρό δίκτυο διανομής σε Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ολλανδία, Πολωνία και 

Ιταλία. 

ε) Πληροφοριακά Συστήματα. Επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη και συνδυάζοντας την 

τεχνογνωσία στον χώρο των Logistics με την αιχμή της τεχνολογίας, ο Όμιλος δημιούργησε το δικό του 

Logistics Management System (LMS). Το LMS εξυπηρετεί τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της 

Εταιρείας και προσαρμόζεται πλήρως στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών. 

στ) Λύσεις Προστιθέμενης Αξίας: Ο Όμιλος στοχεύοντας στη συνεχή διεύρυνση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών παρακολουθεί στενά τις τάσεις της αγοράς και αναπτύσσει νέες καινοτόμες υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας (VAS Services) που καλύπτουν και εξελίσσουν τις λειτουργίες των πελατών του 

όπως: 
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Αναφορές 

Σε κάθε συνεργασία παρέχεται ένα πλήρες πακέτο Reporting και αναλαμβάνεται ο σχεδιασμός 

των λύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε Πελάτη. 

 
Logistics Engineering 

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και βασιζόμενοι στη win-win φιλοσοφία, ο Όμιλος εγγυάται  την 

συνεχή βελτίωση των λειτουργιών, τη γρήγορη εφαρμογή αλλαγών και τη διεκπεραίωση μελετών 

για λογαριασμό του Πελάτη 

 
 

Σχεδιασμός Πλάνου Μετάβασης Λειτουργιών 

Σε συνεργασία με τον πελάτη αναλύονται διαφορετικά σενάρια συνεργασίας και σχεδιάζονται από 

κοινού ο προγραμματισμό του έργου προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση. 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους του τομείς των Logistics και στη διαχείριση της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

 

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθεται η ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου ανά επιχειρηματικό τομέα 

και γεωγραφική κατανομή για την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 καθώς και για τις χρήσεις 2016 

και 2015. 

Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Χώρα 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 

Ελλάδα 21.605.052,93 20.529.769,10 15.760.592,57 15.645.300,90 

Ευρωπαϊκή Ένωση 2.977.926,71 2.451.889,77 407.392,45 416.039,09 

Τρίτες Χώρες 82.960,56 463.809,07 0,00 408.238,32 

Σύνολο 24.665.940,20 23.445.467,94 16.167.985,02 16.469.578,31 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις επισκοπημένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

εταιρικές ενοποιημένες ενδιάμεσες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, οι οποίες έχοντας συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, 

βρίσκονται ανηρτημένες στο site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Χώρα 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

Ελλάδα 41.623.230,53 39.452.244,62 31.552.114,69 30.152.087,50 

Ευρωπαϊκή Ένωση 5.427.336,50 3.143.008,57 725.185,12 693.985,26 

Τρίτες Χώρες 546.182,29 2.064.126,51 408.238,32 1.890.539,88 

Σύνολο 47.596.749,32 44.659.379,70 32.685.538,13 32.736.612,64 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές εταιρικές 

ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016, οι οποίες έχοντας συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, βρίσκονται ανηρτημένες στο 

site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

Οι πωλήσεις ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας έχουν ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 

Έσοδα Αποθήκευσης 6.339.257,72 8.176.582,41 6.182.859,83 7.814.287,07 

Έσοδα Διανομής 15.680.456,04 13.856.597,04 7.348.951,92 7.251.418,89 

http://www.fdlgroup.gr/
http://www.fdlgroup.gr/
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Λοιπά Έσοδα 2.646.226,44 1.412.288,49 2.636.173,27 1.403.872,36 

Σύνολο 24.665.940,20 23.445.467,94 16.167.985,02 16.469.578,32 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις επισκοπημένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

εταιρικές ενοποιημένες ενδιάμεσες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, οι οποίες έχοντας συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, 

βρίσκονται ανηρτημένες στο site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δραστηριότητα 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

Έσοδα Αποθήκευσης 15.681.634,13 15.133.228,69 14.858.845,63 14.727.777,90 

Έσοδα Διανομής 28.809.496,77 26.465.482,19 14.871.919,85 14.878.380,82 

Λοιπά Έσοδα 3.105.618,42 3.060.668,82 2.954.772,65 3.130.453,92 

Σύνολο 47.596.749,32 44.659.379,70 32.685.538,13 32.736.612,64 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές εταιρικές 

ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016, οι οποίες έχοντας συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, βρίσκονται ανηρτημένες στο 

site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

 

6.3 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας- Εμπορικά σήματα και άδειες εκμετάλλευσης και 

λειτουργίας 

Τονίζεται ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Εκδότη και η κερδοφορία του δεν εξαρτώνται από 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές 

συμβάσεις ή από νέες μεθόδους μεταποίησης. 

 

7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

7.1 Περιγραφή του Ομίλου 

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε  αποτελεί μητρική Εταιρεία του Ομίλου και δεν ενοποιείται στις οικονομικές 

καταστάσεις άλλου Ομίλου. Ο Όμιλος αποτελείται από τη μητρική Εταιρεία. και τις θυγατρικές εταιρείες 

της όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 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 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

7.2 Δομή του Ομίλου 

Εταιρεία Έδρα Σχέση 

% 
συμμετοχής 
30.06.2017 

% 
συμμετοχής 
31.12.2016 

% 
συμμετοχής 
31.12.2015 

Velos Trans AE 
Ασπρόπυργος 

Αττικής Θυγατρική 100% 100% 100% 

Transport Link AE 
Ασπρόπυργος 

Αττικής Θυγατρική 100% 100% 100% 

Express Link AE 
Μαγούλα 
Αττικής Θυγατρική 100% 100% 100% 

Dot Link AE 
Ασπρόπυργος 

Αττικής Θυγατρική 72% 72% 72% 

Foodlink (Cyprus) Ltd Κύπρος Θυγατρική 100% 100% 100% 

Foodlink Bulgaria Ltd Βουλγαρία Θυγατρική 75% 75% 75% 

http://www.fdlgroup.gr/
http://www.fdlgroup.gr/
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Foodlink Albania' 
SHPK 

Αλβανία Θυγατρική 51% 51% 51% 

FDL Group B.V. Ολλανδία Θυγατρική 100% 100% 100% 

Cityfast Couriers ΕΠΕ 
Νέα Σμύρνη 

Αττικής Θυγατρική 75% 75% - 
 

Την 25/05/2017 κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας AGROLINK A.E. αποφασίστηκε η 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 171.000 ευρώ με την έκδοση πέντε 

χιλιάδων επτακοσίων (5.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε 

μία και τιμή διάθεσης τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Η μοναδική μέτοχος ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. αποφάσισε 

να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκαοκτώ 

χιλιάδων ευρώ (18.000€), λαμβάνοντας 600 από τις νέες μετοχές, οι δε υπόλοιπες αποφασίστηκε να 

διατεθούν ελεύθερα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου στους υποψηφίους μετόχους που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η αύξηση υλοποιήθηκε επιτυχώς με 

αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. να διαμορφωθεί πλέον σε ποσοστό 23,88%. 

Συνεπώς το περιουσιακό αυτό στοιχείο κατηγοριοποιήθηκε ως συνδεδεμένη επιχείρηση στην εύλογη 

αξία και δεν ενοποιείται πλέον στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. 

Επισημαίνεται ότι τα ποσοστά δικαιωμάτωνψήφου ταυτίζονται με τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο 

των ανωτέρω εταιρειών. 

Η Εταιρεία Foodlink Albania SHPK έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. 

 

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

8.1 Διοικητικό Συμβούλιο 

Σύμφωνα με το καταστατικό της εκδότριας και τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να 

αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και 

γενικά την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή 

διάταξη του Νόμου μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ή για όσα αυτή ήδη 

νομοτύπως αποφάσισε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας 

από τρία έως έντεκα μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για 

πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να 

συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Το υφιστάμενο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 

29.12.2017, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 02.01.2018 και θα διοικεί την Εταιρεία έως την 28.12.2022. Η 

σύνθεση του διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από την από 29.12.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

των μετόχων παρατίθεται παρακάτω:  

 Καρακουλάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ - Πρόεδρος 

 Μάμαλης Αχιλλέας του Παύλου - Διευθύνων Σύμβουλος 

 Μπόμπολης Παναγιώτης του Σπυρίδωνος - Μέλος 

 Ελευθεριάδης Ελευθέριος του Κυριάκου - Μέλος. 

 Στούμπης Αθανάσιος του Γεωργίου - Μέλος 

 Γκυρτής Κωνσταντίνος του Παναγιώτη - Μέλος 

 Καλλιγέρης Δημήτριος του Στυλιανού - Μέλος  

 Σκαρλάτος Αθανάσιος του Δημητρίου - Μέλος 
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Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η Λεωφ. Ειρήνης 47, Ασπρόπυργος 

Αττικής, Τ.Κ.19300. 

Το Δ.Σ. έχει αναθέσει τη διαχείριση, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και την 

άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της Εταιρείας ξεχωριστά και εξίσου στον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βασίλη Καρακουλάκη του Εμμανουήλ, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 

Αχιλλέα Μάμαλη του Παύλου. Η Εταιρεία μπορεί να συναλλάσσεται και να δεσμεύεται εγκύρως με μόνη 

την υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω υπό την εταιρική επωνυμία. 

Ακολούθως παρατίθενται βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που 

αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους: 

Ο κ. Βασίλειος Καρακουλάκης είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1988 έως το 2002 διατέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος στον τομέα των 

Logistics στην Kraft Jacobs Suchard Hellas. Από το 2002 μέχρι σήμερα είναι ο Πρόεδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας και ένας από τους βασικούς μετόχους. 

Ο κ. Αχιλλέας Μάμαλης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1990 έως το 1997 εργάστηκε ως Διευθυντής Αποθήκης στον 

τομέα των logistics στην Kraft Jacobs Suchard Hellas. Από το 1997 μέχρι σήμερα είναι ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της Εταιρείας και ένας από τους βασικούς μετόχους. 

Ο κ. Παναγιώτης Μπόμπολης έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία 25 χρόνια είναι βασικός μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος σε 

εμπορικές, τουριστικές και παραγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ο κ. Ελευθέριος Ελευθεριάδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc in Operations 

Management & Manufacturing Systems από το University of Nottingham. Από το 1994 μέχρι το 2000 

εργάστηκε στην Kraft Foods Hellas ως Buyer και στην συνέχεια ως Warehouse Manager. Από το 2000 

ανέλαβε την θέση του Systems & Development Director της Eταιρίας και από το 2014 την θέση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου της Dotlink Α.Ε. 

Ο κ. Αθανάσιος Στούμπης είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολόγιας Τροφίμων και Οινολογίας  του 

Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθηνών   και έχει λάβει μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στον τομέα 

C.I.V.S. (Commerce International des Vins et des Spiritueux )  από το  Burgundy School Of Business . 

Από το 1999 μέχρι το 2001 εργάστηκε στην Diageo  Hellas SA ως Customer Service Coordinator . Από 

το 2001 μέχρι το 2002 εργάστηκε στη General Mills  Hellas ως Logistics & Customer Service Manager . 

Από  το 2002 έως το 2011 εργάστηκε ως Operations and Commercial Manager στην ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.  

. Το 2011 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Velostrans A.Ε.  

Ο κ. Κωνσταντίνος Γκυρτής είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “International MBA” από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Εργάζεται στην Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. από το 2009 ως Financial Manager. 

Ο κ. Δημήτριος Καλλιγέρης έχει πτυχίο Bachelor’s στον τομέα Transport & Shipping από το London 

Metropolitan University καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους στους τομείς Logistics & Supply Chain 

Management (Msc) από το Cranfield University και Business Administration (MBA) από το  ALBA 

Business School. Από το 2003 μέχρι το 2005 εργάστηκε στην Hays Logistics ως Activity Manager. 

Eισήχθη στη Foodlink το 2005 ως Account Manager. Το 2010 ανέλαβε τη θέση του Sales & Operations 

Manager και από το 2015 είναι ο HR Manager της Eταιρίας. 

Ο κ. Αθανάσιος Σκαρλάτος, είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και κάτοχος του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Logistics του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ειδικεύεται στη Διοίκηση 

των Λειτουργιών (Operations Management) του ομίλου FDL και, στις κύριες δραστηριότητες του 

περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και η κοστολόγηση των λειτουργιών του ομίλου. 
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8.2 Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη 

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη στους επιμέρους τομείς αναφέρονται ως ακολούθως: 

Ονοματεπώνυμο Ειδίκευση Οργανωτική Θέση 

Μάμαλης Αχιλλέας Μηχαν. Μηχανικός General Manager 

Αθανάσιος Στούμπης Διεθνές Εμπόριο (Msc) Commercial Manager 
Αθανάσιος Σκαρλάτος Βιομηχ. Διοίκηση – Διοίκηση Logistics (Msc) Operations Manager 

Martin Hofman Logistics & Supply Chain Management 
QA & Process 

Engineering Manager 

Ελευθέριος 

Ελευθεριάδης 

Operations Management & Manufacturing Systems 

(Msc) 
IT Manager 

Δημήτριος Καλλιγέρης Logistics & Supply Chain Management (Msc) - MBA HR Manager 

Γκυρτής Κωνστατνίνος Διοίκηση Επιχειρήσεων  Financial Manager 

Κυριαζής Χρήστος Λογιστής 
Πρϊστάμενος 

Λογιστηρίου 

8.3 Δηλώσεις Μελών Διοικητικών Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των 

Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη δηλώνουν τα εξής: 

 Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην 

Εταιρεία δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες με εξαίρεση όσα αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

 Δεν υφίστανται οποιουσδήποτε οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μελών των διοικητικών, 

διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας. 

 Δε διετέλεσαν μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε είναι εταίροι σε 

άλλη Εταιρεία ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τα τελευταία πέντε έτη, πέραν 

όσον αναφέρονται στο παρόν. 

 Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης 

κατά τα τελευταία πέντε έτη. 

 Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία συνδιαλαγής ή πτώχευσης, αναγκαστικής 

διαχείρησης ή εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών. 

 Δεν γνωρίζουν να εκκρεμεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή να εμπλέκονται σε 

οποιαδήποτε ποινική διαδικασία. 

 Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που να συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, 

διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με την Εκδότρια ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι 

οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. 

 Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας 

μετόχων της Εταιρείας και των πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων. 

 Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή / και κύρωσης εκ 

μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων 

επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν) και δεν έχουν παρεμποδιστεί από 

δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβουν στην διαχείριση ή στον χειρισμό των υποθέσεων ενός 

εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών. 

 Δεν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών οργάνων καθώς και των ανωτέρων διοικητικών στελεχών. Συγκεκριμένα, οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμά τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους 

οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. 

 Δεν υφίστανται οποιοσδήποτε περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση εντός ορισμένης 

χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών του εκδότη που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά. 

 Δεν διατελούν κατά την ημερομηνία του παρόντος πληροφοριακού δελτίου μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, ούτε είναι εταίροι σε άλλη Εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, 

με εξαίρεση όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Ονοματεπώνυμο Εταιρεία Θέση στη Διοίκηση 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Καρακουλάκης 

Βασίλειος 
VELOSTRANS A.E. Πρόεδρος Δ.Σ. - 

 TRANSPORT LINK A.E. Μέλος Δ.Σ. - 

 DOTLINK A.E. Πρόεδρος Δ.Σ. - 

 FOODLINK (CYPRUS) LTD Διαχειριστής - 

 LEYENDA INVESTMENTS LTD Διαχειριστής 100% 

 ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. - 94,5% 

Μάμαλης Αχιλλέας TRANSPORT LINK A.E. Μέλος Δ.Σ. - 

 EXPRESS LINK Ε.Π.Ε. Διαχειριστής - 

 REALEST LINK A.E. 
Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων 

Σύμβουλος 
50% 

 
A MAMALIS INVESTMENTS 

LTD (CYPRUS) 
Διαχειριστής 100% 

Μπόμπολης 

Παναγιώτης 
ELVINA ( FRANCE) LTD Διαχειριστής 30% 

 ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ Α.Ε  70% 

 
A.E ΤΟΥΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΩΣ 

ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 
Διευθύνων Σύμβουλος 50% 

 ΡΕΑΞΙΟΝ ΤΕΞΤΙΛ Ε.Π.Ε Διαχειριστής 50% 

 AGROLINK A.E. Πρόεδρος Δ.Σ.  

Ελευθεριάδης 

Ελευθέριος 
DOTLINK A.E. Διευθύνων Σύμβουλος 7% 

Στούμπης Αθανάσιος VELOSTRANS A.E. Διευθύνων Σύμβουλος - 

 AGROLINK A.E. Διευθύνων Σύμβουλος  

Γκυρτής Κωνσταντίνος VELOSTRANS A.E. Μέλος Δ.Σ. - 

 AGROLINK A.E. Μέλος Δ.Σ. - 

8.4 Μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από μέλη Διαχειριστικών και Εποπτικών 

Οργάνων και από Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη. 

 

9. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

 
Το ύψος των μεικτών αποδοχών των διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών στελεχών που δόθηκαν 

την περίοδο 01.01.2017  έως 30.06.2017 για τις υπηρεσίες που παρείχαν ως μισθωτοί και μέλη Δ.Σ. 

αναλύονται ανά πρόσωπο και ανά Εταιρεία του Ομίλου στον παρακάτω πίνακα. 

 

Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Αρ. Μετοχών 

LEYENDA INVESTMENTS LTD (Συνδ. Νομ. 
Πρόσωπο με τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη, 
Πρόεδρο Δ.Σ.) 

  
 

5.520.000 

Μάμαλης Αχιλλέας Διευθύνων Σύμβουλος 4.204.343 

A.MAMALIS INVESTMENTS LTD (Συνδ. Νομ. 
Πρόσωπο με τον κ. Αχιλλέα Μάμαλη, Διευθ. 
Σύμβουλο) 
 

  
328.783 

Μπόμπολης Παναγιώτης Μέλος 311.045 

Ελευθεριάδης Ελευθέριος Μέλος 82.243 

Στούμπης Αθανάσιος Μέλος 68.396 

Καλλιγέρης Δημήτριος Μέλος 28.565 

Σκαρλάτος Αθανάσιος Μέλος 34.366 

Γκυρτής Κωνσταντίνος Μέλος 14.166 

Hofman Martin Διευθυντικό Στέλεχος 14.298 

Κυριαζής  Χρήστος Διευθυντικό Στέλεχος 7.575 

ΣΥΝΟΛΟ:   
 

10.613.780 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
FOODLINK 

A.E. 
VELOSTRANS 

A.E. 
TRANSPORT 

LINK A.E. 
DOT LINK 

A.E. 
CITYFAST 

Ε.Π.Ε. ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ 31059,6         31.059,60 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 29961         29.961,00 

MARTIN HOFMAN 21231,82         21.231,82 

ΓΚΥΡΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15012,08         15.012,08 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 19854,99         19.854,99 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΣΙΑΣ   34324,2       34.324,20 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΥΜΠΗΣ   39920,4       39.920,40 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ   14997,06       14.997,06 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ       46495,8   46.495,80 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΜΑΡΓΕΡ       19723,2   19.723,20 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ       19773   19.773,00 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ       19674   19.674,00 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ         10327,2 10.327,20 

ΣΥΝΟΛΟ 117.119,49 89.241,66 0,00 105.666,00 10.327,20 322.354,35 

Πηγή: Επεξερασμένα στοιχεία από τις μισθοδοτικές καταστάσεις της εταιρείας 

 
Το ύψος των αμοιβών και οφελών των διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών στελεχών που τους 

δόθηκαν κατά τη χρήση 2016 για τις υπηρεσίες που παρείχαν ως μισθωτοί και μέλη Δ.Σ. αναλύονται ανά 

πρόσωπο και ανά Εταιρεία του Ομίλου στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
FOODLINK 

A.E. 

VELOSTRANS 

A.E. 

TRANSPORT 

LINK A.E. 

DOT LINK 

A.E. 

CITYFAST 

Ε.Π.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 
7.833,68 

    
7.834,00 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΜΑΜΑΛΗΣ 
6.574,29 

    
6.575,00 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ 
54.854,58 2.273,76 

   
57.128,34 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 
52.471,83 

    
52.471,83 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37.874,41 
    

37.874,41 
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ΤΣΙΩΝΗΣ 

MARTIN HOFMAN 45.787,46 
    

45.787,46 

ΓΚΥΡΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
28.889,36 

    
28.889,36 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
40.201,09 

    
40.201,09 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΣΙΑΣ 
 

81.692,73 
   

81.692,73 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΤΟΥΜΠΗΣ  
107.199,87 

   
107.199,87 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΣΠΑΝΟΣ 
  19.500,00 6.500,00     26.000,00 

ΡΗΓΑΣ 

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ 
  17.500,00       17.500,00 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
4.039,49 

  
76.539,58 

 
80.579,07 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΜΑΡΓΕΡ    
36.966,52 

 
36.966,52 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ    
39.336,40 

 
39.336,40 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ    
36.966,52 

 
36.966,52 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΠΟΥΡΑΣ 
        7.500,00 7.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 278.526,19 228.166,36 6.500,00 189.809,02 7.500,00 710.502,60 

Πηγή: Τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν από τις βεβαιώσεις αποδοχών για τη χρήση 2016 

Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει: 

Η Εταιρεία δεν διατηρεί άλλου είδους νομικές σχέσεις με τα μέλη του Δ.Σ. από τις οποίες να προκύπτει 

υποχρέωση για την καταβολή αμοιβών προς αυτά. 

Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που να συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, 

διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική οι οποίες να προβλέπουν 

την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. 

Πέρα των ανωτέρω αμοιβών και παροχών για τη χρήση του 2016, και για την περίοδο μέχρι και 

30.06.2017 δεν οφείλονται οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές και οφέλη για τα μέλη των διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών στελεχών Τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

στελεχών δεν κατέχουν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας. 

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σύμφωνα με το κεφ. Ε (άρθρα 17 έως 21) του Καταστατικού της Εταιρείας, παρατίθεται ο τρόπος 

λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σύνθεση – Εκλογή - Θητεία 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας. 
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3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι την ημέρα της πρώτης 

τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί 

περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια. 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση – μέτοχοι ή μη μέτοχοι 

– είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.   

5. Σε περίπτωση που μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την 

ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί : 

Α) Να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω μελών. Η εκλογή των μελών αυτών γίνεται με 

απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο 

της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του 

άρθρου 7Β Ν.2190/1920 ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως 

επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει 

αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ή 

Β) Να συνεχίζει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των 

ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως αυτός 

είχε πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να 

είναι λιγότερα των τριών (3). 

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, 

μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εξουσία-Αρμοδιότητες-Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και 

διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία 

μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το 

Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες 

του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23
α
 του 

Κ.Ν.2190/1920. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφαση του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα 

να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν 

συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της 

Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, (που 

θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την 

παραπάνω απόφαση του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει. 

3.  Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει 

το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων. 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία 

προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται 

μόνο απέναντι στην Εταιρεία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η 

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 

όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για 

υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου, των διατάξεων του Καταστατικού, ή των αποφάσεων της 

Γενικής Συνελεύσεως μόνη αρμόδια ν’αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση. 

Συγκρότηση του Διοικ.Συμβουλίου-Προεδρείο-Σύγκλιση 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, 

εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ 

των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και 

αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες τους. 
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2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι στους 

τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρεία 

σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά  στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που 

ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον 

Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό. 

Συνεδριάσεις 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα 

δε όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του, καθώς και κάθε φορά που ο νόμος 

ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. 

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας. Κατ’ 

εξαίρεση δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα 

δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η 

πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη 

συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που 

γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στη 

πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, 

διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση 

τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 

προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο 

από τον Προέδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που 

ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 

ημερών από τη λήξη της ανωτέρω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση 

στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή 

απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις-Απαρτία-Πλειοψηφία 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν 

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, 

ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον 

κλάσμα. 

2. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. 

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή 

τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος 

μπορεί να εκπροσωπεί μόνον άλλον σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να 

παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη. 

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με 

αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Το υφιστάμενο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 

29.12.2017, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 02.01.2018 και θα διοικεί την Εταιρεία έως την 28.12.2022 .  

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και βάσει του κανονισμού λειτουργίας της 

ΕΝ.Α. δεν υποχρεούται να εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 

11. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Προ της Έκτακτης Γ.Σ. της 19.01.2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε τέσσερα  

εκατομμύρια δύο χιλιάδες τρακόσια έξη ευρώ και τριάντα λεπτά (€4.002.306,30), διαιρεμένο σε δεκατρία 

εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εικοσιμία (13.341.021) κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστης. 

Με την από 19/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια ευρώ  (€ 3.001.729,50) με καταβολή μετρητών 

και έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.005.765) νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα 

προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστης. 

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνέλευσης, κατά 

τη συνεδρίαση της 15.02.2018 όρισε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα τριάντα λεπτά του ευρώ 

(€0,30). 

Το τμήμα Μητρώου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με 

την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1140018 / 16.02.2018 ανακοίνωσή του καταχώρησε με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρησης 1331788, την με αριθμό 1029 / 14.02.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά 

το Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε και στο διαδυκτιακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

Μετά την ανωτέρω προαποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και εφ’ όσον καλυφθεί 

πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια τέσσερεις 

χιλιάδες τριαντα πέντει ευρώ και ογδόντα λεπτά (€7.004.035,80) διαιρούμενο σε εισοστρία εκατομμύρια 

τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι  (23.346.786) μετοχές, ονομαστικής αξίας 

τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστης. Σύμφωνα με την Απόφαση της Γ.Σ. επιτρέπεται η σύμφωνα 

με το άρθρο 13
α
 του ν.2190/1920 δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, υπό την έννοια ότι αν η 

κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, τότε σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη η οποία 

παρέχεται ως δυνατότητα από τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μόνο 

μέχρι του ποσού της κάλυψης και το Δ.Σ. θα πράξει όσα από το νόμο προβλέπονται. 

Η μετοχική σύνθεση του εκδότη σύμφωνα με το μετοχολόγιο της με record date 15.01.2018 (με 

απεικόνιση μετοχών που κατέχουν ποσοστό άνω του 5%) είναι η εξής: 

Μέτοχος Μετοχές / Δικαιώματα Ψήφου Ποσοστό 

ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Άμεσα και Έμμεσα) 4.533.126 33,98% 

LEYENDA INVESTMENTS LTD* 5.520.000 41,38% 

ZAITECH FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
1.627.350 12,20% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < του 5% 1.660.545 12,44% 

Σύνολο 13.341.021 100,00% 

*Συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Καρακουλάκη. 

Η Εταιρεία, σύμφωνα με ενημέρωση (ανακοίνωση 9-2-2018) από τους δύο βασικούς μετόχους α) 

LEYENDA INVESTMENTS LTD (συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Βασίλη Καρακουλάκη, 

πρόεδρο του Δ.Σ.) με ποσοστό συμμετοχής 41,38% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και β) 

Αχιλλέα Μάμαλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο με ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμμετοχής 33,98% επί του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  γνώρισε ότι υφίσταται συμφωνία μεταβίβασης, μεταξύ των ανωτέρω 

μετόχων και της Εταιρείας Συμμετοχών DYNAPLUS HOLDINGS LTD, θυγατρικής της Εταιρείας VNK 

CAPITAL LIMITED και Εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Κάτσου, αριθμού μετοχών οι οποίες θα 

αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας κατόπιν της επιτυχούς 
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ολοκλήρωσης της  αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η συμφωνηθείσα τιμή μεταβίβασης των μετοχών 

ανέρχεται σε 0,6853 ευρώ ανά μετοχή. Η μεταβίβαση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί μετά την 

αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κατά την διάρκεια της 

περιόδου εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ 

τούτου, η ανωτέρω μεταβίβαση αφορά μετοχές άνευ του δικαιώματος προτίμησης στην  αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η μεταβίβαση θα αφορά 5.836.696 μετοχές.  

Για τη μεταβίβαση των ανωτέρω μετοχών θα ληφθούν υπόψη οι χρονικοί περιορισμοί του Άρθρου 19, 

παράγραφος 11 του του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014. 

Δεν υφίσταται γνωστή, άλλη πλην της ανωτέρω,  στον Εκδότη συμφωνία η οποία εφαρμοζόμενη θα 

μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο του Εκδότη. 

Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του πληροφοριακού δελτίου κατέχει 74.719 ίδιες μετοχές ή ποσοστό 

0,56% του μετοχικού κεφαλαίου, των οποίων τα δικαιώματα προτίμησης στην  Αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου δεν προτίθεται να εξασκήσει (θα διατεθούν εφόσον υπάρξει επαρκής ζήτηση μέσω 

συναλλαγών στο ΧΑ). Σημειώνεται ότι κατά την  27/11/2017 διατέθηκαν στο προσωπικό του Ομίλου 

101.000 ίδιες μετοχές σε υπαλλήλους και στελέχη της εταιρείας σύμφωνα με την από 04/09/2017 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Σύμφωνα με τη δήλωση της Εταιρείας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην μεταβίβαση των μετοχών 

της Εταιρείας. 

11.1 Μείωση της Διασποράς (Dilution) 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση (κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος 

ψήφου μετοχών) της Εκδότριας πριν και μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου,  και με 

την παραδοχή ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Επίσης εμφανίζεται 

η μετοχική σύνθεση την τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης κατά την οποία θα 

έχουν μεταβιβαστεί οι μετοχές στην Εταιρείας Συμμετοχών DYNAPLUS HOLDINGS LTD όπως 

περιγράφεται ανωτέρω. 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΌΤΙ 

ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΘΑ 

ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

Μέτοχος 

Μετοχές / 
Δικαιώματα 

Ψήφου Ποσοστό 

Μετοχές / 
Δικαιώματα 

Ψήφου Ποσοστό 

Μετοχές / 
Δικαιώματα 

Ψήφου Ποσοστό 

ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4.533.126 33,98% 1.614.778 12,10% 5.014.622 21,48% 

LEYENDA INVESTMENTS 
LTD 5.510.000 41,30% 2.591.652 19,43% 6.724.152 28,80% 

DYNAPLUS HOLDINGS 
LTD 0 0,00% 5.836.696 43,75% 5.836.696 25,00% 

ZAITECH FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.627.350 12,20% 1.627.350 12,20% 2.847.862 12,20% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < του 5% 1.670.545 12,52% 1.670.545 12,52% 2.923.454 12,52% 

Σύνολο 13.341.021 100,00% 13.341.021 100,00% 23.346.786 100,00% 

 

Σε περίπτωση που οι ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (<5%) δεν ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης που κατέχουν 

το ποσοστό τους θα κατέλθει στο 7,16%, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΌΤΙ ΟΙ 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ < 5% ΔΕΝ 
ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Μέτοχος 

Μετοχές / 
Δικαιώματα 

Ψήφου Ποσοστό 

Μετοχές / 
Δικαιώματα 

Ψήφου Ποσοστό 

Μετοχές / 
Δικαιώματα 

Ψήφου Ποσοστό 

ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4.533.126 33,98% 1.614.778 12,10% 5.501.286 23,56% 

LEYENDA INVESTMENTS 
LTD 5.510.000 41,30% 2.591.652 19,43% 7.315.690 31,33% 

DYNAPLUS HOLDINGS LTD 0 0,00% 5.836.696 43,75% 5.836.696 25,00% 

ZAITECH FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.627.350 12,20% 1.627.350 12,20% 3.022.569 12,95% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < του 5% 1.670.545 12,52% 1.670.545 12,52% 1.670.545 7,16% 

Σύνολο 13.341.021 100,00% 13.341.021 33,98% 23.346.786 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία συμμετοχών DYNAPLUS HOLDINGS LTD δεν θα κατέχει βάσει της 

ανωτέρω συμφωνίας δικαιώματα προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα έχουν δικαίωμα στη λήψη μερίσματος για τη χρήση 2018. 

Τα ανωτέρω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην 

επαληθευθούν.  

Σημειώνεται σύμφωνα με την από 19.01.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται 

εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών (με άσκηση δικαιωμάτων 

προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής) από τους παλαιούς μετόχους να διαθέσει τις 

μετοχές, που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες, ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. στ΄ του κ.ν. 2190/1920 στην ίδια τιμή, ακόμα και σε υφισταμένους 

μετόχους της Εταιρίας. 

Η εκδότρια δεν γνωρίζει πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτει ότι ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα πέρα 

από τη γνωστή στο κοινό μετοχική σύνθεση. 

Επίσης στο βαθμό που η εταιρεία γνωρίζει η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους της δεν 

ασκείται με τρόπο καταχραστηκό. 

Το καταστατικό του εκδότη είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του εκδότη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.fdlgroup.gr. 

 

12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ 

ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 

Στην παρούσα ενοτητα παρουσιάζονται πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της 

Εκδότριας όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεων 2016 – 

2015 και της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικης κατάστασης της περιόδου 01.01.2017 έως 30.06.2017. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α) της χρήσης που έληξε την 31.12.2016 και β) της χρήσης 

που έληξε την 31.12.2015, συντάχθηκαν από την εκδότρια βάσει των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.) και του Ν.2190/1920 και έχουν εγκριθεί από το 

Δ.Σ. της Εκδότριας α) κατά τη συνεδρίαση της 26.04.2017 και β) κατά την συνεδρίαση της 30.03.2016 

αντιστοίχως. Οι οικονομικές χρήσεις του 2016 και 2015, έχουν ελεγχθεί από την ορισθείσα από τη Γ.Σ. 

της Εκδότριας Εταιρεία MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., 

http://www.fdlgroup.gr/
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Λεωφόρος Συγγρού 130, 117 45 Αθήνα Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 και ειδικότερα από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή κ. Βασίλη Νιάρχο με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521. 

Σημειώνεται ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση του 2015 που παρατίθενται στην 

παρούσα ενότητα είναι αυτές που δημοσιεύθηκαν ως συγκριτικά στοιχεία στις ενοποιημένες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως του 2016. 

Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις  που αφορούν τη χρήση 2016 έχουν εγκριθεί την 04/09/2017 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

Οι ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1.1.2017 εως 30.6.2017 

συντάχθηκαν από την εκδότρια βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.) και του Ν.2190/1920 και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας την 29.09.2017. Για τις 

ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1.1.2017 έως 30.6.2017 έχει 

διενεργηθεί επισκόπηση από την Εταιρεία MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί 

Σύμβουλοι Α.Ε., Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Π.Φάληρο Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 και ειδικότερα από τον 

Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλη Νιάρχο με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521. 

Στο παράρτημα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθενται οι οικονομικές καταστάσεις του 

2016 από τις οποίες προήλθαν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συνοδευόμενες από την σχετική 

Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή καθώς και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 

από 1.1.2017 εως 30.6.2017 συνοδευόμενες από τη σχετική έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού 

Ελεγκτή.  
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12.1 Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες  

 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρήσεων 

2015-2016 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εκδότριας για 

τις χρήσεις 2015 και 2016. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού         

Υπεραξία 1.831.544,23 1.831.544,23 0,00 0,00 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 60.326,44 63.562,34 21.443,48 32.081,56 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11.790.912,50 11.611.013,68 9.875.749,10 10.203.525,93 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 5.861.878,86 5.821.599,06 

Λοιπές επενδύσεις 77.370,83 122.585,58 77.370,83 122.585,58 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 886.386,80 849.902,25 834.189,32 795.475,12 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού 

14.646.540,80 14.478.608,08 16.670.631,59 16.975.267,25 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Αποθέματα 46.873,15 0,00 44.185,15 0,00 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 13.402.809,38 11.338.168,63 9.727.078,31 8.489.599,32 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 50.010,38 1.370,60 300,73 665,97 

Λοιπές απαιτήσεις 2.602.041,39 1.912.826,42 1.884.991,05 1.783.096,09 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.565.063,24 6.198.525,38 2.324.472,50 2.725.691,13 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 20.666.797,54 19.450.891,03 13.981.027,74 12.999.052,51 

Σύνολο ενεργητικού 35.313.338,34 33.929.499,11 30.651.659,33 29.974.319,76 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Ίδια κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο 3.480.266,40 3.480.266,40 3.480.266,40 3.480.266,40 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 494.684,95 494.684,95 494.684,95 494.684,95 

Λοιπά αποθεματικά 1.309.968,27 1.273.500,05 1.305.660,03 1.269.191,81 

Στοιχεία καταχωρ. απ' ευθείας στα ΙΚ 43.928,31 36.383,39 43.928,31 36.383,39 

Αποτελέσματα εις νέο 1.096.101,14 3.080.829,93 669.790,01 2.842.665,81 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

μετόχους της μητρικής 

6.424.949,07 8.365.664,72 5.994.329,70 8.123.192,36 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,00 13.628,41 0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.424.949,07 8.379.293,13 5.994.329,70 8.123.192,36 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.248.876,00 2.782.242,76 3.171.424,00 2.782.242,76 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 150.375,87 197.779,31 25.519,52 40.801,94 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 59.067,91 269.567,89 253.322,28 455.038,76 

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 467.850,19 434.005,96 400.350,38 377.557,35 

Προβλέψεις 187.814,97 187.814,97 132.814,97 132.814,97 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.113.984,94 3.871.410,89 3.983.431,15 3.788.455,78 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.690.100,45 10.618.170,33 10.047.782,21 9.187.987,78 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 175.635,52 21.580,38 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.958.209,81 8.277.608,11 8.620.649,32 7.126.438,11 

Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις 67.632,82 127.557,36 4.654,41 53.981,59 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την 

επόμενη χρήση 

511.102,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.371.723,73 2.383.878,91 1.500.812,54 1.444.264,14 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 25.774.404,33 21.678.795,09 20.673.898,48 18.062.671,62 

          

Σύνολο υποχρεώσεων 28.888.389,27 25.550.205,98 24.657.329,63 21.851.127,40 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 35.313.338,34 33.929.499,11 30.651.659,33 29.974.319,76 

 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές εταιρικές 

ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016, οι οποίες έχοντας συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
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Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, βρίσκονται ανηρτημένες στο 

site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

Από τα Στοιχεία του Ισολογισμού παρατηρούμε: 

 Το γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται για τον Όμιλο στο ποσό των 35.313 χιλ. ευρώ το 

2016 έναντι 33.929 χιλ. ευρώ για το 2015 ενώ για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι 30.651 

χιλ. ευρώ έναντι 29.974 χιλ. ευρώ. 

 Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου μετά αποσβέσεων ανέρχονται για 

το 2016 σε 14.647 χιλ. ευρώ έναντι 14.479 χιλ. ευρώ το 2015 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται 

σε 16.671 χιλ. ευρώ έναντι 16.975 χιλ. ευρώ. 

 Η καθαρή θέση του Ομίλου το 2016 ανέρχεται σε 6.425 χιλ. ευρώ έναντι 8.379 χιλ. ευρώ το 

2015 και για την Εταιρεία 5.994 χιλ. ευρώ έναντι 8.123 χιλ. ευρώ. Παρατηρούμε σημαντική 

μείωση λόγω ζημιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2016 εξαιτίας αναγνώρισης 

επισφαλούς απαίτησης που προέρχεται από τον Πελάτη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ύψους 1,785 

εκ. ευρώ λόγω της υπαγωγής του τελευταίου στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.  

 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφώνονται το 2016 σε 3.113 χιλ. ευρώ 

έναντι 3.871 χιλ. ευρώ το 2015 και αντίστοιχα 3.983 χιλ. ευρώ έναντι 3.788 χιλ. ευρώ για την 

Εταιρεία 

 Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 25.774 χιλ. ευρώ το 2016 έναντι 

21.678 το 2015 και της Εταιρείας 20.673 χιλ. ευρώ έναντι 18.063 χιλ. αντίστοιχα. 

Ως υπεραξία αναφέρεται η αξία της απόκτησης των θυγατρικών Express Link ΕΠΕ και Transport Link AE 

η οποία κατά τον χρόνο της απόκτησής τους (2009) υπολογίσθηκε σε 420.909,52 ευρώ. 

Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η υπεραξία της απόκτησης της Velos Trans AE την 15/12/2011, που 

υπολογίσθηκε σε 1.410.634,71 ευρώ. 

Συνολικά το ποσό της υπεραξίας αναγνωρίστηκε σε 1.831.544,23 ευρώ, για το οποίο εξετάστηκε και 

αναγνωρίστηκε ότι δεν συντρέχει λόγος απομείωσης του στις οικονομικές καταστάσεις των 

καλυπτόμενων περιόδων. 

 

Οι λοιπές επενδύσεις αφορούν διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (μετοχές ΧΑ) τα 

οποία αποτιμώνται στις εύλογες αξίες και οι μεταβολές τους από την αποτίμηση στην εύλογη αξία, 

καταχωρούνται στην καθαρή θέση από όπου και μεταφέρονται στα κέρδη ή τις ζημιές με την πώλησή 

τους ή όταν αυτά απομειωθούν. 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ύψους 823.339,40 ευρώ αφορούν δοθείσες εγγυήσεις. 

 

Στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις», περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης ποσού 1.742.660,00 ευρώ της μητρικής εταιρείας αφορά πρόβλεψη 

από την απαίτηση της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Το συνολικό ποσό διενεργηθεισών προβλέψεων για τον 

Όμιλο ανέρχεται σε 2.509.194,69 ευρώ. 

 

Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται κυρίως έσοδα χρήσεως εισπρακτέα και απαιτήσεις από 

συνδεδεμένα μέρη. 

 

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν 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.  Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη 

χρήση ύψους 511.102 ευρώ αφορούν το μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού που πρόκειται να 

αποπληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός δωδεκαμήνου. 

 

Στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», περιλαμβάνονται κυρίως μη ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις από φόρους – τέλη και ασφαλιστικές εισφορές, οφειλόμενες αμοιβές μισθωτών και λοιπές 

προβλέψεις δαπανών. 
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 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων 2015 - 2016 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων του Ομίλου και της Εκδότριας 

για τις χρήσεις 2015-2016. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

          
Κύκλος εργασιών 47.596.749,32 44.659.379,70 32.685.538,13 32.736.612,64 

Κόστος πωλήσεων (44.493.564,00) (40.484.981,02) (31.443.679,08) (30.226.104,47) 

Μικτό κέρδος 3.103.185,32 4.174.398,68 1.241.859,05 2.510.508,17 

          

Λοιπά έσοδα 438.393,26 221.720,76 342.787,31 269.161,88 

Έξοδα διοίκησης (3.042.004,40) (2.767.395,28) (1.657.843,88) (1.523.258,99) 

Λοιπά έξοδα (1.728.407,39) (241.908,66) (1.591.424,88) (198.269,98) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

(1.228.833,21) 1.386.815,50 (1.664.622,40) 1.058.141,08 

          

Χρηματοοικονομικά έξοδα (789.570,44) (717.004,00) (680.689,92) (628.569,61) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 14.814,03 21.571,05 2.506,13 20.682,32 

Έσοδα / (Έξοδα) απομείωσης στοιχείων ενεργητικού (28.208,66) 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (2.031.798,28) 691.382,55 (2.342.806,19) 450.253,79 

          

Φόροι εισοδήματος 55.199,31 (463.836,61) 191.685,93 (403.055,86) 

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) (1.976.598,97) 227.545,94 (2.151.120,26) 47.197,93 

          

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες)         

(α) Μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα          

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  (45.214,75) (91.814,02) (45.214,75) (91.814,02) 

Φόρος εισοδήματος 13.112,28 26.626,07 13.112,28 26.626,07 

Σύνολο (α) (32.102,47) (65.187,95) (32.102,47) (65.187,95) 

(β) Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα     
  

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες 10.626,64 (31.025,31) 10.626,64 (31.025,31) 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών 

(κερδών)/ζημιών 
(3.081,73) 8.997,34 (3.081,73) 8.997,34 

Σύνολο (β) 7.544,91 (22.027,97) 7.544,91 (22.027,97) 

Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο μετά από 

φόρους 

(24.557,56) (87.215,92) (24.557,56) (87.215,92) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά 

από φόρους 

(2.001.156,53) 140.330,02 (2.175.677,82) (40.017,99) 

          

Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) αναλογούν σε:         

Μετόχους μητρικής (1.962.970,56) 230.730,31 (2.151.120,26) 47.197,93 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (13.628,41) (3.184,37) 0,00 0,00 

          

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

αναλογούν σε: 

        

Μετόχους της Εταιρείας (1.987.528,12) 143.514,39 (2.175.677,82) (40.017,99) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (13.628,41) (3.184,37) 0,00 0,00 

          

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή         

Βασικά (€ / μετοχή) (0,1713) 0,0124 (0,1875) (0,0034) 

 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές εταιρικές 

ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016, οι οποίες έχοντας συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, βρίσκονται ανηρτημένες στο 

site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

 

http://www.fdlgroup.gr/
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Από τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης παρατηρούμε: 

 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό 0,16% ήτοι 32.685 χιλ. 

ευρώ το 2016 έναντι 32.737 χιλ. ευρώ το 2015 και αύξηση σε ποσοστό 6,58% για τον Όμιλο 

ήτοι 47.596 χιλ. ευρώ το 2016 έναντι 44.659 χιλ. ευρώ το 2015. 

 Τα μικτά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 3.103 χιλ. ευρώ το 2016 έναντι 4.174 χιλ. 

ευρώ το 2015 και 1.242 χιλ. ευρώ έναντι 2.511 για την Εταιρεία αντίστοιχα ενώ ο συντελεστής 

μικτού κέρδους το 2015 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 6,52%, για τον Όμιλο και 3,80% για την 

Εταιρεία. 

 Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3.042 χιλ. ευρώ για τον 

Όμιλο και των 1.657 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία την τρέχουσα χρήση έναντι ποσών 2.767 χιλ. 

ευρώ και 1.523 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα την προηγούμενη χρήση. 

Έτσι διαμορώνεται σε ποσοστό για τον Όμιλο 6,39% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι 6,20% 

της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Εταιρεία είναι 5,07% έναντι 

4,65%. 

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο το 2016 στο ποσό των 1.684 χιλ. ευρώ 

έναντι 2.433 χιλ ευρώ το 2015, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανήλθαν σε 936 χιλ. 

ευρώ έναντι 1.934 χιλ.. ευρώ το 2015. Για τη διαμόρφωση του EBITDA δεν έχουν ληφθεί υπόψη 

οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων,που διενεργήθηκαν λόγω της πτώχευσης της Εταιρείας 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. οι οποίες θεωρούνται μη επαναλαμβανόμενο γεγονός. 

 Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε ζημιές ύψους 2.032 χιλ. 

ευρώ το 2016 έναντι κερδών ύψους 691 χιλ. ευρώ το 2015 και για την Εταιρεία σε ζημιές ύψους 

2.343 χιλ. ευρώ το 2016 έναντι κερδών ύψους 450 χιλ. ευρώ το 2015.  

 

Η ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας για όγδοη συνεχόμενη χρονιά και η διακοπή συνεργασίας του Ομίλου 

με την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. λόγω της υπαγωγής της τελευταίας στο άρθρο 99 του 

πτωχευτικού κώδικα αποτέλεσαν τα σημαντικότερα θέματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Όμιλος κατά την 

τρέχουσα χρήση. 

Παρόλο που η επίδραση του ανωτέρω γεγονότος ήταν σημαντική για τα οικονομικά αποτελέσματα του 

Ομίλου, τόσο λόγω της διαγραφής απαιτήσεων, όσο και λόγω των λοιπών εξόδων που επιβάρυναν τον 

Όμιλο κατόπιν της λήξης της συνεργασίας, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται ζημιές προ φόρων ύψους 

2,03 εκ. ευρώ, τα υψηλά ρευστά διαθέσιμα και η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της διοίκησης 

στην αντιμετώπιση του γεγονότος, δεν δημιούργησαν οποιοδήποτε πρόβλημα στην ομαλή ροή των 

δραστηριοτήτων του Ομίλου.  

Σημαντικό γεγονός για τον Όμιλο αποτελεί η αύξηση κατά 6,58% του Κύκλου Εργασιών με αποτέλεσμα 

να διαμορφώνεται στα 47,60 εκ. ευρώ έναντι 44,66 εκ της προηγούμενης χρήσης, ακολουθώντας έτσι 

την αναπτυξιακή πορεία που τον χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια καθώς και η επένδυση σε πάγιο 

εξοπλισμό ύψους άνω των 1,3 εκ. ευρώ στοχεύοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
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  Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Ομίλου 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κατάσταση Ταμειακών Ροών του Ομίλου και της Εκδότριας για τις 

χρήσεις 2015-2016. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-

31/12/2016 

1/1-

31/12/2015 

1/1-

31/12/2016 

1/1-

31/12/2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         

Αποτέλεσμα προ φόρων (2.031.798,28) 691.382,55 (2.342.806,19) 450.253,79 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων 1.130.502,31 1.009.899,67 844.932,84 853.930,24 

Αποσβέσεις άυλων πάγιων 23.947,06 34.118,22 12.616,88 21.459,03 

(Κέρδη)/ζημίες από πώληση παγίων  (3.199,98) 2.348,39 0,00 2.707,34 

Προβλέψεις για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 1.834.273,40 0,00 1.742.660,00 0,00 

Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικο 36.215,00 172.833,97 33.419,67 105.303,86 

Υποτίμηση αξίας συμμετοχών 45.214,75 0,00 45.214,75 0,00 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00  (16.800,00) 0,00  (16.800,00) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (77.130,89)  (54.921,41)  (2.506,13)  (20.682,32) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 785.332,28 752.225,72 680.689,92 632.252,97 

Σύνολο προσαρμογών στο αποτέλεσμα 1.743.355,65 2.591.087,11 1.014.221,74 2.028.424,91 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (43.962,15) 0,00  (44.185,15) 0,00 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (4.416.913,44) 168.678,67 (2.980.138,99) 901.614,88 

(Αύξηση) / μείωση προκαταβολών και λοιπών βραχυπρόθεσμων 

απαιτήσεων 

 (803.283,77)  (672.186,22)  (185.458,67)  (946.067,76) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 2.854.006,33 2.428.588,56 922.866,28 1.942.033,43 

Σύνολο (2.410.153,03) 1.925.081,01 (2.286.916,53) 1.897.580,55 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (666.797,38) 4.516.168,12 (1.272.694,79) 3.926.005,46 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  (58.206,48)  (151.679,47) 0,00  (113.345,91) 

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/ εισροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 

 (725.003,86) 4.364.488,65 (1.272.694,79) 3.812.659,55 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων (1.341.883,16)  (663.124,98)  (538.340,01)  (307.997,66) 

Πληρωμές για απόκτηση άυλων παγίων στοιχείων  (15.282,05)  (14.224,00)  (15.282,05)  (5.724,00) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 38.184,00 29.250,00 21.184,00 9.500,00 

Εισπράξεις από πώληση άυλων παγίων στοιχείων 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 

Πληρωμές για συμμετοχή στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών  (37.500,00) 0,00  (37.500,00) 0,00 

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)  (950.000,00) 0,00 0,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 29.504,89 22.721,41 2.506,13 20.682,32 

(Αγορές) / Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0,00 16.800,00 0,00 (2.982.200,00) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) 

(2.272.976,32)  (608.577,57)  (563.431,93) (3.265.739,34) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

Εισπράξεις από πώληση ιδίων τίτλων 46.815,16 0,00 46.815,16 0,00 

Μεταβολή Μακροπρόθεσμου δανεισμού 643.835,65 1.682.242,76 643.835,65 1.682.242,76 

Μεταβολή Βραχυπρόθεσμου δανεισμού 1.565.674,37  (833.794,27) 1.494.211,21 (1.002.417,21) 

Μεταβολή δανεισμού από χρηματοδοτικές μισθώσεις  (136.474,86)  (270.415,87)  (69.264,01)  (142.489,26) 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 0,00 71.021,71 0,00 71.021,71 

Τόκοι πληρωθέντες  (785.332,28)  (752.225,72)  (680.689,92)  (632.252,97) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 

1.364.518,04  (103.171,39) 1.434.908,09  (23.894,97) 

          

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

(1.633.462,14) 3.652.739,69  (401.218,63) 523.025,24 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 6.198.525,38 2.545.785,69 2.725.691,13 2.202.665,89 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 4.565.063,24 6.198.525,38 2.324.472,50 2.725.691,13 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές εταιρικές 

ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016, οι οποίες έχοντας συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, βρίσκονται ανηρτημένες στο 

site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

Οι ταμειακές ροές μειώνονται κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων εξαιτίας της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. αλλά και της απόκτησης ενσώματων πάγιων στοιχείων. 

http://www.fdlgroup.gr/
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12.2 Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου 01.01.2017 έως 

30.06.2017 

Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εκδότριας για 

την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού         

Υπεραξία 1.831.544,23 1.831.544,23 0,00 0,00 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 56.564,89 60.326,44 16.825,47 21.443,48 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12.049.396,96 11.790.912,50 10.193.653,88 9.875.749,10 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 5.831.878,86 5.861.878,86 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 50.004,45 0,00 48.000,00 0,00 

Λοιπές επενδύσεις 106.381,34 77.370,83 106.381,34 77.370,83 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 875.536,88 886.386,80 823.339,40 834.189,32 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 14.969.428,75 14.646.540,80 17.020.078,95 16.670.631,59 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Αποθέματα 47.109,94 46.873,15 45.682,97 44.185,15 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 12.139.262,60 13.402.809,38 7.497.276,81 9.727.078,31 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 45.726,79 50.010,38 236,12 300,73 

Λοιπές απαιτήσεις 2.639.029,11 2.602.041,39 1.772.831,25 1.884.991,05 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.976.014,30 4.565.063,24 1.532.358,56 2.324.472,50 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 17.847.142,74 20.666.797,54 10.848.385,71 13.981.027,74 

Σύνολο ενεργητικού 32.816.571,49 35.313.338,34 27.868.464,66 30.651.659,33 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Ίδια κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο 3.480.266,40 3.480.266,40 3.480.266,40 3.480.266,40 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 494.684,95 494.684,95 494.684,95 494.684,95 

Λοιπά αποθεματικά 1.260.136,73 1.309.968,27 1.255.828,49 1.305.660,03 

Στοιχεία καταχωρ. απ' ευθείας στα ΙΚ 43.928,31 43.928,31 43.928,31 43.928,31 

Αποτελέσματα εις νέο 28.434,84 1.096.101,14  (297.959,20) 669.790,01 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
μητρικής 

5.307.451,23 6.424.949,07 4.976.748,95 5.994.329,70 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.307.451,23 6.424.949,07 4.976.748,95 5.994.329,70 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.999.999,34 2.248.876,00 5.021.424,00 3.171.424,00 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 340.130,84 150.375,87 252.787,55 25.519,52 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 346.258,73 59.067,91 509.004,95 253.322,28 

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 494.979,42 467.850,19 421.954,01 400.350,38 

Προβλέψεις 187.814,97 187.814,97 132.814,97 132.814,97 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.369.183,30 3.113.984,94 6.337.985,48 3.983.431,15 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11.403.865,02 12.690.100,45 8.278.677,55 10.047.782,21 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 58.853,50 175.635,52 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.611.286,67 9.958.209,81 6.422.983,05 8.620.649,32 

Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις 194.576,54 67.632,82 121.511,95 4.654,41 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη 
χρήση 

500.000,00 511.102,00 500.000,00 500.000,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.371.355,23 2.371.723,73 1.230.557,68 1.500.812,54 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 22.139.936,96 25.774.404,33 16.553.730,23 20.673.898,48 

Σύνολο υποχρεώσεων 27.509.120,26 28.888.389,27 22.891.715,71 24.657.329,63 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 32.816.571,49 35.313.338,34 27.868.464,66 30.651.659,33 

 
Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις επισκοπημένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

εταιρικές ενοποιημένες ενδιάμεσες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, οι οποίες έχοντας συνταχθεί 
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σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, 

βρίσκονται ανηρτημένες στο site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

Από τα στοιχεία του ισολογισμού παρατηρούμε: 

- Το γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται για τον Όμιλο στο ποσό των 32.817 χιλ. ευρώ το 2017 

έναντι 35.313 χιλ. ευρώ στη λήξη της προηγούμενης χρήσης,  ενώ για την Εταιρεία τα αντίστοιχα 

ποσά είναι 27.868 χιλ. ευρώ έναντι 30.652 χιλ. ευρώ. 

- Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανέρχονται για το 2017 σε 14.969 χιλ. 

ευρώ έναντι 14.647 χιλ. ευρώ το 2016 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται σε 17.020 χιλ. ευρώ έναντι 

16.670 χιλ. ευρώ. 

- Η καθαρή θέση του Ομίλου το 2017 ανέρχεται σε 5.307 χιλ. ευρώ έναντι 6.425 χιλ. ευρώ το 2016 

και για την Εταιρεία 4.977 χιλ. ευρώ έναντι 5.994 χιλ. ευρώ. 

- Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου εμφανίζονται ελαφρά μειωμένες το 2017 ήτοι 5.369 

χιλ. ευρώ έναντι 3.114 χιλ. ευρώ το 2016 και αντίστοιχα 6.338 χιλ. έναντι 3.983 χιλ. για την Εταιρεία. 

Η αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται στη σύναψη νέου ομολογιακού δανείου 

με την ALPHA BANK ύψους 2 εκ. ευρώ. 

- Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 22.140 χιλ. ευρώ το 2017 έναντι 

25.774 το 2016 και της Εταιρείας σε 16.554 χιλ. ευρώ έναντι 20.674 χιλ. αντίστοιχα. 

 

Ως υπεραξία αναφέρεται η αξία της απόκτησης των θυγατρικών Express Link ΕΠΕ και Transport Link AE 

η οποία κατά τον χρόνο της απόκτησής τους (2009) υπολογίσθηκε σε 420.909,52 ευρώ. 

Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η υπεραξία της απόκτησης της Velos Trans AE την 15/12/2011, που 

υπολογίσθηκε σε 1.410.634,71 ευρώ. 

Συνολικά το ποσό της υπεραξίας αναγνωρίστηκε σε 1.831.544,23 ευρώ, για το οποίο εξετάστηκε και 

αναγνωρίστηκε ότι δεν συντρέχει λόγος απομείωσης του στις οικονομικές καταστάσεις των 

καλυπτόμενων περιόδων. 

 

Οι λοιπές επενδύσεις αφορούν διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (μετοχές ΧΑ) τα 

οποία αποτιμώνται στις εύλογες αξίες και οι μεταβολές τους από την αποτίμηση στην εύλογη αξία, 

καταχωρούνται στην καθαρή θέση από όπου και μεταφέρονται στα κέρδη ή τις ζημιές με την πώλησή 

τους ή όταν αυτά απομειωθούν. 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ύψους 875.536,88 ευρώ αφορούν δοθείσες εγγυήσεις. 

 

Στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις», περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης ποσού 1.742.660,00 ευρώ της μητρικής εταιρείας κατά την 

προηγούμενη χρήση του 2016 αφορά πρόβλεψη από την απαίτηση της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Για το 

πρώτο εξάμηνο του 2017 δεν υπάρχει για την εταιρεία οποιαδήποτε πρόβλεψη υποτίμησης. Το συνολικό 

ποσό διενεργηθεισών προβλέψεων για τον Όμιλο ανέρχεται σε 742.778,53 ευρώ. 

 

Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται κυρίως έσοδα χρήσεως εισπρακτέα και απαιτήσεις από 

συνδεδεμένα μέρη. 

 

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν ομολογιακό δάνειο ύψους 3 εκ. ευρώ, διάρκειας 7 

ετών με επιτόκιο που κυμαίνεται από 4,25% το πρώτο έτος έως 3,5% τα δύο τελευταία έτη, μέρος του 

οποίου χρησιμοποιήθηκε 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 αν χρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Το επιτόκιο του εν λόγω δανείου 

κυμαίνεται από 4,75% το πρώτο έτος και καταλήγει στο 3,85% τα δύο τελευταία έτη. Για τα ομολογιακά 

δάνεια έχουν εγγραφεί δύο προσημειώσεις επί ακινήτου της εταιρείας συνολικού ύψους 5,6 εκ. ευρώ. 

 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση ύψους 500.000 ευρώ αφορούν το 

μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού που πρόκειται να αποπληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 

ενός δωδεκαμήνου. 

 

http://www.fdlgroup.gr/
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Στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», περιλαμβάνονται κυρίως μη ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις από φόρους – τέλη και ασφαλιστικές εισφορές, οφειλόμενες αμοιβές μισθωτών και λοιπές 

προβλέψεις δαπανών. 

 

 

Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων Α εξαμήνου 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων του Ομίλου και της Εκδότριας 

για την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/6/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/6/2016 
          
Κύκλος εργασιών 24.665.940,20 23.445.467,94 16.167.985,02 16.469.578,31 
Κόστος πωλήσεων (23.642.126,47) (21.234.587,45) (15.898.003,60) (15.093.701,64) 

Μικτό κέρδος 1.023.813,73 2.210.880,49 269.981,42 1.375.876,67 

          

Λοιπά έσοδα 331.559,51 119.794,24 354.810,56 121.231,24 
Έξοδα διοίκησης (1.598.994,69) (1.341.736,98) (864.997,84) (762.431,98) 
Λοιπά έξοδα (170.675,07) (1.772.894,75) (165.348,13) (1.728.396,38) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ 
φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

(414.296,52) (783.957,00) (405.553,99) (993.720,45) 

          

Χρηματοοικονομικά έξοδα (380.582,70) (386.062,77) (316.558,72) (329.003,15) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.182,24 1.985,15 1.633,12 1.919,95 
Κέρδη / (Ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις 1.259,04 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (787.437,94) (1.168.034,62) (720.479,59) (1.320.803,65) 

          
Φόροι εισοδήματος (280.110,88) 256.318,53 (247.269,62) 324.165,25 

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) (1.067.548,82) (911.716,09) (967.749,21) (996.638,40) 

          
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες)         
(α) Μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα          
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  

29.010,51 (40.774,41) 29.010,51 (40.774,41) 

Φόρος εισοδήματος (8.413,05) 11.824,58 (8.413,05) 11.824,58 

Σύνολο (α) 20.597,46 (28.949,83) 20.597,46 (28.949,83) 

(β) Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα     
  

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες 0,00 (22.577,15) 0,00 (22.577,15) 
Αναβαλλόμενος φόρος επί των 
αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών 

0,00 6.547,37 0,00 6.547,37 

Σύνολο (β) 0,00 (16.029,78) 0,00 (16.029,78) 

Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο 
μετά από φόρους 

20.597,46 (44.979,61) 20.597,46 (44.979,61) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φόρους 

(1.046.951,36) (956.695,70) (947.151,75) (1.041.618,01) 

          
          
Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) αναλογούν σε:         

Μετόχους μητρικής (1.047.103,87) (907.348,40) (967.749,21) (996.638,40) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (20.444,95) (4.367,69) 0,00 0,00 
          
          
Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
αναλογούν σε: 

        

Μετόχους της Εταιρείας (1.026.506,41) (952.328,01) (947.151,75) (1.041.618,01) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (20.444,95) (4.367,69) 0,00 0,00 
          
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή         
Βασικά (€ / μετοχή) (0,0885) (0,0821) (0,0816) (0,0898) 
Απομειωμένα (€ / μετοχή) (0,0885) (0,0821) (0,0816) (0,0898) 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις επισκοπημένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

εταιρικές ενοποιημένες ενδιάμεσες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, οι οποίες έχοντας συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, 

βρίσκονται ανηρτημένες στο site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

Από τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης παρατηρούμε: 

- Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό 1,83 % ήτοι 16,168 χιλ. ευρώ 

το α’ εξάμηνο του 2017 έναντι 16,470 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 ενώ για τον Όμιλο 

παρουσιάζεται αύξηση σε ποσοστό 5,21% ήτοι 24,666 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017 έναντι 

23.445 χιλ. ευρώ το 2016. 

- Τα μικτά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 1.024 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017 έναντι 

2.211 χιλ. ευρώ το 2016 και 270 χιλ. ευρώ έναντι 1.376 για την Εταιρεία αντίστοιχα ενώ ο 

http://www.fdlgroup.gr/
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συντελεστής μικτού κέρδους το 2017 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 4,15%, για τον Όμιλο και 

1,67% για την Εταιρεία, μειωμένος έναντι του 9,43% και 8,35% αντίστοιχα το α’ εξάμηνο του 2016. 

- Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.599 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο 

και των 865 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία την τρέχουσα περίοδο έναντι ποσών 1.342 χιλ. ευρώ και 762 

χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα την προηγούμενη περίοδο. Έτσι διαμορφώνεται 

ένα ποσοστό για τον Όμιλο 6,48% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι 5,72% της προηγούμενης 

περιόδου, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Εταιρεία είναι 5,35% έναντι 4,63%. 

- Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζονται μειωμένα το πρώτο εξάμηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν 

για τον Όμιλο στο ποσό των 204 χιλ. ευρώ έναντι 1.337 χιλ. ευρώ για το 2016, ενώ τα αντίστοιχα 

ποσά για την Εταιρεία ανήλθαν  σε 15 χιλ. ευρώ έναντι 971 χιλ. ευρώ το 2016.  

- Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε ζημιές ύψους 787 χιλ. ευρώ το α’ 

εξάμηνο του 2017 έναντι ζημιών 1.168  χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ενώ για την 

Εταιρεία ανέρχονται σε ζημιές ύψους  720 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.321 χιλ. ευρώ το 2016. 

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 2016 περιλαμβάνεται πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

ύψους 1,61 εκ. ευρώ για τον Όμιλο και 1,58 εκ ευρώ για την Εταιρεία  που οφείλεται στη συνεργασία 

με την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

 

Παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάζει η Ελληνική Οικονομία και σε μία περίοδο έντονου ανταγωνισμού, 

ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τον Κύκλο Εργασιών του κατά 5,2% το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι 

της αντίστοιχης περιόδου του 2016 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 24,67 εκ. ευρώ έναντι 23,45 

εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.  Τα αποτελέσματα προ φόρων τόσο για την Εταιρεία, όσο 

και για τον Όμιλο είναι αρνητικά και σαφώς επηρεασμένα από την προηγούμενη χρήση, λόγω των 

αρνητικών συνεπειών της διακοπής της συνεργασίας με την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και του 

κόστους που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία εξαιτίας αυτού του γεγονότος μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 

2017. Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αν και μειωμένα σε σχέση με 

την προηγούμενη περίοδο παραμένουν θετικά. 

Ο Όμιλος και το πρώτο εξάμηνο του 2017 πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, 

της τάξης των 800 χιλ. ευρώ, προκειμένου να αναπτύξει και να αναβαθμίσει το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του, παραμένοντας προσηλωμένος στο στόχο του για την καλύτερη δυνατή 

παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του. 

Επίσης η επιτυχημένη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 522 χιλ. ενίσχυσε τα ίδια 

κεφάλαια και τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της 

όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό της. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα ορισμένα από τα 

στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης 

χρήσης. 
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Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κατάσταση Ταμειακών Ροών του Ομίλου και της Εκδότριας της 

περιόδου 01.01.2017 έως 30.06.2017. 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         

Αποτέλεσμα προ φόρων  (787.437,94)  (1.168.034,62)  (720.479,59)  (1.320.803,65) 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων 605.053,76 505.400,31 415.621,67 383.874,51 

Αποσβέσεις άυλων πάγιων 11.746,55 8.910,40 4.618,01 4.977,55 

(Κέρδη)/ζημίες από πώληση παγίων  (224.532,59) 0,00  (190.122,10) 0,00 

Προβλέψεις για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 20.000,00 1.575.656,52 0,00 1.575.656,52 

Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο 
προσωπικο 

21.603,63 6.699,50 21.603,63 6.699,50 

Αναστροφή πρόβλεψης για απομείωση εμπορικών 
απαιτήσεων 

 (88.752,84) 0,00  (44.996,68) 0,00 

Υποτίμηση αξίας συμμετοχών  (29.010,51) 40.774,41  (29.010,51) 40.774,41 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (6.182,24)  (1.985,15)  (1.633,12)  (1.919,95) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 380.582,70 386.062,77 316.558,72 329.003,15 

Σύνολο προσαρμογών στο αποτέλεσμα  (96.929,48) 1.353.484,14  (227.839,97) 1.018.262,04 

          

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (1.868,82) 0,00  (1.497,82) 0,00 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 1.747.695,27  (4.024.145,59) 2.274.798,18  (2.478.641,55) 
(Αύξηση) / μείωση προκαταβολών και λοιπών 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 

 (2.057.902,89)  (207.217,58) 152.084,84  (799.767,04) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 251.058,43  (700.629,40) (2.039.359,51)  (497.141,14) 

Σύνολο  (61.018,01)  (4.931.992,57) 386.025,69  (3.775.549,73) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 (157.947,49)  (3.578.508,43) 158.185,72  (2.757.287,69) 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  (4.247,79)  (27.425,01) 0,00 0,00 

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/ εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 

 (162.195,28)  (3.605.933,44) 158.185,72  (2.757.287,69) 

 
        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων 
στοιχείων 

 (882.263,59)  (553.112,15)  (785.404,35)  (100.356,59) 

Πληρωμές για απόκτηση άυλων παγίων στοιχείων  (7.985,00)  (42.779,80) 0,00  (2.779,80) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
ακινητοποιήσεων 

242.000,00 0,00 242.000,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 6.182,24 1.985,15 1.633,12 1.919,95 

(Αγορές) / Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων  (18.000,00) 0,00  (18.000,00) 0,00 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

 (660.066,35)  (593.906,80)  (559.771,23)  (101.216,44) 

          

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

        

Εισπράξεις από πώληση ιδίων τίτλων  (70.429,00) 0,00  (70.429,00) 0,00 

Μεταβολή Μακροπρόθεσμου δανεισμού 1.850.000,00 321.068,24 1.850.000,00  (32.242,76) 

Μεταβολή Βραχυπρόθεσμου δανεισμού  (2.446.923,16) 996.503,73  (2.197.666,27) 1.163.560,36 

Μεταβολή δανεισμού από χρηματοδοτικές μισθώσεις 311.147,56  (57.100,48) 344.125,56  (44.468,64) 

Τόκοι πληρωθέντες  (380.582,70)  (386.062,77)  (316.558,72)  (329.003,15) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

 (736.787,29) 874.408,72  (390.528,43) 757.845,81 

          

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 (1.559.048,93)  (3.325.431,52)  (792.113,94)  (2.100.658,32) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

4.535.063,23 6.198.525,38 2.324.472,50 2.725.691,13 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  
της περιόδου 

2.976.014,30 2.873.093,86 1.532.358,56 625.032,81 

 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις επισκοπημένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

εταιρικές ενοποιημένες ενδιάμεσες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, οι οποίες έχοντας συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, 

βρίσκονται ανηρτημένες στο site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

 

http://www.fdlgroup.gr/


ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

 

44 

 

Από τα στοιχεία της κατάστασης ταμειακών ροών παρατηρούμε για τον Όμιλο: 

- Μείωση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων κατά 1,7 εκ. ευρώ που οφείλεται στην εξόφληση 

από την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε. του 50% της απαίτησης από την Μαρινόπουλος Α.Ε. όπως 

συμφωνήθηκε με το σύμφωνο εξυγίανσης που συμφωνήθηκε μεταξύ των εταιρειών. 

- Ταμειακές εκροές της τάξης των 882 χιλ. ευρώ για αγορά παγίου εξοπλισμού όπως αναλύεται 

στην παράγραφο 5.2. 

- Ταμειακές εισροές ύψους 242 χιλ. ευρώ από πώληση παγίων στοιχείων. 

- Αύξηση του Μακροπρόθεσμου δανεισμού και αντίστοιχα μείωση του Βραχυπρόθεσμού 

δανεισμού που οφείλεται στην έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 2 εκ. ευρώ με το οποίο 

έγινε αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. 

13. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

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 εκδότριας 

πλην της  αξίωσης της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ  έναντι της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συνολικού ποσού € 

1.902.698,08, λόγω οφειλών που απορρέουν από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, για το διάστημα 

Ιουλίου 2016 – Φεβρουαρίου 2017, ηθικής βλάβης και διαφυγόντων κερδών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Εταιρεία δηλώνει ότι για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών 

που προηγούνται της έκδοσης του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δεν υπήρξαν διοικητικές, ή άλλες 

δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες, περιλαμβανομένων διαδικασιών που εκκρεμούν ή που δεν ενδέχεται 

να κινηθούν εναντίων της Εκδότριας και του Ομίλου της και έχουν περιέλθει σε γνώση της ή σε γνώση 

των υπευθύνων προσώπων, οι οποίες μπορούν ή θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη 

χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εκδότριας και του Ομίλου της. 

 

14. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή 

την εμπορική θέση του Ομίλου από την ημερομηνία σύνταξης της τελευταίας δημοσιευμένης οικονομικής 

κατάστασης της 30.06.2017 έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός 

από: 

Α) Την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης 

υπέρ των παλαιών μετόχων, που θα επιδράσει θετικά στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, και από όσα 

αναφέρονται παρακάτω, δεν υπάρχει άλλο γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σημαντική αλλαγή στη 

χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του εκδότη. 

Β) Την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 522.039,90 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε 

από την 07.08.2017 έως και την 21.08.2017. 

Β) την από 23.03.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, βάσει των διατάξεων 

του Ν.2190/1920 και του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν, αποφάσισε τη διάθεση μέσω ιδιωτικής 

τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου, Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) δύο 

εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000,00), με διάρκεια επτά (7) έτη και επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον 

επιτοκίου το οποίο θα προσαρμόζεται ετησίως και σταδιακά από 4,75% έως 3,85%. Την 13
η
 Απριλίου 

2017 υπεγράφη η σχετική σύμβαση με την τράπεζα ALPHA BANK. Το Ομολογιακό Δάνειο 

χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και έχει συντελέσει στη μείωση του 

χρηματοοικονομικού κόστους.  

Γ) Η Εταιρεία την 25.05.2017 εισέπραξε από την Εταιρεία Σκλαβενίτης Α.Ε. το 50% της απαίτησης της 

από την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατόπιν της υπογραφής του συμφώνου εξυγίανσης που προέβλεπε 

διαγραφή του υπολοίπου 50% της απαίτησης. Από το ποσό των 1,785 εκ. ευρώ που αποτελεί το 50% 

της απαίτησης, συμψηφίστηκαν οφειλές της Εταιρείας προς την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ύψους 395 χιλ. 

ευρώ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα του εκδότη αυξήθηκαν κατά 1,39 εκ. ευρώ.  
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15. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη γίνεται με βάση τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Οι κυριότερες συναλλαγές αφορούν αγορές και πωλήσεις υπηρεσιών από και προς τις θυγατρικές 

εταιρείες του Ομιλου και  συγγενείες εταιρείες καθώς και αμοιβών προς τη διοίκηση της εταιρείας. 

Οι συναλλαγές στη χρήση του 2017 και μέχρι τις 30.06.2017 και το υπόλοιπο την 30/06/2017 με τα 

συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 είναι αυτές που αναλύονται στους παρακάτω πίνακες. 

Η εταιρεία δηλώνει ότι μετά την 30.6.2017 και έως την ημερομηνία του παρόντος πληρφοριακού δελτίου 

δεν υφίστανται άλλες σημαντικές άλλες διαιτερικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται 

στο ΔΛΠ24. 

 
 
Εμπορικές συναλλαγές         

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πωλήσεις 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 87.938,48 69.979,46 

Σύνολο - - 87.938,48 69.979,46 

          

Αγορές 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 992.343,64 835.895,24 

Βασικά διοικητικά στελέχη 319.741,59 258.767,00 74.066,81 86.880,00 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 293.160,00 293.160,00 293.160,00 293.160,00 

Σύνολο 612.901,59 551.927,00 1.359.570,45 1.215.935,24 

 
 

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές         

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απαιτήσεις 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 727.885,14 704.605,08 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 59.717,00 57.837,00 3.680,00 20.386,00 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 1.426.910,85 - 1.406.524,85 

Σύνολο 59.717,00 1.484.747,85 731.565,14 2.131.515,93 

          

          

Υποχρεώσεις 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 1.437.262,78 1.443.987,58 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 131.247,24 124.773,69 39.889,58 40.816,48 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 19.673,55 - 19.673,55 - 

Σύνολο 150.920,79 124.773,69 1.496.825,91 1.484.804,06 

 
Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις επισκοπημένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές 

εταιρικές ενοποιημένες ενδιάμεσες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, οι οποίες έχοντας συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, 

βρίσκονται ανηρτημένες στο site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

  

http://www.fdlgroup.gr/
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Οι συναλλαγές στη χρήση του 2016 και το υπόλοιπο την 31/12/2016 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την 

έννοια του ΔΛΠ 24 είναι οι εξής: 

Εμπορικές συναλλαγές 

    

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πωλήσεις 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 239.714,83 186.696,27 

Σύνολο 0,00 0,00 239.714,83 186.696,27 

          

Αγορές 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 1.804.062,80 1.652.551,64 

Βασικά διοικητικά στελέχη 543.654,00 728.705,36 139.880,00 199.728,40 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 586.320,00 586.320,00 586.320,00 586.320,00 

Σύνολο 1.129.974,00 1.315.025,36 2.530.262,80 2.438.600,04 

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές 

    

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 704.605,08 925.794,03 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 57.837,00 65.037,00 - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.426.910,85 932.945,65 1.426.910,85 932.945,65 

Σύνολο 1.484.747,85 997.982,65 2.131.515,93 1.858.739,68 

          

Υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 1.443.987,58 365.905,68 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 124.773,69 134.653,11 40.816,48 49.384,05 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - 1.222.182,05 

Σύνολο 124.773,69 134.653,11 1.484.804,06 1.637.471,78 

 

Πηγή: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές εταιρικές 

ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016, οι οποίες έχοντας συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχοντας εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εκδότριας, βρίσκονται ανηρτημένες στο 

site της εκδότριας www.fdlgroup.gr 

16. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις εκτός του πλαισίου των συνήθων δραστηριοτήτων των εταιρειών 

του Ομίλου και της εκδότριας. 
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Δεν υπάρχουν συμβάσεις (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων) που έχουν συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου και περιέχουν διατάξεις 

δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι 

σημαντική για τον Όμιλο κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. 

 

17. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

17.1  Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του 

Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου. 

17.2  Συμφέροντα φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υφίστανται συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων 

που συμμετέχουν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ούτε σύγκρουση των 

συμφερόντων της εταιρείας με αυτών των ως άνω προσώπων που να επηρεάζουν σημαντικά την 

έκδοση.  

Ο Σύμβουλος Έκδοσης ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δηλώνει ότι δεν έχει συμφέροντα τα οποία 

δύνανται να επηρρεάσουν σημαντικά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αμοιβή 

που θα λάβει με την ιδιότητα του Συμβούλου Έκδοσης. 

17.3  Λόγοι της προσφοράς και χρήση εσόδων 

Δεδομένου ότι η εκδότρια δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, ούτε καθυστέρηση στην 

αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.001.729,50) το οποίο 

επίκειται να αντληθεί από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφ’ όσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως και 

μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθεί για εξαγορά ή εξαγορές επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. 

Σε περίπτωση πλήρους καλύψεως της αύξησης, τα συνολικά καθαρά έσοδα υπολογίζονται στο ποσό 

των 2.936.729,50 ευρώ. 

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει τους μετόχους της για την χρήση των ανωτέρω κεφαλαίων 

σύμφωνα με τον κανονισμό της Εναλλακτικής Αγοράς. 

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι κατά το χρόνο υλοποίησης των εξαγορών θα προβεί σε σύνταξη 

πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με την απόφαση 7 του Δ.Σ. του Χ.Α. «Πρόσθετη πληροφόρηση 

που παρέχουν οι εταιρείες ενταγμένες στην ΕΝ.Α.»  

 

18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

18.1 Γενικά 

Οι μετοχές της Εκδότριας που προσφέρονται είναι άυλες κοινές ονομαστικές, έχουν δικαίωμα ψήφου,  

είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ και διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του Ν.2190/1920 και του καταστατικού 

της Εταιρείας. 

Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων ISIN (International Securities Identification Number) των κοινών 

μετοχών της Εκδότριας είναι ο GRS510003015. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) είναι o 

213800UT49A6YAB1CU80. 
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Κάθε μετοχή της Εκδότριας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από 

τις διατάξεις του Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό της Εκδότριας, το οποίο δεν 

περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος. Η κατοχή του 

τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο του καταστατικού  της 

Εταιρείας και των μόνιμων  αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.  

Αρμόδιος Φορέας για την τήρηση των αρχείων των άυλων τίτλων της Εκδότριας είναι το «Ελληνικό 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» Λεωφόρος Αθηνών 110, Τ.Κ. 10442, Αθήνα. 

Οι κινητές αξίες της εκδόσεως είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ. 

Δεν υφίστανται ρήτρες μετατροπής ή ρήτρες εξαγοράς κοινών ονομαστικών μετοχών. 

Όλες οι μετοχές που έχει εκδώσει η Εταιρεία είναι εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, μεταβιβάσιμες και πλήρως 

αποπληρωμένες. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) μετοχής. Η ευθύνη των μετόχων 

περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα 

ιδιοκτησίας στην περιουσία της Εκδότριας και ανάλογη συμμετοχή στα κέρδη της σύμφωνα με τον Νόμο 

2190/1920 και τις διατάξεις του καταστατικού της. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από κάθε μετοχή παρακολουθούν  αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί έως το ποσό των 3.001.729,50 ευρώ με καταβολή 

μετρητών και έκδοση 10.005.765 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και 

τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ, υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 7.004.035,80 ευρώ 

διαιρούμενο σε 23.346.786 μετοχές, ονομαστικής αξίας  0,30 ευρώ εκάστης. 

18.2 Δικαιώματα Μετοχών 

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι 

ουδεμία ευθύνη υπέχουν πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι 

συμμετέχουν στη διοίκηση, στη διανομή των κερδών και στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της 

Εκδότριας σε περίπτωση διάλυσής της, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και σύμφωνα 

με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.  

Το καταστατικό της εταιρείας δεν εμπεριέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ συγκεκριμένων 

μετόχων, ούτε περιορισμούς κατά συγκεκριμένων μετόχων, ούτε περιορισμούς του δικαιώματος ψήφου. 

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών 

Συνελεύσεων. 

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 

13, παράγραφος 5 του Ν.2190/1920. 

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της 

Εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά 

μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, ενώ η Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των 

δικαστηρίων της έδρας της. 

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε 

αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την 

προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή εναλλακτικά, με 

απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. 

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν τα κάτωθι 

δικαιώματα: 
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Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών 

για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2190/1920. 

Να ζητήσουν σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

αναφέροντας τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. 

υποχρεούται να παρέχει στη Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 

Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. Το Δ.Σ. δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαιωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος 

φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Εάν ο μέτοχος δεν έχει 

συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 

18.3 Μέρισμα 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44
α
 του Ν.2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, η διάθεση των 

κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

1. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο 

Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η 

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 

τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

2. Ακολουθεί διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (Φ.Ε.Κ. Α’ 173/1967). 

3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου 

αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας 

ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους της Εταιρείας μέσα σε δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο 

τρόπος και ο τόπος καταβολής ακολουθεί τα οριζόμενα στον κανονισμό του Χ.Α. 

Μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μετά από μια πενταετία παραγράφονται. 

Σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 άρθρο 40 που έχει κωδικοποιηθεί με το Νόμο 4387/2016 στα 

μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%). 

18.4 Κόστη μεταβίβασης μετοχών 

Η ΕΛΚΑΤ χρεώνει τέλος ύψους 0,0325% στον αγοραστή και πωλητή για το κόστος διακανονισμού της 

συναλλαγής. Εξωχρηματιστηριακή πώληση και μεταβίβαση μετοχών υπόκειται επίσης σε τέλος ύψους 

0,0325% επί της αξίας μεταβίβασης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει, επιβάλλεται και φόρος 0,2% επί της 

αξίας πώλησης (όπως αυτή αναγράφται στα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία) εισηγμένων μετοχών. Ο εν 

λόγω φόρος επιβάλλεται τόσος σε χρηματιστηριακές όσο και εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις μετοχών, 

καθώς και επί συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων. 

Επίσης υφίσταται φόρος κέρδους από την πώληση μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την 1.1.2009 και 

στο εξής, (οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την 1.1.2014), ύψους 15% εφόσον το μεταβιβάζον 

πρόσωπο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%. 

Δεν προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις κινητές αξίες οι οποίες θα εκδοθούν και θα 

εισαχθούν στο Χ.Α., πέραν της φορολογικής αντιμετώπισης που γενικά ο νόμος προβλέπει. 
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Δεν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή / και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και 

υποχρεωτικής εξαγοράς των κινητών αξιών. 

 

19. ΌΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η έκδοση των νέων μετοχών έχει αποφασιστεί με την από 19.01.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων και η τιμή διάθεσής τους με την απόφαση της 15.02.2018 του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ΄εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.01.2018, και 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν.2190/1920.   

Το τμήμα Μητρώου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με 

την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1140018 / 16.02.2018 ανακοίνωσή του καταχώρησε με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρησης 1331788, την με αριθμό 1029 / 14.02.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά 

το Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε και στο διαδυκτιακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

Οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχουν ως εξής : 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Αριθμός Μετοχών πριν την Έκδοση 13.341.021 

Έκδοση Νέων Μετοχών: 10.005.765 

Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 

(αναλογία τρείς (3) νέες μετοχές  για κάθε τέσσερις (4) παλαιές 
3 νέες : 4 παλαιές 

Σύνολο μετοχών μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου* 23.346.786 

Ονομαστική αξία μετοχής 0,30 

Τιμή διάθεσης ανά μετοχή 0,30 

Συνολικά έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου*: 3.001.729,50 

*Εφ’ όσον υπάρχει πλήρης κάλυψη της αύξησης 
Η προσαρμογή της τιμής των μετοχών εξαιτίας της αύξησης θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση 26 του 

Δ.Σ. του Χ.Α. 

 

19.1  Όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και 

διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.01.2018, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. με σκοπό 

εξαγορά ή εξαγορές επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, αποφάσισε την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.001.729,50 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 

10.005.765 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0.30 

ευρώ, σύμφωνα με την από 15.02.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ανωτέρω 

προαποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα 

ανέρχεται σε 7.004.035,80 ευρώ διαιρούμενο σε 23.346.786 μετοχές, ονομαστικής αξίας  0,30 ευρώ 

εκάστης. 

Ορίστηκε προθεσμία (4) μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την 

ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, 

ήτοι μέχρι και 14.06.2018 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει σύμφωνα με το 

Νόμο την προθεσμία αυτή κατά ένα (1) ακόμη μήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους 

μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν.2190/1920. Δικαίωμα προτίμησης στην 
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ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο 

μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε τέσσερις (4) μετοχές που κατέχουν θα εγγράφονται για τρείς (3) νέες 

μετοχές, που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη 

καταβολή της αξίας των μετοχών.  

Ορίστηκε επίσης ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, 

κατά τις ημερομηνίες που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ. και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό 

Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου στα πλαίσια της απόφασης της Γ.Σ. 

Οι ασκούντες εμπρόθεσμα, προσηκόντως και συνολικά το δικαίωμα προτιμήσεώς τους θα έχουν και 

δικαίωμα προς εκδήλωση ενδιαφέροντος προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών που 

αντιστοιχούν σε μη ασκηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως στην τιμή διαθέσεως υπό την αίρεση ότι θα 

ενασκήσουν πλήρως το σύνολο των δικαιωμάτων προτιμήσεως που κατέχουν μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία ενασκήσεώς τους, δεδομένου ότι:  i) αντικείμενο έκαστης προεγγραφής μπορεί να είναι κατ’ 

ανώτατο έως το τριπλάσιο των Νέων Μετοχών που δικαιούνται να αποκτήσουν με την πλήρη άσκηση 

των δικαιωμάτων προτιμήσεως και ii) εάν ο αριθμός των εν λόγω αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί 

για την πλήρη ικανοποίηση της ζητήσεως από τους προεγγραφέντες, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται 

συμμέτρως βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και 

μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως αυτών, στρογγυλοποιημένων σε ακέραιες μονάδες. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε με την αυτή πλειοψηφία το Δ.Σ. σε περίπτωση μη 

κάλυψης των νέων μετοχών (με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος 

προεγγραφής) από τους παλαιούς μετόχους να διαθέσει τις μετοχές, που τυχόν θα παραμείνουν 

αδιάθετες, ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. στ΄ 

του Ν.2190/1920 στην ίδια τιμή, ακόμα και σε υφισταμένους μετόχους της Εταιρείας. 

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των (4) μηνών ή και της παρατάσεως που θα δοθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν 

καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το ποσό 

της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20. 

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση ανέθεσε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο: 

1. Να προβεί σε όλες τις ενέργειες ή δηλώσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και για την τιμή διάθεσης των νέων 

μετοχών. 

2. Να διαπραγματευτεί τους όρους για την υλοποίηση της αύξησης με όλους τους αρμόδιους 

φορείς. 

3. Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της 

αίτησης εισαγωγής των νέων προερχόμενων από την παρούσα αύξηση μετοχών προς 

διαπραγμάτευση, για την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Συστήματος Άυλων τίτλων και γενικότερα για τη διενέργεια, συμφωνα με τον Κανονισμό του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, κάθε 

σχετικής πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου και διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών συμπεριλαμβανομένων 

ενδεικτικά της σύνταξης, έγκρισης και δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου κ.λ.π. 

4. Να ορίσει ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των δικαιωμάτων προτίμησης σύμφωνα 

με την απόφαση 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς και να προβεί στις 

απαραίτητες κατά τον νόμο ενέργειες για την πρόσκληση των μετόχων προς άσκηση των 

δικαιωμάτων προτίμησης. 

5. Να συντάξει, εγκρίνει και δημοσιεύσει το Πληροφοριακό Δελτίο. 

 

19.2 Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 

Η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ακολουθεί 

τις διατάξεις του Ν.2190/1920 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΝ.Α. και 

στην απόφαση Νο. 4 του Δ.Σ. του Χ.Α (Αποφάσεις ΕΝ.Α. κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού).  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 8 του Ν.2190/1920 όπως και του Καταστατικού της 

Εταιρείας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί των κοινών μετοχών, ορίζεται προθεσμία 

δεκαεπτά (17) ημερών. Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης ταυτίζεται με την 

προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα 

πραγματοποιηθεί με την παροχή «δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων», σύμφωνα με 

το άρθρο 13, του Ν.2190/1920, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, με αναλογία τρείς (3) νέες μετοχές για 

κάθε τέσσερις (4) παλαιές, καταβάλλοντας τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30). 

Για την κατανομή τριών (3) νέων μετοχών πρέπει να ασκηθούν τέσσερα (4) δικαιώματα προτίμησης. 

Δικαιούχοι του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι α) όλοι οι μέτοχοι οι 

οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής η 

«Ε.Χ.Α.Ε.»), μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης 

(εφεξής η «ημερομηνία προσδιορισμού των διαιούχων»), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το 

χρόνο άσκησής τους και β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο 

διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 15.02.2018, κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της 19/01/2018, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών είναι ίση με την 

ονομαστική τους αξία και σύμφωνα με την απόφαση Νο. 4 του Δ.Σ. του Χ.Α. δύναται, κατόπιν σχετικής 

απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.01.2018 ,να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής 

τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης  

Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της 

Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο. Το δικαίωμα προτίμησης θα 

ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης. 

Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως 

συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή και δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκηση 

των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών. 

Τα δικαιώματα προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν 

και αφού ληφθούν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία σχετικές εγκρίσεις. 

Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον 

Κανονισμό του Χ.Α. μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων 

(record date). Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος 

προτίμησης θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο 

Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της Εταιρείας. Τα δικαιώματα 

προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της 

περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. 

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε μέσω των χειριστών 

των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων δικαιωμάτων προτίμησης (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή 

Θεματοφύλακα Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της ALPHA BANK (για τους κατόχους 

δικαιωμάτων προτίμησης που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). 

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των 

καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι 

θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον 

αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για 

άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του 

λογαριασμού τους (ή από την ΕΧΑΕ αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). 

Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν 

επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον 

εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. 

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να 

καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (€ 0.30 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό 

λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι 
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ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία 

δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Παράλληλα με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης και στην ίδια τιμή διάθεσης με αυτήν της 

Αύξησης, θα παρέχεται δυνατότητα προεγγραφής σε όλους τους δικαιούχους μετόχους και τα πρόσωπα 

που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. εφόσον έχουν 

ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. 

Οι νέες μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη μερίδα επενδυτή και 

στο λογαριασμό αξιών στο Σ.Α.Τ. που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.  

 

19.3 Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προεγγραφής 

Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα 

προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι του τριπλάσιου του συνόλου των Νέων 

Μετοχών που δικαιούνται να αποκτήσουν με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως. 

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται παράλληλα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης σε όλη 

τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των 

λογαριασμών χρεογράφων των μετοχών, είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της 

τράπεζας ALPHA BANK, (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών 

τους). 

Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα γίνεται με έγγραφη δήλωση η οποία θα υποβάλλεται στα 

καταστήματα της ALPHA BANK όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των νέων μετοχών που 

επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση 

λογαριασμού καταθέσεων που ο μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην ALPHA BANK, κατά ποσό ίσο με την 

αξία των νέων μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η ALPHA BANK κατά την ημέρα 

της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί 

στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών 

που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού 

της αύξησης. 

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης σε 

όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στην ALPHA BANK είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων 

δικαιώματος προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα 

καταστήματα της (για τους κατόχους δικαιώματος που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των 

χειριστών τους).  

Οι δικαιούχοι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των χειριστών 

τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παρακάτω 

ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους. 

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν 

σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. 

Οι αιτήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές. 

Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που 

ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός 

των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των 

προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των 
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αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση 

της ζήτησης. 

Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών  θα 

αποδεσμεύονται και θα επιστρέφονται άτοκα υπέρ αυτών που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής. 

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με 

βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία 

προεγγραφή. 

Το τμήμα Μητρώου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με 

την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1140018 / 16.02.2018 ανακοίνωσή του καταχώρησε με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρησης 1331788, την με αριθμό 1029 / 14.02.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά 

το Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε και στο διαδυκτιακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

Εάν μετά τις κατά τα ως άνω διαθέσεις αδιάθετων μετοχών, υπάρξει περαιτέρω αριθμός αδιάθετων 

μετοχών, τότε η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού της κάλυψης, βάσει του άρθρου 13α του 

Ν.2190/1920. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 

Η Εταιρεία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης του Κεφαλαίου με βάσει την απόφαση 4 

του κανονισμού της Εναλλακτικής Αγοράς μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης για το ποσοστό κάλυψης 

της αύξησης από την άσκηση δικαιωμάτων και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών. 

 

19.4  Κάλυψη Κεφαλαίου και Δυνατότητα Υπαναχώρησης 

Η εκδότρια δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις προθέσεις των προσώπων (φυσικών και νομικών) που 

κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 5% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου. 

Γνωστοποιείται από την Εκδότρια ότι, δεν υφίσταται διαίρεση της προσφοράς σε τμήματα που 

προορίζονται για ειδικούς επενδυτές, για ιδιώτες επενδυτές και για εργαζόμενους του εκδότη. Δεν 

υφίστανται όροι άσκησης του δικαιώματος ανάκτησης (claw back), ανώτατη δυνατή ανάκτηση και 

ελάχιστο ποσοστό ανάκτησης για επιμέρους τμήματα της προσφοράς. Δεν υφίσταται μέθοδος ή μέθοδοι 

κατανομής για κατηγορίες μετοχών. Δεν υφίσταται προκαθορισμένη προτιμησιακή μεταχείρηση 

συγκεκριμένων ομάδων επενδυτών ή κατηγοριών προσώπων που συνδέονται με τον εκδότη 

(περιλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν φίλους ή μελη της οικογένειας) όπως επίσης δεν 

υφίσταται ποσοστό της προσφοράς που προορίζεται για προτιμησιακή μεταχείρηση και κριτήρια ένταξης 

στις σχετικές ομάδες ή κατηγορίες. Δεν υφίσταται καμία αίρεση η οποία να καθορίζει την κατανομή των 

εγγραφών ή των αιτήσεων εγγραφής. Δεν υφίσταται ελάχιστο ποσό – στόχος ανά εγγραφόμενο 

επενδυτή. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων 

με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών 

αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. 

Η ημερομηνία ένταξης των νέων μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά θα εγκριθεί από το Χ.Α. και θα 

ανακοινωθεί σύμφωνα με τον νόμο και τον Κανονισμό λειτουργίας της ΕΝ.Α. 

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίσθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

15.02.2018 κατ’ εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.01.2018, και 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του N.2190/1920 και ορίσθηκε στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 10 της Απόφασης 12/697/10.11.2014 του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή 

ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, που 

μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών της εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται 

κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου έως τη λήξη της 

προσφοράς αναφέρεται σε συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου, που εγκρίνεται από τον ίδιο 
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φορέα που ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να 

αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του 

συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός δύο (2) 

εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. 

 

20. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

Ο Εκδότης θα αιτηθεί την ένταξη για διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. η 

οποία παρέχεται μετά από την υποβολή από την εκδότρια και τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Χ.Α. σειράς προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 

 

21. ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν αποκλειστικά και μόνο από τον Εκδότη, σύμφωνα με την από 19.01.2018 

απόφαση της Γ.Σ. Δεν υπάρχουν συμφωνίες υποχρεωτικής διακράτησης των μετοχών. 

 

22. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 

είναι το ακόλουθο. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

13.3.2018 Έγκριση Πληροφοριακού Δελτίου από το το Χ.Α. 

13.3.2018 
Δημοσίευση Πληροφοριακού Δελτίου (ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας και του Χ.Α. και δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης για τη διάθεσή του). 

13.3.2018 
Έγκριση από το Χ.Α. για την έναρξη άσκησης και διαπραγμάτευσης των 

δικαιωμάτων προτίμησης – ανακοίνωση της Εταιρείας. 

14.3.2018 
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα 

προτίμησης. 

15.3.2018 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης. 

16.3.2018 
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου (record date). 

19.3.2018 
Πίστωση από την ΕΧΑΕ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των 

δικαιούχων στο ΣΑΤ. 

20.3.2018 Έναρξη Διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης. 

29.3.2018 Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο Χ.Α. (τελευταία ημέρα) 

5.4.2018 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής. 

10.4.2018 
Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και 

πιστοποίηση από το Δ.Σ. 
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19.4.2018 Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χ.Α. 

19.4..2018 
Ανακοίνωση στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης 

διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. 

23.4.2018 Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. 

 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές, το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από 

πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει 

ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. 

Δεν υφίστανται λοιποί όροι για την προσφορά πέραν όσων ανωτέρω περιγράφονται. 

 

23. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης, όπως φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώματα Χ.Α. κλπ, εκτιμώνται 

στο ποσό των 65.000,00 ευρώ που θα καλυφθούν από τα έσοδα της έκδοσης. 

Σε περίπτωση πλήρους καλύψεως της αύξησης, τα συνολικά καθαρά έσοδα υπολογίζονται στο ποσό 

των 2.936.729,50 ευρώ. 

 

24. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

01.01.2017-30.06.2017 και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 
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ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 

ΑΦΜ: 094509258 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡ.ΜΑΕ: 38843/03/Β/97/34(2011) 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 044413707000 

 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 
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Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του 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 

 Αχιλλέας Μάμαλης, Διευθύνων Σύμβουλος 

 Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αθανάσιος Στούμπης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Παναγιώτης Μπόμπολης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αθανάσιος Σκαρλάτος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Δημήτριος Καλλιγέρης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2017 έως την 30η Ιουνίου 2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», καθώς και των θυγατρικών που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του 

άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και 

 

(β) η συνημμένη εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

 

Ασπρόπυργος , 29 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Οι βεβαιούντες 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το μέλος του ΔΣ 

   

   

   

   

Βασίλειος Καρακουλάκης Αχιλλέας Μάμαλης Ελευθέριος Ελευθεριάδης 
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Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρείας  

«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 
από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 30η Ιουνίου 2017 
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 
2017 έως 30η Ιουνίου 2017 
 

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017 

 

Κυρίες και 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 2017, 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 21η που λειτουργεί η «FOODLINK Α.Ε.» 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 9ες 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. 

 

1. Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση 

 

Παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάζει η Ελληνική Οικονομία και σε μία περίοδο έντονου ανταγωνισμού, ο Όμιλος κατάφερε 

να αυξήσει τον Κύκλο Εργασιών του κατά 5,2% το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016 με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 24,67 εκ. ευρώ έναντι 23,45 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.  Τα 

αποτελέσματα προ φόρων τόσο για την Εταιρεία, όσο και για τον Όμιλο είναι αρνητικά και σαφώς επηρεασμένα από την 

προηγούμενη χρήση, λόγω των αρνητικών συνεπειών της διακοπής της συνεργασίας με την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. και 

του κόστους που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία εξαιτίας αυτού του γεγονότος μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2017. Τα 

Αποτελέσματα προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αν και μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 

παραμένουν θετικά. 

Ο Όμιλος και το πρώτο εξάμηνο του 2017 πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, της τάξης των 800 

χιλ. ευρώ, προκειμένου να αναπτύξει και να αναβαθμίσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του, παραμένοντας 

προσηλωμένος στο στόχο του για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του. 

Επίσης η επιτυχημένη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 522 χιλ. ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και τα 

ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως αυτοί 

ορίζονται στο καταστατικό της. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα ορισμένα από τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. 

 

- Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό 1,83 % ήτοι 16,168 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 

2017 έναντι 16,470 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 ενώ για τον Όμιλο παρουσιάζεται αύξηση σε ποσοστό 

5,21% ήτοι 24,666 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017 έναντι 23.445 χιλ. ευρώ το 2016. 

- Τα μικτά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 1.024 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017 έναντι 2.211 χιλ. ευρώ το 

2016 και 270 χιλ. ευρώ έναντι 1.376 για την Εταιρεία αντίστοιχα ενώ ο συντελεστής μικτού κέρδους το 2017 

διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 4,15%, για τον Όμιλο και 1,67% για την Εταιρεία, μειωμένος έναντι του 9,43% και 

8,35% αντίστοιχα το α’ εξάμηνο του 2016. 
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- Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.599 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και των 865 χιλ. ευρώ 

για την Εταιρεία την τρέχουσα περίοδο έναντι ποσών 1.342 χιλ. ευρώ και 762 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

αντίστοιχα την προηγούμενη περίοδο. Έτσι διαμορφώνεται ένα ποσοστό για τον Όμιλο 6,48% επί του Κύκλου Εργασιών 

έναντι 5,72% της προηγούμενης περιόδου, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Εταιρεία είναι 5,35% έναντι 4,63%. 

- Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 

παρουσιάζονται μειωμένα το πρώτο εξάμηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στο ποσό των 204 χιλ. ευρώ 

έναντι 1.337 χιλ. ευρώ για το 2016, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανήλθαν  σε 15 χιλ. ευρώ έναντι 971 χιλ. 

ευρώ το 2016.  

- Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε ζημιές ύψους 787 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017 

έναντι ζημιών 1.168  χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται σε ζημιές ύψους  720 

χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.321 χιλ. ευρώ το 2016. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 2016 περιλαμβάνεται 

πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 1,61 εκ. ευρώ για τον Όμιλο και 1,58 εκ ευρώ για την εταιρεία  που οφείλεται 

στη συνεργασία με την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

- Το γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται για τον Όμιλο στο ποσό των 32.817 χιλ. ευρώ το 2017 έναντι 35.313 χιλ. 

ευρώ στη λήξη της προηγούμενης χρήσης,  ενώ για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι 27.868 χιλ. ευρώ έναντι 

30.652 χιλ. ευρώ. 

- Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανέρχονται για το 2017 σε 14.969 χιλ. ευρώ έναντι 14.647 

χιλ. ευρώ το 2016 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται σε 17.020 χιλ. ευρώ έναντι 16.670 χιλ. ευρώ. 

- Η καθαρή θέση του Ομίλου το 2017 ανέρχεται σε 5.307 χιλ. ευρώ έναντι 6.425 χιλ. ευρώ το 2016 και για την Εταιρεία 

4.977 χιλ. ευρώ έναντι 5.994 χιλ. ευρώ. 

- Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου εμφανίζονται ελαφρά μειωμένες το 2017 ήτοι 5.369 χιλ. ευρώ έναντι 

3.114 χιλ. ευρώ το 2016 και αντίστοιχα 6.338 χιλ. έναντι 3.983 χιλ. για την Εταιρεία. Η αύξηση των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων οφείλεται στη σύναψη νέου ομολογιακού δανείου με την ALPHA BANK ύψους 2 εκ. ευρώ. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 22.140 χιλ. ευρώ το 2017 έναντι 25.774 το 2016 και της 

Εταιρείας σε 16.554 χιλ. ευρώ έναντι 20.674 χιλ. αντίστοιχα. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες για την Εταιρεία και για τον Όμιλο.
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Πίνακας οικονομικών δεικτών 

 

 

2. Σημαντικότερα Γεγονότα 

 

I. Σημαντικότερα γεγονότα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα: 

 

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/03/2017: 

1. Αποφάσισε βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν, και τη διάθεση μέσω 

ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) δύο 

εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000,00) με την τράπεζα ALPHA BANK. Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για αναχρηματοδότηση 

ήδη υπάρχοντος δανεισμού. 

 

2. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 522.039,90 ευρώ με 

έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του 

καταστατικού της εταιρείας, ως συνέπεια της ανωτέρω απόφασης. 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2017 2016 2017 2016 

Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια 19,29% 22,24% 21,74% 24,31% 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 101,16% 48,47% 127,35% 66,45% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 417,15% 401,16% 332,62% 344,89% 

 
    

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2017 2016 2017 2016 

Γενική Ρευστότητα 64,88% 71,54% 47,39% 56,70% 

Ταμειακή Ρευστότητα 13,44% 17,71% 9,26% 11,24% 

 
    

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017 2016 2017 2016 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων 2,05 2,01 1,59 1,66 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 2,03 1,70 2,16 1,76 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχ. Υποχρεώσεων 1,11 1,06 0,98 0,87 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων 4,65 3,15 3,25 2,33 

 
    

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017 2016 2017 2016 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 4,15% 9,43% 1,67% 8,35% 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους -3,19% -4,98% -4,46% -8,02% 

EBITDA 203.763 1.337.766 14.686 970.788 
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3. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά το σκοπό της εταιρείας, εις 

τρόπον ώστε η εταιρεία να μπορεί να εμπορεύεται καπνό και προϊόντα καπνού και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων 

καθώς και να μπορεί να πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων μέσω καταστήματος ή με αλληλογραφία ή μέσω 

διαδικτύου.   

 

- Η Εταιρεία καθώς και η θυγατρική της TRANSPORT LINK A.E. κατόπιν της υπογραφής του συμφώνου εξυγίανσης 

εισέπραξαν από την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε. το 50% των απαιτήσεών τους από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

- Την 25/05/2017 κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας AGROLINK A.E. αποφασίστηκε η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 171.000 ευρώ με την έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων (5.700) 

νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε 

μία. Η μοναδική μέτοχος ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο της εταιρείας 

κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000€), λαμβάνοντας 600 από τις νέες μετοχές, οι δε υπόλοιπες 

αποφασίστηκε να διατεθούν ελεύθερα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου στους υποψηφίους μετόχους που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η αύξηση υλοποιήθηκε επιτυχώς με αποτέλεσμα το 

ποσοστό συμμετοχής της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. να διαμορφωθεί πλέον σε ποσοστό 23,88%. Συνεπώς το περιουσιακό αυτό 

στοιχείο κατηγοριοποιήθηκε ως συνδεδεμένη επιχείρηση στην εύλογη αξία. 

 

II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 522.039,90 ευρώ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης 

υπέρ των παλαιών μετόχων της και την έκδοση 1.740.133 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών 

ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 23.03.2017 και πραγματοποιήθηκε από την 07.08.2017 έως και την 

21.08.2017 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την καταβολή συνολικά 522.039,90 ευρώ. 

- H Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 04/09/2017 μεταξύ των άλλων θεμάτων αποφάσισε την εκλογή νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε την ίδια ημερομηνία σε σώμα και θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, 

δηλαδή μέχρι την 03.09.2022 και αποτελείται από τους παρακάτω: 

- Βασίλης Καρακουλάκης του Εμμανουήλ - Πρόεδρος 

- Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου – Διευθύνων Σύμβουλος 

- Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδων - Μέλος 

- Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου - Μέλος 

- Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου - Μέλος 
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- Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου - Μέλος  

- Αθανάσιος Σκαρλάτος του Δημητρίου - Μέλος 

- Δημήτριος Καλλιγέρης του Στυλιανού - Μέλος 

 

 

3. Προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 – Αναμενόμενη Εξέλιξη 

Στόχος της Εταιρείας και του Ομίλου για το δεύτερο εξάμηνο 2017 είναι η διατήρηση της ανάπτυξής και ο περιορισμός των 

ζημιών του πρώτου εξαμήνου, προκειμένου το 2018 να επιστρέψει σε κερδοφόρα αποτελέσματα. Η προσήλωση στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει η Εταιρεία και ο Όμιλος 

συνεχίζουν να αποτελούν το κύριο μέλημα της διοίκησης. Η πιθανή βελτίωση παράλληλα της Ελληνικής Οικονομίας κατά το 

δεύτερο εξάμηνο θα έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα. 

Επιπλέον η συνεργασία που ξεκίνησε η εταιρεία με την Εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε. για την λιανική πώληση των 

καπνικών προϊόντων IQOS μέσω διαδικτύου αλλά και η επιτυχής έναρξη των δραστηριοτήτων της συγγενούς εταιρείας 

AGROLINK A.E. εντός του 2017 έδωσαν τη δυνατότητα στον Όμιλο να εισαχθεί σε νέες αγορές και εμπορικές 

δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν νέους στόχους για την μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου. 

  



Συνοπτική Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο  

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 

 

67 

 

4. Κυριότεροι κίνδυνοι & αβεβαιότητες για την επόμενη χρήση 

Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα την έκθεσή της σε μία σειρά χρηματοπιστωτικών κινδύνων, τους οποίους 

η διοίκηση της εταιρείας 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 της εταιρείας. Επίσης 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 της εταιρείας. 

 

Πελάτες – Πιστώσεις πελατών 

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 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 από τις καθημερινές τους συναλλαγές. Συνεπώς ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. 

 

Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού 

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεργάζονται με Ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα και την Κύπρο. 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 30/06/2017 ανερχόταν σε 12,65 εκατ. € 

περίπου. Από το σύνολο αυτό του δανεισμού 4,34 εκ.. € είναι μακροπρόθεσμα. 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. 

 

Προσωπικό 

Η διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση 

του αντικειμένου των εταιριών και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω 

ανάπτυξη των εταιρειών. Η υποδομή της εταιρείας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς 

σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της. Οι σχέσεις των διοικούντων με το εργαζόμενο προσωπικό είναι 

άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Ο Όμιλος FDL, έχοντας ως στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στην ώθηση και ανάπτυξη των green logistics στην Ελλάδα, 

πραγματοποιεί μία σειρά από ενέργειες και επενδύει σημαντικούς πόρους στην προσπάθειά του να δημιουργηθούν 

καλύτερες συνθήκες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανακύκλωση χαρτιού, 
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πλαστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η χρησιμοποίηση σύγχρονου στόλου οχημάτων και η συνεχής αναβάθμιση των 

κτηριακών εγκαταστάσεων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες ενέργειας αποτελούν ενδεικτικές ενέργειες.  

Τέλος, για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την ομαλή εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας δεν απαιτείται ουδεμία 

σχετική άδεια από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. και δεν συντρέχει ουδεμία υποχρέωση τους για συμμόρφωση με περιβαλλοντικές 

ρυθμίσεις, που να έχει επίπτωση στις δαπάνες, τα κέρδη και την ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας στην αγορά. 

 

 

5. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών 

Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών αφορούν κυρίως παρεχόμενες υπηρεσίες μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου 

αλλά και συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνολικές λήψεις των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ανήλθαν για το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 992 χιλ. ευρώ ενώ 

αντίστοιχα οι παροχές της εταιρείας προς τις θυγατρικές της ανήλθαν σε 88 χιλ. ευρώ. Επιπρόσθετα το συνολικό κόστος 

μισθοδοσίας των διευθυντικών στελεχών και των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθε σε 74 χιλ. ευρώ. Το 

αντίστοιχο ποσό για τον Όμιλο ανέρχεται σε 320 χιλ. ευρώ. Τέλος η εταιρεία απέδωσε ποσό 293 χιλ. ευρώ για ενοίκια των 

κτηριακών της εγκαταστάσεων σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη. 

 

 

6. Ιδίες μετοχές 

Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία κατά την 30/06/2017 ανέρχονταν σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

επτακόσιες δέκα εννιά (175.719). 

 
 

7. Πληροφορίες του άρθρου 4 παρ.7 του Ν.3556/2007- Επεξηγηματική Έκθεση 

 

1.Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια δύο χιλιάδες τριακόσια έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 

(4.002.306,30), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες είκοσι μία (13.341.021)  άυλες κοινές 

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) 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 του 2007. 

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% οι κάτωθι: 

• Μάμαλης Αχιλλέας με ποσοστό 32,39% 

• LEYENDA INVESTMENTS LTD με ποσοστό 39,73% 

• ZAITECH FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ποσοστό 12,20% 

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
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Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση ,μετοχών ή περιορισμούς 

στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού 

που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/20 

Οι κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του 

καταστατικού είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα του K.N. 2190/1920. 

 

8 Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων 

μετοχών 

Δεν προβλέπεται ειδικά από το καταστατικό , εφαρμόζεται ότι προβλέπει η σχετική νομοθεσία.  

 

9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας 

αυτής 

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία. 

 

10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό 

της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της 

θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν 

την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή 

της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

 

 

Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι η Μητρική Εταιρεία και ο Όμιλος FDL διαθέτουν επάρκεια πόρων, οι οποίοι 

εξασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους ως «δρώσα οικονομική μονάδα (Going Concern)» για το προβλεπτό μέλλον. 

 

 

 

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ασπρόπυργος Αττικής , 29 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Βασίλειος Καρακουλάκης 
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Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' σημ. 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού           

Υπεραξία 5.2 1.831.544,23 1.831.544,23 0,00 0,00 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 5.2 56.564,89 60.326,44 16.825,47 21.443,48 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5.1 12.049.396,96 11.790.912,50 10.193.653,88 9.875.749,10 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.3 0,00 0,00 5.831.878,86 5.861.878,86 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις - 50.004,45 0,00 48.000,00 0,00 

Λοιπές επενδύσεις 5.4 106.381,34 77.370,83 106.381,34 77.370,83 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   875.536,88 886.386,80 823.339,40 834.189,32 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού 

  14.969.428,75 14.646.540,80 17.020.078,95 16.670.631,59 

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Αποθέματα - 47.109,94 46.873,15 45.682,97 44.185,15 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.5 12.139.262,60 13.402.809,38 7.497.276,81 9.727.078,31 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος - 45.726,79 50.010,38 236,12 300,73 

Λοιπές απαιτήσεις 5.6 2.639.029,11 2.602.041,39 1.772.831,25 1.884.991,05 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.7 2.976.014,30 4.565.063,24 1.532.358,56 2.324.472,50 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   17.847.142,74 20.666.797,54 10.848.385,71 13.981.027,74 

Σύνολο ενεργητικού   32.816.571,49 35.313.338,34 27.868.464,66 30.651.659,33 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 5.8 3.480.266,40 3.480.266,40 3.480.266,40 3.480.266,40 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 5.9 494.684,95 494.684,95 494.684,95 494.684,95 

Λοιπά αποθεματικά 5.10 1.260.136,73 1.309.968,27 1.255.828,49 1.305.660,03 

Στοιχεία καταχωρ. απ' ευθείας στα ΙΚ - 43.928,31 43.928,31 43.928,31 43.928,31 

Αποτελέσματα εις νέο - 28.434,84 1.096.101,14  (297.959,20) 669.790,01 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής 

  5.307.451,23 6.424.949,07 4.976.748,95 5.994.329,70 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   5.307.451,23 6.424.949,07 4.976.748,95 5.994.329,70 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.11 3.999.999,34 2.248.876,00 5.021.424,00 3.171.424,00 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 5.11 340.130,84 150.375,87 252.787,55 25.519,52 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 346.258,73 59.067,91 509.004,95 253.322,28 

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών - 494.979,42 467.850,19 421.954,01 400.350,38 

Προβλέψεις - 187.814,97 187.814,97 132.814,97 132.814,97 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   5.369.183,30 3.113.984,94 6.337.985,48 3.983.431,15 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.12 11.403.865,02 12.690.100,45 8.278.677,55 10.047.782,21 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 58.853,50 175.635,52 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.11 7.611.286,67 9.958.209,81 6.422.983,05 8.620.649,32 

Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις 5.11 194.576,54 67.632,82 121.511,95 4.654,41 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την 
επόμενη χρήση 

5.11 500.000,00 511.102,00 500.000,00 500.000,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - 2.371.355,23 2.371.723,73 1.230.557,68 1.500.812,54 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   22.139.936,96 25.774.404,33 16.553.730,23 20.673.898,48 

Σύνολο υποχρεώσεων   27.509.120,26 28.888.389,27 22.891.715,71 24.657.329,63 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   32.816.571,49 35.313.338,34 27.868.464,66 30.651.659,33 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.  



Συνοπτική Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο  

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 

 

71 

 

Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων Α εξαμήνου 
 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' σημ. 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/6/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/6/2016 

  
 

        

Κύκλος εργασιών 5.13 24.665.940,20 23.445.467,94 16.167.985,02 16.469.578,31 

Κόστος πωλήσεων 5.14 (23.642.126,47) (21.234.587,45) (15.898.003,60) (15.093.701,64) 

Μικτό κέρδος 
 

1.023.813,73 2.210.880,49 269.981,42 1.375.876,67 

  
 

        

Λοιπά έσοδα 5.17 331.559,51 119.794,24 354.810,56 121.231,24 

Έξοδα διοίκησης 5.15 (1.598.994,69) (1.341.736,98) (864.997,84) (762.431,98) 

Λοιπά έξοδα 5.18 (170.675,07) (1.772.894,75) (165.348,13) (1.728.396,38) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ 
φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

- (414.296,52) (783.957,00) (405.553,99) (993.720,45) 

  
 

        

Χρηματοοικονομικά έξοδα - (380.582,70) (386.062,77) (316.558,72) (329.003,15) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα - 6.182,24 1.985,15 1.633,12 1.919,95 

Κέρδη / (Ζημίες) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 

- 1.259,04 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων 
 

(787.437,94) (1.168.034,62) (720.479,59) (1.320.803,65) 

  
 

        

Φόροι εισοδήματος - (280.110,88) 256.318,53 (247.269,62) 324.165,25 

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) 
 

(1.067.548,82) (911.716,09) (967.749,21) (996.638,40) 

  
 

        
Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες)  

        

(α) Μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα  
 

        

Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία   

29.010,51 (40.774,41) 29.010,51 (40.774,41) 

Φόρος εισοδήματος 
 

(8.413,05) 11.824,58 (8.413,05) 11.824,58 

Σύνολο (α) 
 

20.597,46 (28.949,83) 20.597,46 (28.949,83) 

(β) Μη μετακυλιόμενα στα 
αποτελέσματα  

    
  

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες 
 

0,00 (22.577,15) 0,00 (22.577,15) 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των 
αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών  

0,00 6.547,37 0,00 6.547,37 

Σύνολο (β) 
 

0,00 (16.029,78) 0,00 (16.029,78) 

Λοιπά συνολικά έσοδα για την 
περίοδο μετά από φόρους  

20.597,46 (44.979,61) 20.597,46 (44.979,61) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) μετά από 
φόρους 

 
(1.046.951,36) (956.695,70) (947.151,75) (1.041.618,01) 

  
 

        

  
 

        

Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) 
αναλογούν σε:  

        

Μετόχους μητρικής - (1.047.103,87) (907.348,40) (967.749,21) (996.638,40) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - (20.444,95) (4.367,69) 0,00 0,00 

  
 

        

  
 

        

Τα συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα αναλογούν σε:  

        

Μετόχους της εταιρείας - (1.026.506,41) (952.328,01) (947.151,75) (1.041.618,01) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - (20.444,95) (4.367,69) 0,00 0,00 

  
 

        

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 
 

        

Βασικά (€ / μετοχή) - (0,0885) (0,0821) (0,0816) (0,0898) 

Απομειωμένα (€ / μετοχή) - (0,0885) (0,0821) (0,0816) (0,0898) 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.  
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Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € '  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Ίδια κεφάλαια 
μετόχων 
μητρικής 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 31/12/2015  3.480.266,40 494.684,95 1.309.883,44 3.080.829,93 8.365.664,72 13.628,41 8.379.293,13 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2015  3.480.266,40 494.684,95 1.309.883,44 3.080.829,93 8.365.664,72 13.628,41 8.379.293,13 

Καθαρά αποτελέσματα 1/1/-30/6/2016  0,00 0,00 0,00  (907.348,40)  (907.348,40)  (4.367,69)  (911.716,09) 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα 
καθορισμένων παροχών 

 0,00 0,00  (16.029,78) 0,00  (16.029,78) 0,00  (16.029,78) 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία   0,00 0,00  (28.949,83) 0,00  (28.949,83) 0,00  (28.949,83) 

Σύνολο από Λοιπά Έσοδα  0,00 0,00  (44.979,61) 0,00  (44.979,61) 0,00  (44.979,61) 

Συνολικά αποτελέσματα 1/1/-30/6/2016  0,00 0,00  (44.979,61)  (907.348,40)  (952.328,01)  (4.367,69)  (956.695,70) 

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο  1/1/-30/6/2016                

Αγορά Ιδίων Μετοχών  0,00 0,00 46.815,16 0,00 46.815,16 0,00 46.815,16 

Σχηματισμός αποθεματικών  0,00 0,00 21.755,54  (21.755,54) 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές - Λοιπές κινήσεις  0,00 0,00 0,00  (2,69)  (2,69) 0,00  (2,69) 

Σύνολο  0,00 0,00 68.570,70  (21.758,23) 46.812,47 0,00 46.812,47 

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων περιόδου  0,00 0,00 23.591,09  (929.106,63)  (905.515,54)  (4.367,69)  (909.883,23) 

Υπόλοιπο την 30/6/2016  3.480.266,40 494.684,95 1.333.474,53 2.151.723,30 7.460.149,18 9.260,72 7.469.409,90 

Υπόλοιπο την 31/12/2016  3.480.266,40 494.684,95 1.353.896,58 1.096.101,14 6.424.949,07 0,00 6.424.949,07 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2016  3.480.266,40 494.684,95 1.353.896,58 1.096.101,14 6.424.949,07 0,00 6.424.949,07 

Καθαρά αποτελέσματα 1/1/-30/6/2017  0,00 0,00 0,00  (1.067.548,82)  (1.067.548,82) 0,00  (1.067.548,82) 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία   0,00 0,00 20.597,46 0,00 20.597,46 0,00 20.597,46 

Σύνολο από Λοιπά Έσοδα  0,00 0,00 20.597,46 0,00 20.597,46 0,00 20.597,46 

Συνολικά αποτελέσματα 1/1/-30/6/2017  0,00 0,00 20.597,46  (1.067.548,82)  (1.046.951,36) 0,00  (1.046.951,36) 

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο  1/1/-30/6/2017                

Αγορά Ιδίων Μετοχών  0,00 0,00  (70.429,00) 0,00  (70.429,00) 0,00  (70.429,00) 

Μεταφορές - Λοιπές κινήσεις  0,00 0,00 0,00  (117,48)  (117,48) 0,00  (117,48) 

Σύνολο  0,00 0,00  (70.429,00)  (117,48)  (70.546,48) 0,00  (70.546,48) 

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων περιόδου  0,00 0,00  (49.831,54)  (1.067.666,30)  (1.117.497,84) 0,00  (1.117.497,84) 

Υπόλοιπο την 30/6/2017  3.480.266,40 494.684,95 1.304.065,04 28.434,84 5.307.451,23 0,00 5.307.451,23 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.  
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Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € '  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα εις 
νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2015  3.480.266,40 494.684,95 1.305.575,20 2.842.665,81 8.123.192,36 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2015  3.480.266,40 494.684,95 1.305.575,20 2.842.665,81 8.123.192,36 

Καθαρά αποτελέσματα 1/1/-30/6/2016  0,00 0,00 0,00  (996.638,40)  (996.638,40) 

Λοιπά έσοδα1/1/-30/6/2016            

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 
παροχών 

 0,00 0,00  (16.029,78) 0,00  (16.029,78) 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία   0,00 0,00  (28.949,83) 0,00  (28.949,83) 

Σύvολο από Λοιπά Εσοδα  0,00 0,00  (44.979,61) 0,00  (44.979,61) 

Συνολικά αποτελέσματα  1/1/-30/6/2016  0,00 0,00  (44.979,61)  (996.638,40)  (1.041.618,01) 

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-30/6/2016            

Σχηματισμός αποθεματικών  0,00 0,00 21.755,54  (21.755,54) 0,00 

Σύνολο  0,00 0,00 21.755,54  (21.755,54) 0,00 

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων περιόδου  0,00 0,00  (23.224,07)  (1.018.393,94)  (1.041.618,01) 

Υπόλοιπο την 30/6/2016  3.480.266,40 494.684,95 1.282.351,13 1.824.271,87 7.081.574,35 

Υπόλοιπο την 31/12/2016  3.480.266,40 494.684,95 1.349.588,34 669.790,01 5.994.329,70 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2016  3.480.266,40 494.684,95 1.349.588,34 669.790,01 5.994.329,70 

Καθαρά αποτελέσματα 1/1/-30/6/2017  0,00 0,00 0,00  (967.749,21)  (967.749,21) 

Λοιπά έσοδα 1/1/-30/6/2017            

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία   0,00 0,00 20.597,46 0,00 20.597,46 

Σύvολο από Λοιπά Εσοδα  0,00 0,00 20.597,46 0,00 20.597,46 

Συνολικά αποτελέσματα 1/1/-30/6/2017  0,00 0,00 20.597,46  (967.749,21)  (947.151,75) 

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο  1/1/-30/6/2017            

Αγορά Ιδίων Μετοχών  0,00 0,00  (70.429,00) 0,00  (70.429,00) 

Σύνολο  0,00 0,00  (70.429,00) 0,00  (70.429,00) 

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης  0,00 0,00  (49.831,54)  (967.749,21)  (1.017.580,75) 

Υπόλοιπο την 30/6/2017  3.480.266,40 494.684,95 1.299.756,80  (297.959,20) 4.976.748,95 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         
Αποτέλεσμα προ φόρων  (787.437,94)  (1.168.034,62)  (720.479,59)  (1.320.803,65) 
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων 605.053,76 505.400,31 415.621,67 383.874,51 
Αποσβέσεις άυλων πάγιων 11.746,55 8.910,40 4.618,01 4.977,55 
(Κέρδη)/ζημίες από πώληση παγίων  (224.532,59) 0,00  (190.122,10) 0,00 
Προβλέψεις για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 20.000,00 1.575.656,52 0,00 1.575.656,52 
Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικο 21.603,63 6.699,50 21.603,63 6.699,50 
Αναστροφή πρόβλεψης για απομείωση εμπορικών 
απαιτήσεων 

 (88.752,84) 0,00  (44.996,68) 0,00 

Υποτίμηση αξίας συμμετοχών  (29.010,51) 40.774,41  (29.010,51) 40.774,41 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (6.182,24)  (1.985,15)  (1.633,12)  (1.919,95) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 380.582,70 386.062,77 316.558,72 329.003,15 

Σύνολο προσαρμογών στο αποτέλεσμα  (96.929,48) 1.353.484,14  (227.839,97) 1.018.262,04 

          
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης         
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (1.868,82) 0,00  (1.497,82) 0,00 
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 1.747.695,27  (4.024.145,59) 2.274.798,18  (2.478.641,55) 
(Αύξηση) / μείωση προκαταβολών και λοιπών 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 

 (2.057.902,89)  (207.217,58) 152.084,84  (799.767,04) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 251.058,43  (700.629,40) (2.039.359,51)  (497.141,14) 

Σύνολο  (61.018,01)  (4.931.992,57) 386.025,69  (3.775.549,73) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (157.947,49)  (3.578.508,43) 158.185,72  (2.757.287,69) 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  (4.247,79)  (27.425,01) 0,00 0,00 

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/ εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 

 (162.195,28)  (3.605.933,44) 158.185,72  (2.757.287,69) 

 
        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων  (882.263,59)  (553.112,15)  (785.404,35)  (100.356,59) 
Πληρωμές για απόκτηση άυλων παγίων στοιχείων  (7.985,00)  (42.779,80) 0,00  (2.779,80) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
ακινητοποιήσεων 

242.000,00 0,00 242.000,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 6.182,24 1.985,15 1.633,12 1.919,95 
(Αγορές) / Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων  (18.000,00) 0,00  (18.000,00) 0,00 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

 (660.066,35)  (593.906,80)  (559.771,23)  (101.216,44) 

          
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

        

Εισπράξεις από πώληση ιδίων τίτλων  (70.429,00) 0,00  (70.429,00) 0,00 
Μεταβολή Μακροπρόθεσμου δανεισμού 1.850.000,00 321.068,24 1.850.000,00  (32.242,76) 
Μεταβολή Βραχυπρόθεσμου δανεισμού  (2.446.923,16) 996.503,73  (2.197.666,27) 1.163.560,36 
Μεταβολή δανεισμού από χρηματοδοτικές μισθώσεις 311.147,56  (57.100,48) 344.125,56  (44.468,64) 
Τόκοι πληρωθέντες  (380.582,70)  (386.062,77)  (316.558,72)  (329.003,15) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

 (736.787,29) 874.408,72  (390.528,43) 757.845,81 

          

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 

 (1.559.048,93)  (3.325.431,52)  (792.113,94)  (2.100.658,32) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

4.535.063,23 6.198.525,38 2.324.472,50 2.725.691,13 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της 
περιόδου 

2.976.014,30 2.873.093,86 1.532.358,56 625.032,81 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.  
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1. Γενικές πληροφορίες 

 

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. 

 

Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.  

 

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 Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/06/2015. Το 

ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το από 24/06/2015 πρακτικό του με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως 

εξής: 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : 

  

Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ Πρόεδρος 

Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Διευθύνων Σύμβουλος 

Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου, Μέλος 

Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου, Μέλος 

Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδωνα , Μέλος 

Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου , Μέλος 

Αθανάσιος Σκαρλάτος του Δημητρίου , Μέλος 

Δημήτριος Καλλιγέρης του Στυλιανού , Μέλος 

 

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. 
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Δομή του Ομίλου 

 

Εταιρεία Έδρα Σχέση % συμμετοχής 

Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης       

        

Velos Trans AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 100% 

Transport Link AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 100% 

Express Link AE Μαγούλα Αττικής Θυγατρική 100% 

Dot Link AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 72% 

Foodlink (Cyprus) Ltd Κύπρος Θυγατρική 100% 

Foodlink Bulgaria Ltd Βουλγαρία Θυγατρική 75% 

Foodlink Albania' SHPK Αλβανία Θυγατρική 51% 

FDL Group B.V. Ολλανδία Θυγατρική 100% 

Cityfast Couriers ΕΠΕ Νέα Σμύρνη Αττικής Θυγατρική 75% 

 

 

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 1.967.840,24 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 Ltd  είναι η μητρική εταιρεία των Foodlink Albania, Foodlink 

Bulgaria Ltd & FDL Group B.V. με ποσοστά συμμετοχής 51%, 75% & 100% αντίστοιχα. Εντός του 2016 εξαγοράσθηκε η 

εταιρεία Cityfast Couriers ΕΠΕ αντί 7.500 ευρώ. Την 2/11/2016 ιδρύθηκε στον Ασπρόπυργο η εταιρεία με την επωνυμία 

Agrolink AE στην οποία η Foodlink A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%. Από την 25/5/2017 το ποσοστό συμμετοχής της 

Foodlink A.E.στην εταιρεία Agrolink AE διαμορφώθηκε σε 23,88%. Συνεπώς, το περιουσιακό αυτό στοιχείο 

κατηγοριοποιήθηκε ως συνδεδεμένη επιχείρηση στην εύλογη αξία. 

 

Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 του ομίλου και της εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας την 29
η
 Σεπτεμβρίου 2017. 
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2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

2.1. Βάση κατάρτισης 

Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ που καλύπτουν περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30η 

Ιουνίου 2017, καθώς και οι αντίστοιχες συγκριτικές καταστάσεις του 2016, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 

τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της 

IASB που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα είναι σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

και της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκονται στη 

διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fdlgroup.gr/. 

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων του 

Ομίλου και της Εταιρείας, της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2017, είναι σύμφωνες με αυτές που 

ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Ο φόρος εισοδήματος στις συνοπτικές ενδιάμεσες καταστάσεις είναι υπολογισμένος με τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναμένεται ότι θα εφαρμοστούν για τα συνολικά ετήσια κέρδη. 

Για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 

2017 χρησιμοποιήθηκαν λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

 

2.2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας (εφεξής «οι οικονομικές καταστάσεις») της 

εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Σεπτεμβρίου 2017. 

 

2.3. Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και των 

θυγατρικών της, που μαζί αναφέρονται ως Όμιλος και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 30η 

Ιουνίου 2017, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 για την κατάσταση οικονομικής θέσης και 

της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30
η
 Ιουνίου 2016 για τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών. 

 

2.4. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου, 

δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική Εταιρεία. 

Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.5. Νέα αναθεωρημένα Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο την 1
η
 Ιανουαρίου 2016 και δεν 

επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας 

 

 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών 

που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 

μισθού. 

 

 ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες»:  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία 

από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. 

 

 ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»:  

Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό 

των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση 

επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

 

 ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» : 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα 

που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα 

ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, 

αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.  

 

 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις» :  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου 

να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις 

και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 

 

 ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση ) “Γνωστοποιήσεις” :  

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την 

παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, τη δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών 

πολιτικών.  

 

 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 «(Τροποποιήσεις) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την 

υποχρέωση ενοποίησης» : 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την 

υποχρέωση ενοποίησης.  
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 ΔΛΠ 12 «(Τροποποιήσεις) Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές» 

: 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 ΔΛΠ 7 «(Τροποποιήσεις) Γνωστοποιήσεις» : 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012: 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των 

αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. 

 

 ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον 

«όρο υπηρεσίας». 

 

  ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί 

τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 

θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο  

τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»: 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών 

τομέων. 

 

 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της  

επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση 

της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

 

 ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»:  

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα 

ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

 

 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»:  
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Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες 

βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014:  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. 

 

 ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»: 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο 

προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή 

διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»:  

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας 

συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν 

συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του 

ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν 

απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. 

 

 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις 

και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 

 ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»:  

H τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της «πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) : 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» : 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει 

εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της 

υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

 

 ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» :  

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

αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε 

συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε 

συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.  
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Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους μετά την 1.1.2017 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά έχουν ισχύ για την ετήσια 

λογιστική περίοδο που ξεκινά μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία νωρίτερα. 

 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
  Ιανουαρίου 2018):  

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. 

Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.  

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις.
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2018):  

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 

αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του 

ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία 

οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η 

βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των 

αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες. 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις 

 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2019): 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι 

μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 

αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το 

οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με 

διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 

Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021): 

Το πρότυπο εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και θέτει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων καθώς και τις σχετικές με αυτά γνωστοποιήσεις. Ο σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει 

πληροφορίες που να αντιπροσωπεύουν πιστά τα συμβόλαια αυτά. Το πρότυπο θέτει τις βάσεις για τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων στην οικονομική 

θέση, την οικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών” 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2018):  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν 

μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν 

μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να 

επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να 

παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές.  

Οι τροποποιήσεις αναμένεται να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του 2017. 
  



Συνοπτική Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο  

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 

 

 

83 

 

 ΔΠΧΑ 4 «(Τροποποιήσεις) Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018):  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις οντότητες 

που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου 

προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως 

τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι 

οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 

για τα χρηματοοικονομικά μέσα. 

Οι τροποποιήσεις αναμένεται να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του 2017.  

 

 ΔΛΠ 40 «(Τροποποιήσεις) Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018):  

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

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

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

να τεκμηριωθεί. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το 

πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε 

καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. 

Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τα εν λόγω πρότυπα δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίπτωση στην Εταιρεία. 
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2.6. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

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. 

 

 Κρίσεις 

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 3 «Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών» αναφέρονται οι 

λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από τον Όμιλο. 

 

 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. 

 

 Φόροι εισοδήματος 

Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για 

φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο 

ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η διοίκηση του 

Ομίλου αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των 

επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, 

διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο 

εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά 

οριστικοποιούνται.  

 

 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που 

αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία του Ομίλου σχετικά με την 

πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την 
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ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  

 Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους 

νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια 

μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του ομίλου στο μέλλον.  

 

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Ο Όμιλος εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές 

που έχουν εκτιμηθεί κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των 

στοιχείων του ενεργητικού. Οι εκτιμήσεις για την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την σύνταξη της κλειόμενης περιόδου δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης 2016. 

 

 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων 

αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα 

αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα του Ομίλου. 
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3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1. Ενοποίηση – Αποτίμηση θυγατρικών επιχειρήσεων 

Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 

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 θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία κατά 

την οποία ο έλεγχος μεταβιβάζεται στον Όμιλο. Εξαιρούνται της ενοποίησης από την ημερομηνία που ο έλεγχος παύει να 

υφίσταται. 

Η λογιστική μέθοδος της απόκτησης εφαρμόζεται για την λογιστικοποίηση της ενοποίησης θυγατρικών από τον Όμιλο. 

Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου, υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες που σχετίζονται με 

συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Κέρδη/ ζημίες από συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου που 

περιλαμβάνονται στα πάγια απαλείφονται επίσης. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν τροποποιηθεί όπου 

ήταν αναγκαίο για να συμφωνούν με τις λογιστικές αρχές του Ομίλου.  

Δικαιώματα μειοψηφίας στα αποτελέσματα και τη καθαρή θέση θυγατρικών εταιρειών, εμφανίζονται ξεχωριστά στην 

ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης, στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων και στην ενοποιημένη 

κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

 

(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 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. 

 

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 

Η λογιστική μέθοδος της απόκτησης εφαρμόζεται για την λογιστικοποίηση της ενοποίησης θυγατρικών από τον Όμιλο. 

Το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται, των υποχρεώσεων που 

έχουν αναληφθεί ή υφίστανται και των χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. Το κόστος εξαγοράς περιλαμβάνει την εύλογη αξία ενδεχομένων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε ένα επιχειρησιακό συνδυασμό αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά 
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την ημερομηνία της εξαγοράς. Κατά περίπτωση ο Όμιλος αναγνωρίζει την αξία του ποσοστού δικαιωμάτων μειοψηφίας είτε 

στην εύλογη αξία του ή ως ποσοστό των μειοψηφούντων μετόχων επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτήθηκαν. Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

Στη περίπτωση όπου η αποπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του τιμήματος πραγματοποιηθεί με μετρητά, θα γίνει 

μακροπρόθεσμα, το πληρωτέο ποσό θα πρέπει να προεξοφληθεί στη παρούσα αξία της μέρας συναλλαγής. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το επιτόκιο στο οποίο θα μπορούσε η εταιρεία να δανειστεί από 

ανεξάρτητη πηγή κάτω από αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις. 

Τυχόν ενδεχόμενο τίμημα πληρωτέο από τον Όμιλο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία 

εξαγοράς και κατηγοριοποιείται είτε στη καθαρή θέση είτε ως χρηματοοικονομική υποχρέωση. Ποσά που έχουν 

κατηγοριοποιηθεί ως χρηματοοικονομική υποχρέωση επαναξιολογούνται όσον αφορά την εύλογη αξία τους και τυχόν 

μεταβολές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Η διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους απόκτησης, πλέον της εύλογης αξίας του ποσοστού δικαιωμάτων μειοψηφίας και 

της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία εξαγοράς του μεριδίου του Ομίλου στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτήθηκαν καταγράφεται σαν υπεραξία. Εάν αυτή είναι μικρότερη από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται απ ευθείας στα αποτελέσματα. 

 

3.2. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

(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. 

 

3.3. 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. 

Επίσης, στα ασώματα πάγια στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και η άυλη αξία των θυγατρικών εταιριών της FOODLINK AE. 

 

3.4.  Ενσώματες Ακινητιποιήσεις 

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 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 
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 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. Για τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες. Όταν οι 

λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται 

ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

3.5. Μισθώσεις 

α) Όταν εταιρεία του Ομίλου είναι ο μισθωτής 

Οι μισθώσεις, στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν στον 

εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των 

ανωτέρω μισθώσεων (καθαρά από τυχόν επιδοτήσεις που λαμβάνει ο μισθωτής) καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, με σταθερό ρυθμό, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιαστικά όλες τις ωφέλειες και όλους 

τους κινδύνους των μισθωμένων ενσώματων ακινητοποιήσεων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι 

χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που προκύπτει μεταξύ 

της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων, καθένα εκ των οποίων 

προσδιορίζεται από την έναρξη της εκμίσθωσης. Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο τμήμα εκείνο που μειώνει την 

υποχρέωση και στο τμήμα που αφορά την χρηματοοικονομική δαπάνη, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθ’ 

όλη την διάρκεια της υπολειπόμενης χρηματοδοτικής υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το μέρος της χρηματοοικονομικής 

δαπάνης που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσματα χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκμίσθωσης, ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώματες 

ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται σύμφωνα με την μικρότερη 

περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των παγίων ή των όρων της εκμίσθωσης. 

Οι μισθώσεις ταξινομούνται σε χρηματοδοτικές ή λειτουργικές κατά την ημερομηνία σύναψης της μίσθωσης. 

 

(β) Όταν εταιρεία του Ομίλου είναι ο εκμισθωτής 

Μισθώσεις στις οποίες μια εταιρεία του Ομίλου δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 

μισθωμένου στοιχείου, χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις, Τα αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται κατά τη 

διαπραγμάτευση μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και 

αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια βάση με τα μισθώματα. 

Τα ενδεχόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδο την περίοδο κατά την οποία αποκτώνται. 

 

3.6. Αποθέματα 

Στα αποθέματα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία: 

 κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, 
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 βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής μέχρι να πάρουν την τελική τους μορφή για πώληση ή 

 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 

 

3.7. 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.. 

 

3.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως, τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές 

υπεραναλήψεις εμφανίζονται με τον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην Κατάσταση οικονομικής θέσης. 

 

3.9. 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. 
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(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. 

 

3.10. Κεφάλαια 

Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια 

κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους εργαζομένους, 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 

των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα 

οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. 

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου το 

διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της 

χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική 

συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση 

οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, το οποίο 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του 

λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 

φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά 

την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική 

συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το 

μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό 

λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν 

στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις 

σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 

3.11. Δάνεια και Απαιτήσεις  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και 

προσδιορισμένες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται όταν η εταιρεία 

παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε 

πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα 

δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά εφαρμογή της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμένη απαίτηση (για παράδειγμα 

για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την 
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ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για 

απομείωση τους. 

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους. Η ομαδοποίηση των 

απαιτήσεων γίνεται με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τις χαρακτηρίζουν.  

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν μετά την 

πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

 

3.12. 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. 

 

3.13. Εύλογη αξία 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε μία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε χρηματιστηριακές 

τιμές την ημερομηνία του Ισολογισμού. Εάν η αγορά για μία επένδυση δεν είναι ενεργός η Διοίκηση προσδιορίζει την εύλογη 

αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης. Ο σκοπός της χρήσης μιας τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής 

συναλλαγής που θα προκύπτει κατά την ημερομηνία επιμέτρησης για μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση 

παρακινούμενη από συνήθεις επιχειρηματικούς παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η 

χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εμπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς 

συναφούς μέσου και η ανάλυση των προ εξοφλημένων ταμιακών ροών του. 

 
3.14. 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, 
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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 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. 

 

3.15.  Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα 

(ΙΚΑ) που 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 την εταιρεία. Κατά την 

συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζομένους. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών 

παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της εταιρείας (νομική ή τεκμαιρόμενη) περιορίζεται στο 

ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. 

Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η εταιρεία (ή και 

ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως μία υποχρέωση μετά 

την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. 

 

3.16.  Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία 

της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20 και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 

αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται 
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ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 

credit method). 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε αναλογικές 

υποθέσεις χρεώνονται ή πιστώνονται μαζί με τυχόν αναβαλλόμενο φόρο που τα αφορά στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

 Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, εκτός εάν οι μεταβολές στα συνταξιοδοτικά 

προγράμματα εξαρτώνται από την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

(ημερομηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος προϋπηρεσίας αποσβένεται σε σταθερή βάση μέχρι την 

ημερομηνία κατοχύρωσης των παροχών. 

 

3.17.  Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών πόρων για 

τον Όμιλο και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι 

αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει 

προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.  

Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα 

καλύτερη εκτίμηση.  

Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα δέσμευση, 

βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους 

κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των 

εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να 

αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο στα αποτελέσματα. Όταν 

υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισμό, καθορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η 

πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή. 

Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η 

υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 

 

3.18.  Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όμιλο και τα σχετικά 

ποσά μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα αποτιμούνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου 

ανταλλάγματος και αντιπροσωπεύουν τα ποσά που είναι απαιτητά από την πώληση των αγαθών και παροχή υπηρεσιών, 

καθαρά από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), τις επιστροφές και τις εκπτώσεις. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν από την 

κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή (συνήθως με την παράδοση και την αποδοχή από μέρους του) και η 

είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι σχεδόν βέβαιη. Σε περιπτώσεις επιστροφής αγαθών, οι επιστροφές καταχωρούνται 

σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων. Σε περιπτώσεις εκπτώσεων επί τιμολογίου ή εκπτώσεων τζίρου 

τα ποσά εμφανίζονται μειωτικά των εσόδων. 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την οποία οι υπηρεσίες παρέχονται με βάση το 

στάδιο ολοκλήρωσής των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το σύνολό τους. 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού επιτοκίου. 

 

Έσοδα από μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής τους έχει 

κατοχυρωθεί. 

 

3.19. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

(α) Ταξινόμηση 

Ο Όμιλος ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις παρακάτω κατηγορίες:  

- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,  

- στα δάνεια και στις απαιτήσεις και  

- στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό απόκτησης του χρηματοοικονομικού στοιχείου. Η διοίκηση καθορίζει την ταξινόμηση 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισή τους. 
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4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Το σύνολο του κύκλου εργασιών αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη που εμπορεύεται ο 

Όμιλος και η Εταιρεία. 

 

4.1. Πληροφορίες ανά γεωγραφικό τομέα 

Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Χώρα 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 

Ελλάδα 21.605.052,93 20.529.769,10 15.760.592,57 15.645.300,90 

Ευρωπαϊκή Ένωση 2.977.926,71 2.451.889,77 407.392,45 416.039,09 

Τρίτες Χώρες 82.960,56 463.809,07 0,00 408.238,32 

Σύνολο 24.665.940,20 23.445.467,94 16.167.985,02 16.469.578,31 

 

 

4.2. Πωλήσεις ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 

Έσοδα 
Αποθήκευσης 

6.339.257,72 8.176.582,41 6.182.859,83 7.814.287,07 

Έσοδα Διανομής 15.680.456,04 13.856.597,04 7.348.951,92 7.251.418,89 

Λοιπά Έσοδα 2.646.226,44 1.412.288,49 2.636.173,27 1.403.872,36 

Σύνολο 24.665.940,20 23.445.467,94 16.167.985,02 16.469.578,32 
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5. Σημειώσεις επί των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 

 

5.1. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται επεξήγηση σχετικά με τη διαμόρφωση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεων των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων κατά την 

31/12/2016 και 30/06/2017. 

 

Ποσά σε € ' Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2016 1.747.549,52 4.526.882,18 5.255.597,33 3.187.992,41 3.604.954,78 21.184,00 18.344.160,22 
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 (1.023.830,24) (2.111.468,10) (1.570.166,44) (2.029.946,70) 0,00 (6.735.411,48) 
Λογιστική αξία την 1/1/2016 1.747.549,52 3.503.051,94 3.144.129,23 1.617.825,97 1.575.008,08 21.184,00 11.608.748,74 

Προσθήκες 0,00 70.729,00 285.738,00 765.922,23 219.493,93 0,00 1.341.883,16 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00  (17.000,00) 0,00  (21.184,00)  (38.184,00) 
Μεταφορές 0,00 0,00  (3.838,27) 0,00 3.838,27 0,00 0,00 
Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (222.784,80)  (324.637,14)  (312.348,52)  (270.731,85) 0,00 (1.130.502,31) 
Αποσβέσεις πωληθέντων-
διαγραφέντων 

0,00 0,00 0,00 8.966,91 0,00 0,00 8.966,91 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 1.747.549,52 4.597.611,18 5.537.497,06 3.936.914,64 3.828.286,98 0,00 19.647.859,38 
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 (1.246.615,04) (2.436.105,24) (1.872.693,41) (2.301.534,23) 0,00 (7.856.946,88) 
Λογιστική αξία την 31/12/2016 1.747.549,52 3.350.996,14 3.101.391,82 2.064.221,23 1.526.752,75 0,00 11.790.912,50 

Προσθήκες 0,00 191.154,00 229.316,35 58.800,00 402.993,24 0,00 882.263,59 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00  (27.607,20)  (99.932,00) 0,00  (127.539,20) 
Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (129.047,31)  (168.940,49)  (199.068,25)  (111.478,66) 0,00  (608.534,71) 
Αποσβέσεις πωληθέντων-
διαγραφέντων 

0,00 0,00 0,00 64.240,32 48.054,46 0,00 112.294,78 

Κόστος Κτήσης την 30/6/2017 1.747.549,52 4.788.765,18 5.766.813,41 3.968.107,44 4.131.348,22 0,00 20.402.583,77 
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 (1.375.662,35) (2.605.045,73) (2.007.523,09) (2.364.957,30) 0,00 (8.353.186,81) 
Λογιστική αξία την 30/6/2017 1.747.549,52 3.413.102,83 3.161.767,68 1.960.584,35 1.766.390,92 0,00 12.049.396,96 
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Ποσά σε € ' Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2016 1.747.549,52 4.374.110,47 5.160.758,63 919.735,50 3.427.730,30 21.184,00 15.651.068,42 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (903.213,83) (2.066.171,11) (594.291,50) (1.883.866,05) 0,00 (5.447.542,49) 

Λογιστική αξία την 1/1/2016 1.747.549,52 3.470.896,64 3.094.587,52 325.444,00 1.543.864,25 21.184,00 10.203.525,93 

Προσθήκες 0,00 63.254,00 278.770,00 30.535,35 165.780,66 0,00 538.340,01 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  (21.184,00)  (21.184,00) 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (207.930,30)  (307.191,14)  (80.206,76)  (249.604,64) 0,00  (844.932,84) 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 1.747.549,52 4.437.364,47 5.439.528,63 950.270,85 3.593.510,96 0,00 16.168.224,43 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 (1.111.144,13) (2.373.362,25) (674.498,26) (2.133.470,69) 0,00 (6.292.475,33) 

Λογιστική αξία την 31/12/2016 1.747.549,52 3.326.220,34 3.066.166,38 275.772,59 1.460.040,27 0,00 9.875.749,11 

Προσθήκες 0,00 190.064,00 228.166,35 3.400,00 363.774,00 0,00 785.404,35 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00  (3,00)  (99.932,00) 0,00  (99.935,00) 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (121.630,06)  (160.440,66)  (36.908,97)  (96.641,98) 0,00  (415.621,67) 

Αποσβέσεις πωληθέντων-
διαγραφέντων 

0,00 0,00 0,00 1,50 48.055,59 0,00 48.057,09 

Κόστος Κτήσης την 30/6/2017 1.747.549,52 4.627.428,47 5.667.694,98 953.667,85 3.857.352,96 0,00 16.853.693,78 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 (1.232.774,19) (2.533.802,91) (711.405,73) (2.182.057,08) 0,00 (6.660.039,91) 

Λογιστική αξία την 30/6/2017 1.747.549,52 3.394.654,28 3.133.892,07 242.262,12 1.675.295,88 0,00 10.193.653,88 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

Επί του Ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στην Λ. Ειρήνη 47 στον Ασπρόπυργο έχουν εγγραφεί 2 προσημειώσεις υποθήκης ποσού 5,6 εκ. ευρώ για διασφάλιση 

τραπεζικού δανεισμού. 

Δεν υπάρχουν οποιουδήποτε είδους δεσμεύεις, για εξασφάλιση υποχρεώσεων, επί των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, πέραν αυτής που αναγράφεται πιο 

πάνω. 

Δεν υπάρχουν ενσώματα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο τίτλος κυριότητας να τελεί υπό όρους, κατά την 30η Ιουνίου 2017. 
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Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της περιόδου και 

υπολογίστηκαν ως εξής: 

 

Είδος παγίου Βάση υπολογισμού 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (πάνελς κτιρίων, 

ψυκτικοί θάλαμοι, φυσούνες, ράμπες αποθηκών κ.α.) 

Επί της αξίας κτήσεως , προς τα έτη μίσθωσης 

των ακινήτων ή των ετών της ωφέλιμης ζωής 

τους (εάν είναι λιγότερα από τα έτη μίσθωσης) 

Λογισμικό, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικά 

Hardware 
Εντός 5 ετίας 

Μεταφορικά μέσα-φορτηγά 12 έτη 

Ράφια αποθήκης  20 έτη 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 6-8 έτη 

Μηχανήματα κλιματισμού και ψύξης αποθηκών 10 έτη 

Γεννήτριες  10 έτη 

Ανυψωτικά μηχανήματα – κλαρκ 10 έτη 

Ιδιόκτητα κτίρια και μόνιμες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητα 

κτίρια 
30-35 τη 

 

Στην θυγατρική εταιρεία Transport Link AE Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι 

προσεγγίζουν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία έως και τη χρήση 

2013 ως ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διέθετε μόνον φορτηγά αυτοκίνητα. Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώματων 

παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 Μεταφορικά μέσα εκτός χώρου αποθηκών (φορτηγά) 12 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. 
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5.2. Ασώματες ακινητοποιήσεις– Υπεραξία επιχείρησης 

Τα Άυλα Περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και λογισμικά προγράμματα Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών. 

Τα Άυλα Περιουσιακά στοιχεία κατά την 31/12/2016 και 30/06/2017 παρουσίασαν την παρακάτω κίνηση για τον όμιλο: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € ' Υπεραξία Λογισμικό Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2016 1.831.544,23 721.994,39 2.553.538,62 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (658.432,05)  (658.432,05) 

Λογιστική αξία την 1/1/2016 1.831.544,23 63.562,34 1.895.106,57 

Αγορές 0,00 28.601,28 28.601,28 

Πωλήσεις-Διαγραφές 0,00  (4.000,00)  (4.000,00) 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (27.837,18)  (27.837,18) 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 1.831.544,23 746.595,67 2.578.139,90 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (686.269,23)  (686.269,23) 

Λογιστική αξία την 31/12/2016 1.831.544,23 60.326,44 1.891.870,67 

Αγορές 0,00 7.985,00 7.985,00 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (11.746,55)  (11.746,55) 

Κόστος Κτήσης την 30/6/2017 1.831.544,23 754.580,67 2.586.124,90 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (698.015,78)  (698.015,78) 

Λογιστική αξία την 30/6/2017 1.831.544,23 56.564,89 1.888.109,11 

 

Ως υπεραξία αναφέρεται η αξία της απόκτησης των θυγατρικών Express Link ΕΠΕ και Transport Link AE η οποία κατά 

τον χρόνο της απόκτησής τους (2009) υπολογίσθηκε σε 420.909,52 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η υπεραξία της 

απόκτησης της Velos Trans AE την 15/12/2011, που υπολογίσθηκε σε 1.410.634,71 ευρώ. 

Συνολικά το ποσό της υπεραξίας αναγνωρίστηκε σε 1.831.544,23 ευρώ, για το οποίο εξετάστηκε και αναγνωρίστηκε ότι δεν 

συντρέχει λόγος απομείωσης του στις οικονομικές καταστάσεις των καλυπτόμενων περιόδων. 

 

Για την εταιρεία οι Ασώματες ακινητοποιήσεις κυμάνθηκαν ως ακολούθως κατά την 31/12/2016 και 30/06/2017: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' Υπεραξία Λογισμικό Σύνολο 
 

Κόστος κτήσης την 1/1/2016 0,00 587.729,86 587.729,86 
 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (555.648,30)  (555.648,30) 
 

Λογιστική αξία την 1/1/2016 0,00 32.081,56 32.081,56 
 

Αγορές 0,00 1.978,80 1.978,80 
 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (12.616,88)  (12.616,88) 
 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 0,00 589.708,66 589.708,66 
 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (568.265,18)  (568.265,18) 
 

Λογιστική αξία την 31/12/2016 0,00 21.443,48 21.443,48 
 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (4.618,01)  (4.618,01) 
 

Κόστος Κτήσης την 30/6/2017 0,00 589.708,66 589.708,66 
 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (572.883,19)  (572.883,19) 
 

Λογιστική αξία την 30/6/2017 0,00 16.825,47 16.825,47 
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Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. 
 
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 
 

5.3. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Η κίνηση του κονδυλίου Συμμετοχές σε θυγατρικές έχει ως εξής: 

 
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 30/06/2017 31/12/2016 

Αρχή περιόδου 5.861.878,86 5.821.599,06 

Επανεκτίμηση θυγατρικής 0,00 2.779,80 

Εξαγορά ποσοστού θυγατρικών (30.000,00) 37.500,00 

Λήξη περιόδου 5.831.878,86 5.861.878,86 

 

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 220.910,00 ευρώ και Express Link EΠΕ αντί 280.208,00 ευρώ. 

Το 2010 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Transport Link AE κατά 300.000 ευρώ.  

Tην 21/12/2011 εξαγόρασε αντί συνολικής αξίας 1.967.840,24 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 την 31/12/2015 να ανέρχεται 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 1.020,00 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 39,00 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. 

Εντός του 2016 εξαγοράσθηκε η εταιρεία Cityfast Couriers ΕΠΕ αντί 7.500 ευρώ. Την 2/11/2016 ιδρύθηκε στον 

Ασπρόπυργο η εταιρεία με την επωνυμία Agrolink AE στην οποία η Foodlink A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%. Από την 

25/5/2017 το ποσοστό συμμετοχής της Foodlink A.E.στην εταιρεία Agrolink AE διαμορφώθηκε σε 23,88%. Συνεπώς, το 

περιουσιακό αυτό στοιχείο κατηγοριοποιήθηκε ως συνδεδεμένη επιχείρηση στην εύλογη αξία. 
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Δομή του Ομίλου  

 

Θυγατρική Εταιρεία Συμμετοχές 30.6.2017 
 

Συμμετοχές 31.12.2016 

    
Velos Trans AE 1.967.840,24 

 
1.967.840,24 

Transport Link AE 520.910,00 
 

520.910,00 

Express Link EΠΕ 280.208,00 
 

280.208,00 

Dotlink AE 55.420,62 
 

55.420,62 

Foodlink (Cyprus) Ltd 3.000.000,00 
 

3.000.000,00 

Agrolink AE 0,00 
 

30.000,00 

Cityfast Couriers ΕΠΕ 7.500,00 
 

7.500,00 

Συνολική επένδυση σε θυγατρικές 5.831.878,86 
 

5.861.878,86 

 

 

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών  

Ποσά σε € ' 30/06/2017 

Επωνυμία Θυγατρικής 
% 

συμμετοχής 
Χώρα Αξία κτήσης 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

Υποχρεώσεις Έσοδα 
Kέρδη/(ζημίες) 

συμμετοχής 

Velos Trans AE 100,00% Ελλάδα 1.967.840,24 42.971,40 5.092.935,37 7.298.080,58 133.602,31 

Transport Link AE 100,00% Ελλάδα 520.910,00 1.129.391,36 1.104.353,15 748.857,07 62.145,92 

Express Link AE 100,00% Ελλάδα 280.208,00 25.600,88 58.572,32 131.501,74  (5.310,87) 

Dot Link AE 72,00% Ελλάδα 60.000,00 70.301,14 100.454,08 145.612,42  (30.202,70) 

Foodlink (Cyprus) Ltd 100,00% Κύπρος 3.000.000,00 396.220,00 254.630,89 781.989,45  (84.175,88) 

Foodlink Bulgaria Ltd 75,00% Βουλγαρία 38,34 251.508,00 597.793,00 475.378,00  (48.186,00) 

Foodlink Albania' SHPK 51,00% Αλβανία 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FDL Group B.V. 100,00% Άμστερνταμ 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cityfast Couriers ΕΠΕ 75,00% Ελλάδα 7.500,00 12.981,19 236.272,56 46.196,00  (62.597,68) 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 

Επωνυμία Θυγατρικής 
% 

συμμετοχής 
Χώρα Αξία κτήσης 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

Υποχρεώσει
ς 

Έσοδα 
Kέρδη/(ζημίες) 

συμμετοχής 

Velos Trans AE 100,00% Ελλάδα 1.967.840,24 40.871,81 4.427.490,74 12.582.725,04 365.779,06 
Transport Link AE 100,00% Ελλάδα 520.910,00 1.180.551,82 1.282.868,65 1.478.955,61 96.629,64 
Express Link AE 100,00% Ελλάδα 280.208,00 27.157,65 58.028,07 259.838,26 17.947,73 
Dot Link AE 72,00% Ελλάδα 60.000,00 45.261,60 138.627,70 274.721,00  (2.330,41) 
Foodlink (Cyprus) Ltd 100,00% Κύπρος 3.000.000,00 434.061,00 423.562,00 1.654.699,00  (55.270,00) 
Foodlink Bulgaria Ltd 75,00% Βουλγαρία 38,34 210.916,00 565.154,00 870.321,00  (14.426,00) 
Foodlink Albania' SHPK 51,00% Αλβανία 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FDL Group B.V. 100,00% Άμστερνταμ 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agrolink AE 100,00% Ελλάδα 30.000,00 0,00 3.761,56 2.630,40 745,41 
Cityfast Couriers ΕΠΕ 75,00% Ελλάδα 7.500,00 15.226,54 160.719,45 85.449,15  (67.078,08) 

 

 

Αναφέρεται πως η Foodlink Cyprus Ltd είναι η μητρική εταιρεία των Foodlink Albania, Foodlink Bulgaria Ltd & FDL Group 

B.V. με ποσοστά συμμετοχής 51%, 75% & 100% αντίστοιχα. 

Δεν συντρέχουν λόγοι απομείωσης της αξίας των συμμετοχών. 
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5.4. 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Λοιπές επενδύσεις (διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία) 

106.381,34 77.370,83 106.381,34 77.370,83 

Σύνολο 106.381,34 77.370,83 106.381,34 77.370,83 

 

Μετοχή Ποσότητα Αξία Κτήσης 
Τιμή κλεισίματος 

30/6/2017 
Εύλογη αξία 
30/6/2017 

     
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 20.000 4,3000 0,4540 9.080,00 

ΟΛΠ 5.000 8,8255 15,4300 77.150,00 

ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ATTICA BANK 169.339 0,3000 0,1190 20.151,34 

Σύνολο       106.381,34 

 

 

Μετοχή Ποσότητα Αξία Κτήσης 
Τιμή κλεισίματος 

31/12/2016 
Εύλογη αξία 
31/12/2016 

     
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 20.000 4,3000 0,2980 5.960,00 

ΟΛΠ 5.000 8,8255 13,3000 66.500,00 

ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ATTICA BANK 169.339 0,3000 0,0290 4.910,83 

Σύνολο       77.370,83 

 

Η αποτίμηση των ανωτέρω επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση καταχωρήθηκε απευθείας σε αύξηση των Ιδίων 

Κεφαλαίων μέσω της Κατάστασης των Λοιπών Συνολικών Εσόδων κατά 29.010,51 ευρώ. 
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5.5. 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Πελάτες εσωτερικού 7.696.062,26  8.697.552,71  4.031.603,91  5.529.209,76  

Πελάτες εξωτερικού 1.285.642,62  1.104.666,74  0,00  0,00  

Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες 0,00  0,00  369.624,27  704.605,08  

Εκχωρημένες απαιτήσεις πελατών 2.576.260,06  3.271.363,40  2.576.260,06  3.271.363,40  

Επιταγές εισπρακτέες 1.028.317,61  2.530.162,64  502.085,89  1.934.357,39  

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 192.228,80  192.228,80  0,00  0,00  

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 23.484,68  35.984,68  17.702,68  30.202,68  

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο σε 
καθυστέρηση 

80.045,10  80.045,10  0,00  0,00  

Σύνολο απαιτήσεων 12.882.041,13  15.912.004,07  7.497.276,81  11.469.738,31  

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (742.778,53) (2.509.194,69) 0,00  (1.742.660,00) 

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 12.139.262,60  13.402.809,38  7.497.276,81  9.727.078,31  

 

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. 

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 1.742.660,00 ευρώ της μητρικής εταιρείας κατά την προηγούμενη χρήση του 

2016 αφορά πρόβλεψη από την απαίτηση της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 
5.6. Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού 94.440,79 99.220,79 30.937,69 33.917,69 

Απαιτήσεις από φόρους 27.489,14 5.306,54 14.400,01 0,01 

Λογαριασμοί προς απόδοση και προκαταβολές 32.859,03 68.629,53 11.550,70 60.866,36 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.730.026,55 51.142,52 1.165.645,50 50.741,81 

Λοιπά προπληρωμένα έξοδα 47.829,24 291.641,52 26.289,60 32.834,92 

Προκαταβολές & Λοιπές απαιτήσεις συνδεδεμένων 
μερών & θυγατρικών 

626.676,67 2.014.404,87 524.007,75 1.706.630,26 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 79.707,69 71.695,62 0,00 0,00 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 2.639.029,11 2.602.041,39 1.772.831,25 1.884.991,05 
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5.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Το κονδύλι Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της κατάστασης οικονομικής θέσης αναλύεται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Διαθέσιμα στο ταμείο 77.429,71 67.821,31 32.458,65 33.162,96 

Διαθέσιμα στις τράπεζες 1.390.320,47 2.587.675,40 1.103.630,01 1.960.563,69 

Προθεσμιακοί λογαριασμοί 1.508.264,12 1.909.566,53 396.269,90 330.745,85 

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων & ισοδύναμων 2.976.014,30 4.565.063,24 1.532.358,56 2.324.472,50 

 

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 

66.269,90 ευρώ υφίσταται σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Κύπρο.  

Οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι διάρκειας από έξι έως δώδεκα μηνών. 

 

5.8. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα οχτώ 

(11.600.888) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. 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 3.480.266,40 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 30/06/2017 31/12/2016 

  
Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
αξία 

Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
αξία 

Αριθμός μετοχών που έχουν εγκριθεί         

Κοινές ονομαστικές 11.600.888 0,30 11.600.888 0,30 

Πλήρως εξοφλημένες μετοχές   
   

Κοινές ονομαστικές 11.600.888 0,30 11.600.888 0,30 

Ανεξόφλητες μετοχές         

Κοινές ονομαστικές 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5.9. Διαφορά υπέρ το άρτιο 

Το κονδύλι Διαφορά υπέρ το Άρτιο ποσού 494.684,95 ευρώ, παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 

κατά την 30/6/2017 για την εταιρεία και για τον Όμιλο. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

Υπόλοιπο έναρξής περιόδου 494.684,95 494.684,95 494.684,95 494.684,95 

Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δαπάνες έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων έκδοσης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 494.684,95 494.684,95 494.684,95 494.684,95 
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5.10. Λοιπά Αποθεματικά  

Η μεταβολή των λοιπών αποθεματικών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € ' 
Τακτικό 

αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Ν.3299/04 

Αποθεματικό 
ιδίων μετοχών 

Αποθεματικό αποτίμησης 
μετοχών - 

καταχωρημένων στα ίδια 
κεφάλαια 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2016 285.298,44 1.844.769,00  (198.217,16)  (658.350,23) 1.273.500,05 

Σχηματισμός 
αποθεματικών 

21.755,53 0,00 46.815,16  (32.102,47) 36.468,22 

Υπόλοιπο την 
31/12/2016 

307.053,97 1.844.769,00  (151.402,00)  (690.452,70) 1.309.968,27 

Σχηματισμός 
αποθεματικών 

0,00 0,00 0,00  (49.831,54)  (49.831,54) 

Υπόλοιπο την 
30/6/2017 

307.053,97 1.844.769,00  (151.402,00)  (740.284,24) 1.260.136,73 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 
Τακτικό 

αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Ν.3299/04 

Αποθεματικό 
ιδίων μετοχών 

Αποθεματικό αποτίμησης 
μετοχών - 

καταχωρημένων στα ίδια 
κεφάλαια 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2016 280.990,20 1.844.769,00  (198.217,16)  (658.350,23) 1.269.191,81 

Σχηματισμός 
αποθεματικών 

21.755,53 0,00 46.815,16  (32.102,47) 36.468,22 

Υπόλοιπο την 
31/12/2016 

302.745,73 1.844.769,00  (151.402,00)  (690.452,70) 1.305.660,03 

Σχηματισμός 
αποθεματικών 

0,00 0,00 0,00  (49.831,54)  (49.831,54) 

Υπόλοιπο την 
30/6/2017 

302.745,73 1.844.769,00  (151.402,00)  (740.284,24) 1.255.828,49 

 

Τα αποθεματικά παραμένουν αφορολόγητα εφόσον δεν διανέμονται αλλιώς φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. 

 

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 5.4 ανωτέρω). 

 

Αποθεματικό ιδίων μετοχών.  

Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/6/2016 αποφασίστηκε η δωρεάν διάθεση 64.510 ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920. Από το σύνολο των μετοχών αυτών διανεμήθηκαν στο προσωπικό 35.000 

ιδίες μετοχές. Οι μετοχές αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν σε 8 εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την 

ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία. Επιπλέον, η εταιρεία μέσα στη χρήση δεν προέβει σε αγορά 

μετοχών από την ελεύθερη αγορά. 
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5.11. Δανεισμός 

Ο δανεισμός του Ομίλου αναλύεται ως εξής: 

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε € ' 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 
(Ομολογιακό δάνειο) 

3.999.999,34 2.248.876,00 5.021.424,00 3.171.424,00 

Σύνολο 3.999.999,34 2.248.876,00 5.021.424,00 3.171.424,00 

          
Μακρορόθεσμα δάνεια         
Ομολογιακά δάνεια 3.999.999,34 2.248.876,00 3.999.999,34 2.248.876,00 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 0,00 0,00 1.021.424,66 922.548,00 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 340.130,84 150.375,87 252.787,55 25.519,52 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.340.130,18 2.399.251,87 5.274.211,55 3.196.943,52 

          

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις     
Ποσά σε € ' 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα δάνεια (βραχυπρόθεσμες 
δόσεις) 

500.000,00 511.102,00 500.000,00 500.000,00 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 194.576,54 67.632,82 121.511,95 4.654,41 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης) 7.611.286,67 9.958.209,81 6.422.983,05 8.620.649,32 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 8.305.863,21 10.536.944,63 7.044.495,00 9.125.303,73 

          

Σύνολο  δανείων 12.645.993,39 12.936.196,50 12.318.706,55 12.322.247,25 

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων έχουν ως εξής: 

 

Δανεισμός την 30/6/2017           

Ποσά σε € '   
Μακρορόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) Σύνολο 
1 έτος και λιγότερο   500.000,00 194.576,54 7.611.286,67 8.305.863,21 
Μεταξύ 1 και 5 ετών   3.687.499,34 340.130,84 0,00 4.027.630,18 
Άνω των 5 ετών   312.500,00 0,00 0,00 312.500,00 
Μη δουλευμένοι τόκοι   0,00 0,00 0,00 0,00 

    4.499.999,34 534.707,38 7.611.286,67 12.645.993,39 

Μείον: προσαρμογή στην εύλογη 
αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 

    4.499.999,34 534.707,38 7.611.286,67 12.645.993,39 

 

Δανεισμός την  31/12/2016           

Ποσά σε € '   

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) Σύνολο 
1 έτος και λιγότερο   511.102,00 67.632,82 9.958.209,81 10.536.944,63 
Μεταξύ 1 και 5 ετών   1.466.633,24 150.375,87 0,00 1.617.009,11 
Άνω των 5 ετών   750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 
Μη δουλευμένοι τόκοι   32.242,76 0,00 0,00 32.242,76 

    2.759.978,00 218.008,69 9.958.209,81 12.936.196,50 

Μείον: προσαρμογή στην εύλογη 
αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 

    2.759.978,00 218.008,69 9.958.209,81 12.936.196,50 
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Δανεισμός την 30/6/2017           

Ποσά σε € '   

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) Σύνολο 
1 έτος και λιγότερο   500.000,00 121.511,95 6.422.983,05 7.044.495,00 
Μεταξύ 1 και 5 ετών   5.021.424,00 252.787,55 0,00 5.274.211,55 
Άνω των 5 ετών   0,00 0,00 0,00 0,00 

    5.521.424,00 374.299,50 6.422.983,05 12.318.706,55 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 

    5.521.424,00 374.299,50 6.422.983,05 12.318.706,55 

 

Δανεισμός την 31/12/2016           

Ποσά σε € '   

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) Σύνολο 
1 έτος και λιγότερο   500.000,00 4.654,41 8.620.649,32 9.125.303,73 
Μεταξύ 1 και 5 ετών   3.171.424,00 25.519,52 0,00 3.196.943,52 
Άνω των 5 ετών   0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.671.424,00 30.173,93 8.620.649,32 12.322.247,25 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.671.424,00 30.173,93 8.620.649,32 12.322.247,25 

 

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 αν χρηματοδότηση υφιστάμενου 

δανεισμού. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων αφορούν το τμήμα εκείνο της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

που πρόκειται να εξοφληθεί στην χρήση 2017. 

 

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. 

Ο όμιλος και η εταιρεία εξυπηρετούν κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  
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5.12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Το κονδύλι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 

Προμηθευτές  εσωτερικού 7.645.264,39 9.225.380,46 6.992.884,12 8.522.036,25 

Προμηθευτές  εξωτερικού 999.915,32 956.793,71 50.946,42 31.790,00 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρείες 0,00 0,00 0,00 367.345,67 

Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 2.758.685,31 2.507.926,28 1.234.847,02 1.126.610,30 

Σύνολο υποχρεώσεων 11.403.865,02 12.690.100,45 8.278.677,56 10.047.782,22 

 

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. Αφορούν κυρίως σε προμηθευτές υπηρεσιών μεταφορών, συντήρησης και 

απόκτησης εξοπλισμού καθώς και σε ενοίκια αποθηκών πληρωτέα. 

 

5.13. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 

Έσοδα Αποθήκευσης 6.339.257,72 8.176.582,41 6.182.859,83 7.814.287,07 

Έσοδα Διανομής 15.680.456,04 13.856.597,04 7.348.951,92 7.251.418,89 

Λοιπά Έσοδα 2.646.226,44 1.412.288,49 2.636.173,27 1.403.872,36 

Σύνολο 24.665.940,20 23.445.467,94 16.167.985,02 16.469.578,32 

 

5.14. Κόστος Πωλήσεων 

Το κονδύλι Κόστος Πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών Logistics) αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/6/2016 1/1-  30/6/2017 
1/1-  

30/6/2016 

Αμοιβές Διανομής (Μεταφορές κτλ) 13.412.611,11 11.660.717,22 6.881.730,74 6.732.934,09 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 544.233,91 472.952,47 378.215,71 349.966,85 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 4.202.261,31 3.945.157,22 3.648.509,84 3.547.707,58 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 2.063.101,10 1.856.754,28 1.942.529,59 1.724.828,96 
Επισκευές και συντηρήσεις 
παγίων 500.384,38 544.511,50 378.811,41 249.231,53 

Διάφορα έξοδα 1.814.661,12 2.754.494,76 1.563.332,77 2.489.032,63 

Κόστος Αναλώσεως Αποθεμάτων 1.104.873,54 0,00 1.104.873,54 0,00 

Σύνολο 23.642.126,47 21.234.587,45 15.898.003,60 15.093.701,64 

 

Στα ενοίκια συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 293.160,00 € που καταβλήθηκε το Α εξάμηνο του 2017 στην συνδεδεμένη 

εταιρεία REALEST LINK A.E. και αφορά σε μίσθωμα των χώρων αποθηκών-βιομηχανοστασίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. 
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5.15. Έξοδα διοίκησης 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 

Απομείωση απαιτήσεων 20.924,96 30.000,00 0,00 0,00  

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 42.142,97 40.880,70 42.023,97 38.885,21 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 800.357,81 680.147,59 443.499,69 355.997,49 

Αμοιβές & έξοδα Διοίκησης 388.414,21 360.405,00 131.254,53 188.518,00 

Διάφορα έξοδα 347.154,74 230.303,69 248.219,65 179.031,28 

Σύνολο 1.598.994,69 1.341.736,98 864.997,84 762.431,98 

 
 
5.16. Αποτέλεσμα προ φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 

(EBITDA) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-  30/6/2017 1/1-  30/6/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/6/2016 

Κέρδη/  (Ζημίες) περιόδου 
προ φόρου εισοδήματος 

 (787.437,94)  (1.168.034,62)  (720.479,59)  (1.320.803,65) 

Πλέον Χρηματοοικονομικά 374.400,46 384.077,62 314.925,60 327.083,20 

Πλέον Αποσβέσεις 616.800,31 514.310,71 420.239,68 388.852,06 

Πλέον Προβλέψεις 
επισφαλών απαιτήσεων - μη 
επαναλαμβανόμενες 

0,00 1.607.412,67 0,00 1.575.656,52 

EBITDA 203.762,83 1.337.766,38 14.685,69 970.788,13 

 

 
5.17. Λοιπά Έσοδα 

Το κονδύλι Λοιπά Έσοδα αναλύεται ως εξής: 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 
1/1-  

30/6/2017 
1/1-  

30/6/2016 
1/1-  

30/6/2017 
1/1-  

30/6/2016 

Έσοδα μισθωμάτων και  
παρεπόμενων υπηρεσιών 

62.642,10 89.676,00 87.362,10 89.676,00 

Έσοδα απο χρέωση κατεστρ. Αποθεμάτων 21.261,55 0,00 21.261,55 0,00 

Έκτακτα κέρδη 624,42 0,00 73,13 0,00 

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων 191.039,76 0,00 190.122,10 0,00 

Επιχορήγηση επιτοκίου δανεισμού 10.995,00 0,00 10.995,00 0,00 

Λοιπά έσοδα 44.996,68 30.118,24 44.996,68 31.555,24 

Σύνολο λοιπών εσόδων 331.559,51 119.794,24 354.810,56 121.231,24 
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5.18. Λοιπά Έξοδα 

Το κονδύλι Λοιπά Έξοδα αναλύεται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 
1/1-  

30/6/2016 
1/1-  

30/6/2017 
1/1-  

30/6/2016 

Ζημιες απο καταστρ. Αποθεμάτων και λοιπές ζημίες 140.824,35 84.339,40 140.680,93 85.899,94 

Εξοδα Προηγουμένων Χρήσεων 17.886,23 72.135,17 13.709,24 66.072,72 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.083,25 8.937,35 1.752,33 767,20 

Ζημίες από πώληση ενσώματων  παγίων 9.205,63 0,00 9.205,63 0,00 

Απομείωση πελατών 0,00 1.607.412,67 0,00 1.575.656,52 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 429,20 70,16 0,00 0,00 

Συναλλαγματικές διαφορές έξοδο / (έσοδο) 246,41 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο λοιπών εξόδων 170.675,07 1.772.894,75 165.348,13 1.728.396,38 

 

 
Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30/06/2016 ανέρχεται 

σε 3.085.883,60 ευρώ και σε 3.173.395,91 ευρώ αντίστοιχα για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Η εταιρεία και ο 

όμιλος προέβη κατά την προηγούμενη χρήση σε πρόβλεψη απομείωσης της απαίτησης κατά ποσό 1.575.656,52 ευρώ και 

1.607.412,67 ευρώ αντίστοιχα. 

 
5.19. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

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

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με 

τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Για το Α εξάμηνο 

του 2017 ο όμιλος αναγνώρισε προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού 20.924,96 ευρώ. 

Δεν αναμένεται να προκύψουν άλλες ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται 

πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληρεί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ΔΠΧΑ. 

 

5.20. Δεσμεύσεις 

5.20.1 Εγγυητικές επιστολές 

 

Οι δεσμεύσεις της εταιρείας από εγγυητικές επιστολές έχουν ως εξής: 

 

Είδος Ποσό σε ευρώ 

Καλής Εκτέλεσης 425.000 

 

Έχουν χορηγηθεί οι παρακάτω εγγυήσεις στις θυγατρικές εταιρείες:  

 Υπερ της θυγατρικής Velos Trans A.E 

- 1,3 εκ.. ευρώ στην τράπεζα Alpha Bank 

- 500 χιλ. ευρώ στην τράπεζα Αττικής 

- 650 χιλ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα 

 

 Υπερ της θυγατρικής Transport Link A.E 

- 250 χιλ. ευρώ στην τράπεζα Αττικής 
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5.20.2 Εμπράγματα βάρη 

 

Έναντι των πιστωτικών ορίων, που έχουν χορηγηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν παραχωρηθεί εμπράγματες 

ασφάλειες ποσού 5,6 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ποσό 3,6 εκ. ευρώ αφορά το Ομολογιακό δάνειο ύψους 3 εκ. ευρώ της Alpha 

Bank για το οποίο έχουν προσημειωθεί ακίνητα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το υπόλοιπο ποσό των 2 εκ. ευρώ αφορά 

εξασφαλίσεις αλληλόχρεων λογαριασμών της εταιρείας στην Alpha Bank. 

 

6. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών όπως αυτά ορίζονται από το 

ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης.  

Ως συνδεδεμένες εταιρείες, νοούνται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό στη μητρική εταιρεία, οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους, καθώς και οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του ΔΣ και τα 

διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. 

 

6.1. Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  30/06/2016 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 319.741,59 258.767,00 74.066,81 86.880,00 

Σύνολο  319.741,59 258.767,00 74.066,81 86.880,00 

 
 

6.2. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ 

 

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης και  
διευθυντικά στελέχη 

    

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 1/1-  31/12/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  31/12/2016 

Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια 56.037,00 57.837,00 - - 
Λοιπές απαιτήσεις 3.680,00 - 3.680,00 - 

Σύνολο  59.717,00 57.837,00 3.680,00 - 

  
  

    

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης 
και  διευθυντικά στελέχη         
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1-  30/6/2017 1/1-  31/12/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-  31/12/2016 

Υποχρεώσεις από χορηγηθέντα δάνεια 5.335,00 - - - 
Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές 
παροχές και λοιπές αμοιβές 

1.905,13 1.471,65 535,70 197,20 

Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. εγκεκριμένες 
από Γ.Σ. 

124.007,11 123.302,04 39.353,88 40.619,28 

Σύνολο  131.247,24 124.773,69 39.889,58 40.816,48 
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6.3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές στο πρώτο εξάμηνο του 2017 και το υπόλοιπο την 30/06/2016 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του 

ΔΛΠ 24 είναι οι εξής: 

 
 

Εμπορικές συναλλαγές         

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πωλήσεις 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 87.938,48 69.979,46 

Σύνολο - - 87.938,48 69.979,46 

          

Αγορές 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 1/1-  30/6/2017 1/1-30/06/2016 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 992.343,64 835.895,24 

Βασικά διοικητικά στελέχη 319.741,59 258.767,00 74.066,81 86.880,00 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 293.160,00 293.160,00 293.160,00 293.160,00 

Σύνολο 612.901,59 551.927,00 1.359.570,45 1.215.935,24 

 
 

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές         

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απαιτήσεις 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 727.885,14 704.605,08 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 59.717,00 57.837,00 3.680,00 20.386,00 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 1.426.910,85 - 1.406.524,85 

Σύνολο 59.717,00 1.484.747,85 731.565,14 2.131.515,93 

          

          

Υποχρεώσεις 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 1.437.262,78 1.443.987,58 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 131.247,24 124.773,69 39.889,58 40.816,48 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 19.673,55 - 19.673,55 - 

Σύνολο 150.920,79 124.773,69 1.496.825,91 1.484.804,06 
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7. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

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.  

Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας τον δείκτη συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Στον καθαρό 

δανεισμό περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και λαμβάνει υπόψη το 

κόστος του κεφαλαίου και του συνδεδεμένου με αυτό κινδύνους για να καθορίσει την μετέπειτα στρατηγική που θα 

ακολουθήσει. 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

Σύνολο Δανείων 12.645.993,39 12.936.196,50 12.318.706,55 12.322.247,25 

Διαθέσιμα 2.976.014,30 4.565.063,24 1.532.358,56 2.324.472,50 

Καθαρός Δανεισμός 9.669.979,09 8.371.133,26 10.786.347,99 9.997.774,75 

 
        

Ίδια Κεφάλαια 5.307.451,23 6.424.949,07 4.976.748,95 5.994.329,70 

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού /Ίδια 
Κεφάλαια 

1,82 1,30 2,17 1,67 

 

8. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των 

κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό 

πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει 

στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση 

της εταιρείας . 

Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, 

επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της . 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροπρόθεσμο δανεισμό. 

8.1. Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν παρουσιάζουν ευαισθησία 

στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η εταιρεία συναλλάσσεται σε ευρώ.  

8.2. Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας παρουσιάζουν ευαισθησία στις 

διακυμάνσεις των επιτοκίων. 

Πρόθεση της εταιρείας 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, η 

εταιρεία δεν χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 
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Πολιτική της εταιρείας 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: 

 

Ποσά σε € '           

ΟΜΙΛΟΣ Επιτόκιο 
Δάνεια με 

κυμαινόμενο 
επιτόκιο 

Μεταβολή 
επιτοκίου 

Επίδραση στα 
κέρδη προ φόρων 

Επίδραση 
στα ίδια 

κεφάλαια 

            

Χρήση 2017 Euribor 12.645.993,39 
1,00% 126.459,93 89.786,55 

-0,05%  (6.323,00)  (89.786,55) 

Χρήση 2016 Euribor 12.936.196,50 
1,00% 129.361,97 95.727,85 

-0,05%  (6.468,10)  (95.727,85) 

 

Ποσά σε € '           

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιτόκιο 
Δάνεια με 

κυμαινόμενο 
επιτόκιο 

Μεταβολή 
επιτοκίου 

Επίδραση στα 
κέρδη προ φόρων 

Επίδραση 
στα ίδια 

κεφάλαια 

      

Χρήση 2017 Euribor 12.318.706,55 

1,00% 123.187,07 122.829,82 

-0,05%  (6.159,35) 
 

(122.829,82) 

Χρήση 2016 Euribor 12.322.247,25 
1,00% 123.222,47 91.184,63 

-0,05%  (6.161,12)  (91.184,63) 

 

8.3. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία 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 της εταιρείας 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 

την εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι 

η εξής: 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 875.536,88 886.386,80 823.339,40 834.189,32 

Εμπορικές απαιτήσεις 12.139.262,60 13.402.809,38 7.497.276,81 9.727.078,31 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 2.639.029,11 2.602.041,39 1.772.831,25 1.884.991,05 

Χρηματικά διαθέσιμα 2.976.014,30 4.565.063,24 1.532.358,56 2.324.472,50 

Σύνολο 18.629.842,89 21.456.300,81 11.625.806,02 14.770.731,18 

 

8.4. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και 

εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 
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Η εταιρεία 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. 

 
 

Δανεισμός την 30/6/2017               

Ποσά σε € ' 
 

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) 
Προμηθευτές 

Δεδουλευμένες 
και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   500.000,00 194.576,54 7.611.286,67 11.403.865,02 2.371.355,23 22.081.083,46 
Μεταξύ 1 και 5 ετών   3.687.499,34 340.130,84 0,00 0,00 0,00 4.027.630,18 
Άνω των 5 ετών   312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.500,00 
Μη δουλευμένοι τόκοι   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4.499.999,34 534.707,38 7.611.286,67 11.403.865,02 2.371.355,23 26.421.213,64 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4.499.999,34 534.707,38 7.611.286,67 11.403.865,02 2.371.355,23 26.421.213,64 

 

 

Δανεισμός την 31/12/2016               

Ποσά σε € ' 
 

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) 
Προμηθευτές 

Δεδουλευμένες 
και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   511.102,00 67.632,82 9.958.209,81 12.690.100,45 2.371.723,73 25.598.768,81 
Μεταξύ 1 και 5 ετών   1.466.633,24 150.375,87 0,00 0,00 0,00 1.617.009,11 
Άνω των 5 ετών   750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 
Μη δουλευμένοι τόκοι   32.242,76 0,00 0,00 0,00 0,00 32.242,76 

    2.759.978,00 218.008,69 9.958.209,81 12.690.100,45 2.371.723,73 27.998.020,68 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2.759.978,00 218.008,69 9.958.209,81 12.690.100,45 2.371.723,73 27.998.020,68 

 

 

Δανεισμός την 30/6/2017               

Ποσά σε € ' 
 

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) 
Προμηθευτές 

Δεδουλευμένες 
και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   500.000,00 121.511,95 6.422.983,05 8.278.677,55 1.230.557,68 16.553.730,23 

Μεταξύ 1 και 5 ετών   5.021.424,00 252.787,55 0,00     5.274.211,55 

Άνω των 5 ετών   0,00 0,00 0,00     0,00 

    5.521.424,00 374.299,50 6.422.983,05 8.278.677,55 1.230.557,68 21.827.941,78 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    5.521.424,00 374.299,50 6.422.983,05 8.278.677,55 1.230.557,68 21.827.941,78 

 

Δανεισμός την 31/12/2016               

Ποσά σε € ' 
 

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) 
Προμηθευτές 

Δεδουλευμένες 
και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   500.000,00 4.654,41 8.620.649,32 10.047.782,21 1.500.812,54 20.673.898,48 

Μεταξύ 1 και 5 ετών   3.171.424,00 25.519,52 0,00 0,00 0,00 3.196.943,52 

Άνω των 5 ετών   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.671.424,00 30.173,93 8.620.649,32 10.047.782,21 1.500.812,54 23.870.842,00 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.671.424,00 30.173,93 8.620.649,32 10.047.782,21 1.500.812,54 23.870.842,00 
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9. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης και 

τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, ομαδοποιούνται βάσει μια ιεραρχίας εύλογης αξίας τριών επιπέδων. Τα τρία αυτά 

επίπεδα εξαρτώνται ανάλογα με το πώς καθορίζονται οι σημαντικές παράμετροι επιμέτρησής του. Ως αποτέλεσμα τα τρία 

αυτά επίπεδα έχουν ως εξής: 

 Τιμές διαπραγμάτευσης σε ενεργή αγορά 

 Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς, πλην όμως από τις τιμές 

μιας ενεργούς αγοράς που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 

 Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που δε βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου και της Εταιρείας, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, ταξινομούνται στα κάτωθι 

τρία επίπεδα κατά την 30/6/2017 και την 31/12/2016: 

 

 
30/6/2017 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 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 

5.831.878,86     5.831.878,86 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού διαθέσιμα προς 
πώληση  

    

"- Μετοχές ΧΑΑ 106.381,34 106.381,34     

Σύνολα 5.938.260,20 106.381,34 0,00 5.831.878,86 

 

 
31/12/2016 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 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 

5.861.878,86     5.861.878,86 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού διαθέσιμα προς 
πώληση  

    

"- Μετοχές ΧΑΑ 77.370,83 77.370,83     

Σύνολα 5.939.249,69 77.370,83 0,00 5.861.878,86 

 

Εντός της περιόδου αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ενώ δεν υπάρχουν 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομούνται στο επίπεδο 3. 
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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 εξαμηνιαίας περιόδου 2017 ήταν η 30/6 Παρασκευή και αντίστοιχα 

της χρήσης 2016 ήταν η 30/12 Παρασκευή. 

 

Η λογιστική αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων θεωρείται ότι αποτελεί 

μία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας αυτών: 

 

• Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

• Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

• Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

• Δανεισμός 

10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της 

εταιρείας από τις 30/06/2017 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

Ασπρόπυργος, 29 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών & 

Λογιστηρίου 

 

 

 

Βασίλειος Καρακουλάκης 

ΑΔΤ ΑΚ 601669 

 Αχιλλέας Μάμαλης 

ΑΔΤ Χ 679674 

 Σταμάτης Ραγκούσης 

Αρ. Αδ. 4725 – Α τάξης 

ΑΦΜ 043550986 
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
 
Προς τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» 
 
Εισαγωγή 
 
Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές 
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας και το 
Ομίλου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος επισκόπησης  
 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». 
Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 
ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 
μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν 
μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 
σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα  
 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
Στο λογαριασμό «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 56 χιλ περίπου που έχει δοθεί, σε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής εταιρείας σε προηγούμενη χρήση, το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές 
διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 
 

 
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

Λ. Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο, 
Α.Μ. ΕΛΤΕ : 17 

 

 
Παλαιό Φάληρο,22/1/2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
 
 
 

Βασίλης Νιάρχος 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521 
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ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 

1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

 

 

σύμφωνα με τα  

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

& το Ν. 3556/2007 
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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 

 Αχιλλέας Μάμαλης, Διευθύνων Σύμβουλος 

 Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αθανάσιος Στούμπης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αθανάσιος Τσιώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Παναγιώτης Μπόμπολης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αθανάσιος Σκαρλάτος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Γεώργιος Ξανθάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Δημήτριος Καλλιγέρης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσματα περιόδου της «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» (η «Εταιρεία»), καθώς και των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και 

 

(β) η συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται 

βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 

 

Ασπρόπυργος, 26 Απριλίου 2017 

 

Οι βεβαιούντες 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το μέλος του ΔΣ 

   

   

   

   

Βασίλειος Καρακουλάκης Αχιλλέας 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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. 
 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και  
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών 
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
 

Ευθύνη του ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
 

Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 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 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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. 



 

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 14, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 175 64 - ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΗΛ: +30 210 6993749 - FAX : +30 210 6983708 - www.mazars.gr 
MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 

 
 

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) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής  
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν. 
2190/1920.  
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) 
του άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 
εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 
γ) 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.  

δ) Στο λογαριασμό «Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 58 χιλ περίπου 

που έχει δοθεί, σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής Εταιρείας σε προηγούμενη χρήση, το 

οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 
 
 
 
 

 
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 
Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 
175 64 Παλαιό Φάληρο 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 

 
Παλαιό Φάληρο, 27η Απρλίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 

Βασίλης Νιάρχος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30521 
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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 2016  
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Β. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Με βάση τις διατάξεις του αρ. 43α παράγραφος 3 και αρ. 107 παράγραφος 3 του Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του 

νόμου ν.3556/2007 άρθρο 4 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς 

και του καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την χρήση που έληξε την 31/12/2016, την παρούσα ετήσια 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «FOODLINK Α.Ε.» και 

του Ομίλου «FDL GROUP», για τη χρήση 2016, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη περίοδο και η επίδρασή 

τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, oι 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 20η που λειτουργεί η «FOODLINK Α.Ε.» 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 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας.  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την τρέχουσα χρήση για 7
η
 φορά 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. 

 

8. Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση 

 

Η ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας για όγδοη συνεχόμενη χρονιά και η διακοπή συνεργασίας του Ομίλου με την Εταιρεία 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. λόγω της υπαγωγής της τελευταίας στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα αποτέλεσαν τα 

σημαντικότερα θέματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση. Από το σύνολο των απαιτήσεων 

του Ομίλου από την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συνολικού ύψους 3,57 εκ. ευρώ διενεργήθηκε πρόβλεψη 

επισφαλών απαιτήσεων για το ήμισυ του ποσού, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα της τρέχουσαας 

χρήσης.  

 

Παρόλο που η επίδραση του ανωτέρω γεγονότος ήταν σημαντική για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, τόσο 

λόγω της διαγραφής απαιτήσεων, όσο και λόγω των λοιπών εξόδων που επιβάρυναν τον Όμιλο κατόπιν της λήξης της 

συνεργασίας, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται ζημιές προ φόρων ύψους 2,03 εκ. ευρώ, τα υψηλά ρευστά διαθέσιμα 

και η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της διοίκησης στην αντιμετώπιση του γεγονότος, δεν δημιούργησαν 

οποιοδήποτε πρόβλημα στην ομαλή ροή των δραστηριοτήτων του Ομίλου.  

 

Σημαντικό γεγονός για τον Όμιλο αποτελεί η αύξηση κατά 6,58% του Κύκλου Εργασιών με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται στα 47,60 εκ. ευρώ έναντι 44,66 εκ της προηγούμενης χρήσης, ακολουθώντας έτσι την αναπτυξιακή 

πορεία που τον χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια καθώς και η επένδυση σε πάγιο εξοπλισμό ύψους άνω των 1,3 εκ. 

ευρώ στοχεύοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως αυτοί 

ορίζονται στο καταστατικό της. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα ορισμένα από τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. 
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 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό 0,16% ήτοι 32.685 χιλ. ευρώ το 2016 

έναντι 32.737 χιλ. ευρώ το 2015 και αύξηση σε ποσοστό 6,58% για τον Όμιλο ήτοι 47.596 χιλ. ευρώ το 2016 

έναντι 44.659 χιλ. ευρώ το 2015. 

 Τα μικτά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 3.103 χιλ. ευρώ το 2016 έναντι 4.174 χιλ. ευρώ το 2015 και 

1.242 χιλ. ευρώ έναντι 2.511 για την Εταιρεία αντίστοιχα ενώ ο συντελεστής μικτού κέρδους το 2015 

διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 6,52%, για τον Όμιλο και 3,80% για την Εταιρεία. 

 Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3.042 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και των 1.657 

χιλ. ευρώ για την Εταιρεία την τρέχουσα χρήση έναντι ποσών 2.767 χιλ. ευρώ και 1.523 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο 

και την Εταιρεία αντίστοιχα την προηγούμενη χρήση. Έτσι διαμορώνεται σε ποσοστό για τον Όμιλο 6,39% επί 

του Κύκλου Εργασιών έναντι 6,20% της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Εταιρεία 

είναι 5,07% έναντι 4,65%. 

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

(EBITDA) διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο το 2016 στο ποσό των 1.684 χιλ. ευρώ έναντι 2.433 χιλ ευρώ το 2015, 

ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανήλθαν σε 936 χιλ. ευρώ έναντι 1.934 χιλ.. ευρώ το 2015. Για τη 

διαμόρφωση του EBITDA δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων,που διενεργήθηκαν 

λόγω της πτώχευσης της Εταιρείας Μαριόπουλος Α.Ε. οι οποίες θεωρούνται μη επαναλαμβανόμενο γεγονός. 

 Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε ζημιές ύψους 2.032 χιλ. ευρώ το 2016 έναντι 

κερδών ύψους 691 χιλ. ευρώ το 2015 και για την Εταιρεία σε ζημιές ύψους 2.343 χιλ. ευρώ το 2016 έναντι 

κερδών ύψους 450 χιλ. ευρώ το 2015.  

 Το γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται για τον Όμιλο στο ποσό των 35.313 χιλ. ευρώ το 2016 έναντι 33.929 

χιλ. ευρώ για το 2015 ενώ για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι 30.651 χιλ. ευρώ έναντι 29.974 χιλ. ευρώ. 

 Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου μετά αποσβέσεων ανέρχονται για το 2016 σε 

14.647 χιλ. ευρώ έναντι 14.479 χιλ. ευρώ το 2015 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται σε 16.671 χιλ. ευρώ έναντι 

16.975 χιλ. ευρώ. 

 Η καθαρή θέση του Ομίλου το 2016 ανέρχεται σε 6.425 χιλ. ευρώ έναντι 8.379 χιλ. ευρώ το 2015 και για την 

Εταιρεία 5.994 χιλ. ευρώ έναντι 8.123 χιλ. ευρώ. 

 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφώνονται το 2016 σε 3.113 χιλ. ευρώ έναντι 3.871 χιλ. 

ευρώ το 2015 και αντίστοιχα 3.983 χιλ. ευρώ έναντι 3.788 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία 

 Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 25.774 χιλ. ευρώ το 2016 έναντι 21.678 το 2015 

και της Εταιρείας 20.673 χιλ. ευρώ έναντι 18.063 χιλ. αντίστοιχα. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες για τον Όμιλο. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2016 2015 2016 2015 

Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια 22,24% 32,80% 24,31% 37,18% 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 48,47% 46,20% 66,45% 46,64% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 401,16% 258,72% 344,89% 222,36% 

 
    

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2016 2015 2016 2015 

Γενική Ρευστότητα 71,54% 76,13% 56,70% 59,49% 

Ταμειακή Ρευστότητα 17,71% 28,59% 11,24% 15,09% 

 
    

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 2015 2016 2015 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων 4,04 3,85 3,31 3,21 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 3,55 3,94 3,36 3,86 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχ. Υποχρεώσεων 1,85 2,06 1,58 1,81 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων 7,41 5,33 5,45 4,03 

 
    

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2016 2015 2016 2015 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 6,52% 9,35% 3,80% 7,67% 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους -4,27% 1,55% -7,17% 1,38% 

EBITDA 1.683.824 2.433.497 935.587 1.933.530 
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9. Σημαντικότερα Γεγονότα 

 

I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

 

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/06/2016: 

4. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των 

πεπραγμένων της χρήσεως 2015, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για εταιρική χρήση 2015 (1/1/2015-

31/12/2015). 

5. Ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2015, τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε 

τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015). 

6. Ενέκρινε τις καταβαλλόμενες αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 188 χιλ. ευρώ και προενέκρινε 

την καταβολή ποσού έως 300 χιλ. €, ως αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2016 την Ελεγκτική Εταιρεία «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130. 

8. Αποφάσισε δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, τη δωρεάν διάθεση 35.000 ιδίων μετοχών που έχει στην κατοχή 

της, σε εργαζόμενους και συνεργάτες της Εταιρείας. 

9. Ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 10 ευρώ. 

 

Το σημαντικότερο γεγονός κατά τη χρήση 2016, το οποίο είχε άμεση επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του 

Ομίλου, αποτελεί η διακοπή της συνεργασίας με την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. λόγω της υπαγωγής της τελευταίας 

στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η Εταιρεία και Όμιλος να προβούν σε 

πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 1,74 εκ. ευρώ και 1.79 εκ. ευρώ αντίστοιχα. 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ιδρύθηκε η Εταιρεία AGROLINK A.E. η οποία αποτελεί κατά 100% θυγατρική Εταιρεία 

της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. Σκοπός της Εταιρείας είναι η καλλιέργεια, τυποποίηση και εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών 

προϊόντων. Επίσης εξαγοράστηκε το 75% της Εταιρείας CITYFAST Ε.Π.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των 

ταχυμεταφορών έναντι ποσού ύψους 7.500,00 ευρώ.  

 

Επίσης κατά τη χρήση 2016 η Εταιρεία ξεκίνησε μία πολύ σημαντική συνεργασία με την Εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε. 

αναλαμβάνοντας τη λιανική πώληση μέσω διαδικτύου του καπνικού προϊόντος IQOS. 

 

II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31
Η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η Εταιρεία με την από 23 Μαρτίου 2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε: 

1. Την έκδοση, βάσει των διατάξεων του Ν.2190/1920 και του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν, και τη διάθεση 

μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου, Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) 

δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000,00), με διάρκεια επτά (7) έτη και επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον επιτοκίου 

το οποίο θα προσαρμόζεται ετησίως και σταδιακά από 4,75% έως 3,85%. Το Ομολογιακό Δάνειο θα 

χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. 

2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 522.039,90 ευρώ με έκδοση 

νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 
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10. Προοπτικές για τη χρήση 2017 – Αναμενόμενη Εξέλιξη 

Στόχος της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2017 είναι ανατροπή των αρνητικών αποτελεσμάτων της τρέχουσας 

χρήσης και η επιστροφή στα κέρδη. Συγκεκριμένα επιδιώκεται τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) να ξεπεράσουν τα 2 εκ. ευρώ και η επίτευξη κερδών, ώστε να ενισχυθούν τα 

Ίδια Κεφάλαια και η ρευστότητα της Εταιρείας. Επιπλέον για την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων και της ρευστότητας της 

Εταιρείας αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23
ης

 Μαρτίου 2017 η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 500 χιλ.. ευρώ. Με την επικείμενη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 2 εκ. ευρώ επταετούς 

διάρκειας, η Εταιρεία στοχεύει στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους της. 

Καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διενέργεια αξιόπιστων και αντικειμενικών προβλέψεων, η Διοίκηση εκτιμά ότι και τη 

χρήση 2017 ο κύκλος εργασιών θα ακολουθήσει την ίδια αναπτυξιακή πορεία των προηγούμενων ετών. 

Επιπλέον η συνεργασία με την Εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε. για την λιανική πώληση των καπνικών προϊόντων IQOS μέσω 

διαδικτύου, η εξαγορά της Εταιρείας ταχυμεταφορών CITYFAST A.E. καθώς και η ίδρυση της Εταιρείας AGROLINK A.E. με 

σκοπό την καλλιέργεια, τυποποίηση και εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, δημιουργούν δυνατότητες 

ανάπτυξης σε νέες αγορές που έως σήμερα δεν είχε παρουσία ο Όμιλος.  

 

11. Κυριότεροι κίνδυνοι & αβεβαιότητες για την επόμενη χρήση 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα την έκθεσή της σε μία σειρά χρηματοπιστωτικών κινδύνων, τους 

οποίους η διοίκηση της Εταιρείας 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 της Εταιρείας. Επίσης 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 της Εταιρείας. 

 

Πελάτες – Πιστώσεις πελατών 

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. Όπως προαναφέραμε, ο Όμιλος έχει ήδη σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 

1.786 χιλ ευρώ, επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της Εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

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 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 από τις καθημερινές τους συναλλαγές. Συνεπώς ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. 

 

Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού 

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεργάζονται με Ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα και την Κύπρο. 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 
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ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Το ύψος τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου την 31/12/2016 ανερχόταν σε 12,9 εκατ. € 

περίπου. Από το σύνολο αυτό του δανεισμού 2.399 χιλ. € είναι μακροπρόθεσμα και πληρωτέο μέχρι το έτος 2022. 

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. 

 

Προσωπικό 

Η διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση 

του αντικειμένου των εταιριών και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω 

ανάπτυξη των εταιρειών. Η υποδομή της Εταιρείας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς 

σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της. Οι σχέσεις των διοικούντων με το εργαζόμενο προσωπικό είναι 

άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Ο Όμιλος FDL, έχοντας ως στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στην ώθηση και ανάπτυξη των green logistics στην Ελλάδα, 

πραγματοποιεί μία σειρά από ενέργειες και επενδύει σημαντικούς πόρους στην προσπάθειά του να δημιουργηθούν 

καλύτερες συνθήκες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανακύκλωση χαρτιού, 

πλαστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η χρησιμοποίηση σύγχρονου στόλου οχημάτων και η συνεχής αναβάθμιση των 

κτηριακών εγκαταστάσεων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες ενέργειας αποτελούν ενδεικτικές ενέργειες.  

Τέλος, για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την ομαλή εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας δεν απαιτείται ουδεμία 

σχετική άδεια από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. και δεν συντρέχει ουδεμία υποχρέωση τους για συμμόρφωση με περιβαλλοντικές 

ρυθμίσεις, που να έχει επίπτωση στις δαπάνες, τα κέρδη και την ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας στην αγορά. 

 

12. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών 

Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών αφορούν κυρίως παρεχόμενες υπηρεσίες μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου 

αλλά και συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνολικές λήψεις των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2016 σε 1,8 εκ. ευρώ ενώ αντίστοιχα οι παροχές 

της Εταιρείας προς τις θυγατρικές της ανήλθαν σε 240 χιλ. ευρώ. Επιπρόσθετα το συνολικό κόστος μισθοδοσίας των 

διευθυντικών στελεχών και των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθε σε 140 χιλ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό 

για τον Όμιλο ανέρχεται σε 544 χιλ. ευρώ. Τέλος η Εταιρεία απέδωσε ποσό 586 χιλ. ευρώ για ενοίκια των κτηριακών της 

εγκαταστάσεων σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη. 

 

13. Ιδίες μετοχές 

Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την 31/12/2016 ανέρχονταν σε εκατόν πέντε χιλιάδες διακόσιες 

είκοσι οκτώ (105.228). 

 
14. Πληροφορίες του άρθρου 4 παρ.7 του Ν.3556/2007- Επεξηγηματική Έκθεση 

1.Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ 

και σαράντα λεπτά (3.480.266,40), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ 

(11.600.888) άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) 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 του 2007. 
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Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετείχαν με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% την 31/12/2015 οι κάτωθι: 

• Μάμαλης Αχιλλέας με ποσοστό 34,757% 

• LEYENDA INVESTMENTS LTD με ποσοστό 37,066% 

• ZAITECH FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ποσοστό 12,198% 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση ,μετοχών ή περιορισμούς 

στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού 

που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/20 

Οι κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του 

καταστατικού είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα του K.N. 2190/1920. 

8 Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων 

μετοχών 

Δεν προβλέπεται ειδικά από το καταστατικό , εφαρμόζεται ότι προβλέπει η σχετική νομοθεσία.  

9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας 

αυτής 

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία. 

10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό 

της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της 

θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν 

την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή 

της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

 

 

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ασπρόπυργος Αττικής , 26 Απριλίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Βασίλειος Καρακουλάκης 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού           

Υπεραξία 5.2 1.831.544,23 1.831.544,23 0,00 0,00 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 5.2 60.326,44 63.562,34 21.443,48 32.081,56 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5.1 11.790.912,50 11.611.013,68 9.875.749,10 10.203.525,93 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.3 0,00 0,00 5.861.878,86 5.821.599,06 

Λοιπές επενδύσεις 5.4 77.370,83 122.585,58 77.370,83 122.585,58 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.5 886.386,80 849.902,25 834.189,32 795.475,12 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού 

 14.646.540,80 14.478.608,08 16.670.631,59 16.975.267,25 

Κυκλοφορούν ενεργητικό          

Αποθέματα 5.6 46.873,15 0,00 44.185,15 0,00 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.7 13.402.809,38 11.338.168,63 9.727.078,31 8.489.599,32 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 5.8 50.010,38 1.370,60 300,73 665,97 

Λοιπές απαιτήσεις 5.9 2.602.041,39 1.912.826,42 1.884.991,05 1.783.096,09 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.10 4.565.063,24 6.198.525,38 2.324.472,50 2.725.691,13 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  20.666.797,54 19.450.891,03 13.981.027,74 12.999.052,51 

Σύνολο ενεργητικού  35.313.338,34 33.929.499,11 30.651.659,33 29.974.319,76 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          

Ίδια κεφάλαια          

Μετοχικό κεφάλαιο 5.11 3.480.266,40 3.480.266,40 3.480.266,40 3.480.266,40 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 5.12 494.684,95 494.684,95 494.684,95 494.684,95 

Λοιπά αποθεματικά 5.13 1.309.968,27 1.273.500,05 1.305.660,03 1.269.191,81 

Στοιχεία καταχωρ. απ' ευθείας στα ΙΚ  43.928,31 36.383,39 43.928,31 36.383,39 

Αποτελέσματα εις νέο 5.14 1.096.101,14 3.080.829,93 669.790,01 2.842.665,81 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής 

 6.424.949,07 8.365.664,72 5.994.329,70 8.123.192,36 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  0,00 13.628,41 0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.424.949,07 8.379.293,13 5.994.329,70 8.123.192,36 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.15 2.248.876,00 2.782.242,76 3.171.424,00 2.782.242,76 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 5.16 150.375,87 197.779,31 25.519,52 40.801,94 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.19 59.067,91 269.567,89 253.322,28 455.038,76 

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 5.17 467.850,19 434.005,96 400.350,38 377.557,35 

Προβλέψεις 5.18 187.814,97 187.814,97 132.814,97 132.814,97 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  3.113.984,94 3.871.410,89 3.983.431,15 3.788.455,78 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.20 12.690.100,45 10.618.170,33 10.047.782,21 9.187.987,78 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  175.635,52 21.580,38 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.15 9.958.209,81 8.277.608,11 8.620.649,32 7.126.438,11 

Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις 5.16 67.632,82 127.557,36 4.654,41 53.981,59 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την 
επόμενη χρήση 

5.15 511.102,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.21 2.371.723,73 2.383.878,91 1.500.812,54 1.444.264,14 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  25.774.404,33 21.678.795,09 20.673.898,48 18.062.671,62 

           

Σύνολο υποχρεώσεων  28.888.389,27 25.550.205,98 24.657.329,63 21.851.127,40 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  35.313.338,34 33.929.499,11 30.651.659,33 29.974.319,76 
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 
    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' σημ. 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

           

Κύκλος εργασιών 5.22 47.596.749,32 44.659.379,70 32.685.538,13 32.736.612,64 

Κόστος πωλήσεων 5.23 (44.493.564,00) (40.484.981,02) (31.443.679,08) (30.226.104,47) 

Μικτό κέρδος  3.103.185,32 4.174.398,68 1.241.859,05 2.510.508,17 

           

Λοιπά έσοδα 5.24 438.393,26 221.720,76 342.787,31 269.161,88 

Έξοδα διοίκησης 5.23 (3.042.004,40) (2.767.395,28) (1.657.843,88) (1.523.258,99) 

Λοιπά έξοδα 5.24 (1.728.407,39) (241.908,66) (1.591.424,88) (198.269,98) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

 (1.228.833,21) 1.386.815,50 (1.664.622,40) 1.058.141,08 

           

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.25 (789.570,44) (717.004,00) (680.689,92) (628.569,61) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.25 14.814,03 21.571,05 2.506,13 20.682,32 

Έσοδα / (Έξοδα) απομείωσης στοιχείων ενεργητικού  (28.208,66) 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων 5.26 (2.031.798,28) 691.382,55 (2.342.806,19) 450.253,79 

           

Φόροι εισοδήματος 5.19 55.199,31 (463.836,61) 191.685,93 (403.055,86) 

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) 5.26 (1.976.598,97) 227.545,94 (2.151.120,26) 47.197,93 

           

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες)          

(α) Μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα           

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  

5.4 (45.214,75) (91.814,02) (45.214,75) (91.814,02) 

Φόρος εισοδήματος 5.19 13.112,28 26.626,07 13.112,28 26.626,07 

Σύνολο (α)  (32.102,47) (65.187,95) (32.102,47) (65.187,95) 

(β) Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα      
  

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες 5.17 10.626,64 (31.025,31) 10.626,64 (31.025,31) 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών 
(κερδών)/ζημιών 

5.19 (3.081,73) 8.997,34 (3.081,73) 8.997,34 

Σύνολο (β)  7.544,91 (22.027,97) 7.544,91 (22.027,97) 

Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο μετά από 
φόρους 

 (24.557,56) (87.215,92) (24.557,56) (87.215,92) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) 
μετά από φόρους 

 (2.001.156,53) 140.330,02 (2.175.677,82) (40.017,99) 

           

           

Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) αναλογούν σε:          

Μετόχους μητρικής  (1.962.970,56) 230.730,31 (2.151.120,26) 47.197,93 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (13.628,41) (3.184,37) 0,00 0,00 

           

           

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
αναλογούν σε: 

         

Μετόχους της Εταιρείας  (1.987.528,12) 143.514,39 (2.175.677,82) (40.017,99) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (13.628,41) (3.184,37) 0,00 0,00 

           

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή          

Βασικά (€ / μετοχή) 5.27 (0,1713) 0,0124 (0,1875) (0,0034) 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2015 
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         
Αποτέλεσμα προ φόρων (2.031.798,28) 691.382,55 (2.342.806,19) 450.253,79 
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων 1.130.502,31 1.009.899,67 844.932,84 853.930,24 
Αποσβέσεις άυλων πάγιων 23.947,06 34.118,22 12.616,88 21.459,03 
(Κέρδη)/ζημίες από πώληση παγίων  (3.199,98) 2.348,39 0,00 2.707,34 
Προβλέψεις για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 1.834.273,40 0,00 1.742.660,00 0,00 

Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικο 36.215,00 172.833,97 33.419,67 105.303,86 

Υποτίμηση αξίας συμμετοχών 45.214,75 0,00 45.214,75 0,00 
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00  (16.800,00) 0,00  (16.800,00) 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (77.130,89)  (54.921,41)  (2.506,13)  (20.682,32) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 785.332,28 752.225,72 680.689,92 632.252,97 

Σύνολο προσαρμογών στο αποτέλεσμα 1.743.355,65 2.591.087,11 1.014.221,74 2.028.424,91 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης         
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (43.962,15) 0,00  (44.185,15) 0,00 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (4.416.913,44) 168.678,67 
 

(2.980.138,99) 
901.614,88 

(Αύξηση) / μείωση προκαταβολών και λοιπών βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων 

 (803.283,77)  (672.186,22)  (185.458,67)  (946.067,76) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 2.854.006,33 2.428.588,56 922.866,28 1.942.033,43 

Σύνολο (2.410.153,03) 1.925.081,01 
 

(2.286.916,53) 
1.897.580,55 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (666.797,38) 4.516.168,12 
 

(1.272.694,79) 
3.926.005,46 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  (58.206,48)  (151.679,47) 0,00  (113.345,91) 

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/ εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

 (725.003,86) 4.364.488,65 (1.272.694,79) 3.812.659,55 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων (1.341.883,16)  (663.124,98)  (538.340,01)  (307.997,66) 
Πληρωμές για απόκτηση άυλων παγίων στοιχείων  (15.282,05)  (14.224,00)  (15.282,05)  (5.724,00) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 38.184,00 29.250,00 21.184,00 9.500,00 
Εισπράξεις από πώληση άυλων παγίων στοιχείων 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
Πληρωμές για συμμετοχή στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών  (37.500,00) 0,00  (37.500,00) 0,00 
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)  (950.000,00) 0,00 0,00 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 29.504,89 22.721,41 2.506,13 20.682,32 
(Αγορές) / Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0,00 16.800,00 0,00 (2.982.200,00) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.272.976,32)  (608.577,57)  (563.431,93) (3.265.739,34) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
Εισπράξεις από πώληση ιδίων τίτλων 46.815,16 0,00 46.815,16 0,00 
Μεταβολή Μακροπρόθεσμου δανεισμού 643.835,65 1.682.242,76 643.835,65 1.682.242,76 

Μεταβολή Βραχυπρόθεσμου δανεισμού 1.565.674,37  (833.794,27) 1.494.211,21 
 

(1.002.417,21) 
Μεταβολή δανεισμού από χρηματοδοτικές μισθώσεις  (136.474,86)  (270.415,87)  (69.264,01)  (142.489,26) 
Αγορά Ιδίων Μετοχών 0,00 71.021,71 0,00 71.021,71 
Τόκοι πληρωθέντες  (785.332,28)  (752.225,72)  (680.689,92)  (632.252,97) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

1.364.518,04  (103.171,39) 1.434.908,09  (23.894,97) 

          

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

(1.633.462,14) 3.652.739,69  (401.218,63) 523.025,24 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 6.198.525,38 2.545.785,69 2.725.691,13 2.202.665,89 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 4.565.063,24 6.198.525,38 2.324.472,50 2.725.691,13 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 
 

Ποσά σε € '  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Ίδια κεφάλαια 
μετόχων μητρικής 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 31/12/2014   3.480.266,40 494.684,95 1.325.902,25 2.850.275,02 8.151.128,62 0,00 8.151.128,62 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 
31/12/2014 

  3.480.266,40 494.684,95 1.325.902,25 2.850.275,02 8.151.128,62 0,00 8.151.128,62 

                  

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2015   0,00 0,00 0,00 230.730,31 230.730,31  (3.184,37) 227.545,94 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 
συνταξιοδοτικά προγράμματα 
καθορισμένων παροχών 

  0,00 0,00  (22.027,97) 0,00  (22.027,97) 0,00  (22.027,97) 

Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία  

  0,00 0,00  (65.187,95) 0,00  (65.187,95) 0,00  (65.187,95) 

Σύvολο από Λοιπά Εσοδα   0,00 0,00  (87.215,92) 0,00  (87.215,92) 0,00  (87.215,92) 

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2015   0,00 0,00  (87.215,92) 230.730,31 143.514,39  (3.184,37) 140.330,02 

                  

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για 
την περίοδο 1/1/-31/12/2015 

                

Μείωση στα δικ. Τρίτων λόγω εξαγοράς 
ποσοστού θυγατρικών 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 

Αγορά Ιδίων Μετοχών  0,00 0,00 71.021,71 0,00 71.021,71 0,00 71.021,71 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,78 12,78 

Μεταφορές - Λοιπές κινήσεις  0,00 0,00 175,40  (175,40) 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο  0,00 0,00 71.197,11  (175,40) 71.021,71 16.812,78 87.834,49 

                 

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων 
χρήσης 

  0,00 0,00  (16.018,81) 230.554,91 214.536,10 13.628,41 228.164,51 

Υπόλοιπο την 31/12/2015   3.480.266,40 494.684,95 1.309.883,43 3.080.829,93 8.365.664,72 13.628,41 8.379.293,13 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) 

της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

Ποσά σε € ' . 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Ίδια κεφάλαια 
μετόχων 
μητρικής 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2015   3.480.266,40 494.684,95 1.309.883,44 3.080.829,93 8.365.664,72 13.628,41 8.379.293,13 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2015   3.480.266,40 494.684,95 1.309.883,44 3.080.829,93 8.365.664,72 13.628,41 8.379.293,13 

                  

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2016   0,00 0,00 0,00  (1.962.970,56)  (1.962.970,56)  (13.628,41)  (1.976.598,97) 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 
συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 
παροχών 

  0,00 0,00 7.544,91 0,00 7.544,91 0,00 7.544,91 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  

  0,00 0,00  (32.102,47) 0,00  (32.102,47) 0,00  (32.102,47) 

Σύvολο από Λοιπά Εσοδα   0,00 0,00  (24.557,56) 0,00  (24.557,56) 0,00  (24.557,56) 

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2016   0,00 0,00  (24.557,56)  (1.962.970,56)  (1.987.528,12)  (13.628,41)  (2.001.156,53) 

                  

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για 
την περίοδο 1/1/-31/12/2016 

                

Αγορά Ιδίων Μετοχών   0,00 0,00 46.815,16 0,00 46.815,16 0,00 46.815,16 

Σχηματισμός αποθεματικών   0,00 0,00 21.755,54  (21.755,54) 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές - Λοιπές κινήσεις  0,00 0,00 0,00  (2,69)  (2,69) 0,00  (2,69) 

Σύνολο  0,00 0,00 68.570,70  (21.758,23) 46.812,47 0,00 46.812,47 

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων 
χρήσης 

 0,00 0,00 44.013,14  (1.984.728,79)  (1.940.715,65)  (13.628,41)  (1.954.344,06) 

Υπόλοιπο την 31/12/2016   3.480.266,40 494.684,95 1.353.896,58 1.096.101,14 6.424.949,07  (0,00) 6.424.949,07 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) 

της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

Ποσά σε € '  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2014  3.480.266,40 494.684,95 1.321.594,01 2.786.202,47 8.082.747,83 

Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικών αρχών  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2014  3.480.266,40 494.684,95 1.321.594,01 2.786.202,47 8.082.747,83 

              

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2015   0,00 0,00 0,00 47.197,93 47.197,93 

Λοιπά έσοδα 1/1-31/12/2015             

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα 
καθορισμένων παροχών 

  0,00 0,00  (22.027,97) 0,00  (22.027,97) 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία    0,00 0,00  (65.187,95) 0,00  (65.187,95) 

Σύvολο από Λοιπά Εσοδα   0,00 0,00  (87.215,92) 0,00  (87.215,92) 

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2015   0,00 0,00  (87.215,92) 47.197,93  (40.017,99) 

              

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-
31/12/2014 

            

Μείωση στα δικ. Τρίτων λόγω εξαγοράς ποσοστού θυγατρικών   0,00 0,00 0,00 9.440,81 9.440,81 

Αγορά Ιδίων Μετοχών   0,00 0,00 71.021,71 0,00 71.021,71 

Σχηματισμός αποθεματικών  0,00 0,00 175,40  (175,40) 0,00 

Σύνολο  0,00 0,00 71.197,11 9.265,41 80.462,52 

              

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης   0,00 0,00  (16.018,81) 56.463,34 40.444,53 

Υπόλοιπο την 31/12/2015   3.480.266,40 494.684,95 1.305.575,20 2.842.665,81 8.123.192,36 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) 

της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

Ποσά σε € ' 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2015   3.480.266,40 494.684,95 1.305.575,20 2.842.665,81 8.123.192,36 

Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικών αρχών  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2015  3.480.266,40 494.684,95 1.305.575,20 2.842.665,81 8.123.192,36 

             

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2016   0,00 0,00 0,00  (2.151.120,26)  (2.151.120,26) 

Λοιπά έσοδα 1/1-31/12/2016             

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα 
καθορισμένων παροχών 

  0,00 0,00 7.544,91 0,00 7.544,91 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία    0,00 0,00  (32.102,47) 0,00  (32.102,47) 

Σύvολο από Λοιπά Εσοδα   0,00 0,00  (24.557,56) 0,00  (24.557,56) 

              

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2016   0,00 0,00  (24.557,56)  (2.151.120,26)  (2.175.677,82) 

              

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-
31/12/2016 

            

Αγορά Ιδίων Μετοχών   0,00 0,00 46.815,16 0,00 46.815,16 

Σχηματισμός αποθεματικών  0,00 0,00 21.755,54  (21.755,54) 0,00 

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα Λοιπά έσοδα  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο  0,00 0,00 68.570,70  (21.755,54) 46.815,16 

              

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης   0,00 0,00 44.013,14  (2.172.875,80)  (2.128.862,66) 

Υπόλοιπο την 31/12/2016   3.480.266,40 494.684,95 1.349.588,34 669.790,01 5.994.329,70 
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1. Γενικές πληροφορίες 

 

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. 

 

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 Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

23/6/2015. Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το από 24/6/2015 πρακτικό του με το οποίο 

συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως εξής: 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : 

  

Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ Πρόεδρος 

Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Διευθύνων Σύμβουλος 

Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου, Μέλος 

Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου, Μέλος 

Αθανάσιος Τσιώνης του Αναστασίου , Μέλος 

Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδωνα , Μέλος 

Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου , Μέλος 

Αθανάσιος Σκαρλάτος του Δημητρίου , Μέλος 

Γεώργιος Ξανθάκης του Εμμανουήλ , Μέλος 

Δημήτριος Καλλιγέρης του Στυλιανού , Μέλος 
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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. 

 

Δομή του Ομίλου  

 

Εταιρεία Έδρα Σχέση % συμμετοχής 

Μέθοδος Ολικής 
Ενοποίησης 

      

        

Velos Trans AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 100% 

Transport Link AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 100% 

Express Link AE Μαγούλα Αττικής Θυγατρική 100% 

Dot Link AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 72% 

Foodlink (Cyprus) Ltd Κύπρος Θυγατρική 100% 

Foodlink Bulgaria Ltd Βουλγαρία Θυγατρική 75% 

Foodlink Albania' SHPK Αλβανία Θυγατρική 51% 

FDL Group B.V. Ολλανδία Θυγατρική 100% 

Agrolink AE Ασπρόπυργος Αττικής Θυγατρική 100% 

Cityfast Couriers ΕΠΕ Νέα Σμύρνη Αττικής Θυγατρική 75% 

 

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 1.967.840,24 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 Ltd είναι η μητρική Εταιρεία των Foodlink Albania, Foodlink Bulgaria Ltd & FDL Group B.V. 

με ποσοστά συμμετοχής 51%, 75% & 100% αντίστοιχα. Εντός του 2016 εξαγοράσθηκε η Εταιρεία Cityfast 

Couriers ΕΠΕ αντί 7.500 ευρώ. Την 2/11/2016 ιδρύθηκε στον Ασπρόπυργο η Εταιρεία με την επωνυμία Agrolink 

AE στην οποία η Foodlink A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%. 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 του ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας την 26
η
 Απριλίου 2017. 
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2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 

2.1 Βάση κατάρτισης 

Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ που καλύπτουν περίοδο από 1 

Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, καθώς και οι αντίστοιχες συγκριτικές καταστάσεις του 2015, έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 

συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 31
η
 Δεκεμβρίου 2016. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31
η 

Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.foodlink.gr/.  

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της 

Εταιρείας, της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά 

τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

Για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 

χρησιμοποιήθηκαν λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

 

2.2 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας (εφεξής «οι οικονομικές καταστάσεις») της περιόδου 

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26
η
 Απριλίου 2017. 

 

2.3 Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και των 

θυγατρικών της, που μαζί αναφέρονται ως Όμιλος και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2016, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 για την 

κατάσταση οικονομικής θέσης, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών. 

 

2.4 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα του 

Ομίλου, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική 
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Εταιρεία. 

Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων 

και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη 

διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την 

εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή 

μεταγενέστερα. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 με 

τίτλο «Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν 

εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο 

σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι 

ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται 

ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις ενοποιημένες & εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Δεκέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2010-2012», η 

οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά με επτά θέματα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν 

νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των 

προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των 

στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 

13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 16 /ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική 

αναδιατύπωση των σωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες & εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
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 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε Από Κοινού 

Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από 

κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες 

αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες & εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους 

Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το 

ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται οι 

αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται 

στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα 

που δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά 

αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις ενοποιημένες & εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηματοοικονομική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι 

καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). 

Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, 

αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του 

ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες & εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 27. Με 

τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες & εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2012-2014», η 

οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για 
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τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: 

Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις 

πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις ενοποιημένες & 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και 

γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την 

κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες & εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις  

 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την 

Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, 

ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις 

λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 

οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες & εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί 

σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα 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 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του 

ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των 

οικονομικών οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που 

υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την 

τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. 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, εν αναμονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 
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 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι 

πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές 

τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές 

στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο 

Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο 

για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, 

παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. 

Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», 

καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. 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 01/01/2018. 

 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 

Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο 

προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη 

προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. 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 01/01/2018. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων 

μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον 

την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 10 

και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας 

μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 

2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των 

αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. 

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. 

 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου 

του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και 

τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για 

την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. 
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Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. 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 ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 

Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία. 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 ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι 

τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν 

εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές 

ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. 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. 

 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 

δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν 

λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε 

μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 

προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. 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. 

 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε 

Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 
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Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός 

της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων 

τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει 

τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη 

κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με 

μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν 

ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία 

τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία 

μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με 

συμμετοχικούς τίτλους. 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 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το 

ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της 

διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου 

για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις 

οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες 

ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη 

μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου 

για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). 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. 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η 

οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος 

για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: 

ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων 

εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας 

κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα 

ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. 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. 
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 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω 

Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή 

προκαταβολικά. 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 ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε 

ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση 

του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια 

ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική 

τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. 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. 
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2.6 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

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. 

 

 Κρίσεις 

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 3 «Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών» αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές που 

έχουν επιλεγεί από τον Όμιλο. 

 

 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. 

 

 Φόροι εισοδήματος 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το εάν θα 

επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικά 

αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία 

της περιόδου. 

 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται λόγω αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών στο 

βαθμό που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον για να χρησιμοποιηθούν έναντι των 

ζημιών αυτών. Σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των μελλοντικών 

φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το φορολογικό προγραμματισμό της οντότητας. 

 

 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα 

ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία του Ομίλου 

σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός 

υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του 

πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν 

καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 
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 Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των 

οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των 

αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης 

των εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη 

αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές 

 

 Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις 

είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες 

σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του ομίλου στο μέλλον.  

 

 Ωφέλιμες ζωές αποσβέσιμων παγίων 

Ο Όμιλος εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι 

ωφέλιμες ζωές που έχουν εκτιμηθεί κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων αντιπροσωπεύουν την 

αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Οι εκτιμήσεις για την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων 

στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την σύνταξη της κλειόμενης περιόδου δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με 

αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015. 

 

 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών 

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

επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα του Ομίλου. 
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3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Δεν υπήρξαν αλλαγές ή υιοθέτηση νέων λογιστικών πολιτικών κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2016. Ακολουθήθηκαν οι λογιστικές πολιτικές της προηγούμενης χρήσης 2015. 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1 Ενοποίηση – Αποτίμηση θυγατρικών επιχειρήσεων 

Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 

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 θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως 

από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταβιβάζεται στον Όμιλο. Εξαιρούνται της ενοποίησης από την 

ημερομηνία που ο έλεγχος παύει να υφίσταται. 

Η λογιστική μέθοδος της απόκτησης εφαρμόζεται για την λογιστικοποίηση της ενοποίησης θυγατρικών από τον 

Όμιλο. 

Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου, υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες που σχετίζονται με 

συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Κέρδη/ ζημίες από συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του 

Ομίλου που περιλαμβάνονται στα πάγια απαλείφονται επίσης. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών 

έχουν τροποποιηθεί όπου ήταν αναγκαίο για να συμφωνούν με τις λογιστικές αρχές του Ομίλου.  

Δικαιώματα μειοψηφίας στα αποτελέσματα και τη καθαρή θέση θυγατρικών εταιρειών, εμφανίζονται ξεχωριστά 

στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης, στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων και στην 

ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

 

(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 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. 
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Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 

Η λογιστική μέθοδος της απόκτησης εφαρμόζεται για την λογιστικοποίηση της ενοποίησης θυγατρικών από τον 

Όμιλο. 

Το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται, των 

υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ή υφίστανται και των χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχουν εκδοθεί 

κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Το κόστος εξαγοράς περιλαμβάνει την εύλογη αξία ενδεχομένων 

απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

αποκτηθεί, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε ένα επιχειρησιακό 

συνδυασμό αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Κατά περίπτωση ο 

Όμιλος αναγνωρίζει την αξία του ποσοστού δικαιωμάτων μειοψηφίας είτε στην εύλογη αξία του ή ως ποσοστό των 

μειοψηφούντων μετόχων επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Τα έξοδα που σχετίζονται 

με την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

Στη περίπτωση όπου η αποπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του τιμήματος πραγματοποιηθεί με μετρητά, θα γίνει 

μακροπρόθεσμα, το πληρωτέο ποσό θα πρέπει να προεξοφληθεί στη παρούσα αξία της μέρας συναλλαγής. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το επιτόκιο στο οποίο θα μπορούσε η Εταιρεία να δανειστεί 

από ανεξάρτητη πηγή κάτω από αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις. 

Τυχόν ενδεχόμενο τίμημα πληρωτέο από τον Όμιλο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία του κατά την 

ημερομηνία εξαγοράς και κατηγοριοποιείται είτε στη καθαρή θέση είτε ως χρηματοοικονομική υποχρέωση. Ποσά 

που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως χρηματοοικονομική υποχρέωση επαναξιολογούνται όσον αφορά την εύλογη αξία 

τους και τυχόν μεταβολές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Η διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους απόκτησης, πλέον της εύλογης αξίας του ποσοστού δικαιωμάτων 

μειοψηφίας και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία εξαγοράς του μεριδίου του Ομίλου στα καθαρά 

περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν καταγράφεται σαν υπεραξία. Εάν αυτή είναι μικρότερη από την εύλογη 

αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται απ ευθείας στα 

αποτελέσματα. 

 

3.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

(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. 
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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. 

 

(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. 

 

3.3  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. 
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Επίσης, στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και η άυλη αξία των θυγατρικών εταιριών της 

FOODLINK AE. 

Υπεραξία 

Υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς κα της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 

των αποκτούμενων εταιριών. Η υπεραξία υπόκεινται σε εκτίμηση τυχόν απομείωσης της. Η εκτίμηση αυτή 

πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Μετά την 

αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος κτήσης, μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης της 

αξίας της και ελέγχεται ετησίως για απομείωση. Η ζημιά απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα και δεν 

αντιστρέφεται. 

Η υπεραξία ποσού 1.831.544,23 ευρώ, υπολογίσθηκε σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». 

Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απομείωση, δημιουργούνται 

μονάδες ταμειακών ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον πρωτεύοντα τύπο πληροφόρησης ανά τομέα.  

Από την εξέταση απομείωσης της υπεραξίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν προέκυψε διαφορά της εύλογης 

αξίας. 

 

3.4  Ενσώματες Ακινητιποιήσεις 

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 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. Για τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες. 
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 

(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

3.5 Μισθώσεις 

α) Όταν Εταιρεία του Ομίλου είναι ο μισθωτής 

Οι μισθώσεις, στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν στον 

εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των 

δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων (καθαρά από τυχόν επιδοτήσεις που λαμβάνει ο μισθωτής) καταχωρούνται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων, με σταθερό ρυθμό, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιαστικά όλες τις ωφέλειες 

και όλους τους κινδύνους των μισθωμένων ενσώματων ακινητοποιήσεων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές 

μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία 

που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

μισθωμάτων, καθένα εκ των οποίων προσδιορίζεται από την έναρξη της εκμίσθωσης. Κάθε καταβολή μισθώματος 

αναλύεται στο τμήμα εκείνο που μειώνει την υποχρέωση και στο τμήμα που αφορά την χρηματοοικονομική 

δαπάνη, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη την διάρκεια της υπολειπόμενης χρηματοδοτικής 

υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς να 

περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το μέρος της χρηματοοικονομικής δαπάνης που αναφέρεται στο 

επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσματα χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκμίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα 

σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώματες 

ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται σύμφωνα με την 

μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των παγίων ή των όρων της εκμίσθωσης. 

Οι μισθώσεις ταξινομούνται σε χρηματοδοτικές ή λειτουργικές κατά την ημερομηνία σύναψης της μίσθωσης. 

 

(β) Όταν Εταιρεία του Ομίλου είναι ο εκμισθωτής 

Μισθώσεις στις οποίες μια Εταιρεία του Ομίλου δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες 

του μισθωμένου στοιχείου, χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις, Τα αρχικά άμεσα κόστη που 

πραγματοποιούνται κατά τη διαπραγμάτευση μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του 

μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια βάση με τα 

μισθώματα. 

Τα ενδεχόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδο την περίοδο κατά την οποία αποκτώνται. 

 

3.6 Αποθεματα 

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 

 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 
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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 

 

3.7 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.. 

 

3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις 

καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι 

τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται με τον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην Κατάσταση 

οικονομικής θέσης. 

 

3.9 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. 
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(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. 

 

3.10 Κεφάλαια 

Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Ν.2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με 

τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους 

εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου 

προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. 

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το 1/2 του μετοχικού 

κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι 

μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η 

γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από 

αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, το 

οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού 

υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται 

προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών 

κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, 

αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των 

κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός 

τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με 

πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί 

να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. H Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που 

επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 

3.11 Δάνεια και Απαιτήσεις  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και 

προσδιορισμένες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται όταν 

η Εταιρεία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής 

εκμετάλλευσης. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 

μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα 
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αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά 

εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμένη απαίτηση (για 

παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί 

εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά στοιχεία 

υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. 

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους. Η 

ομαδοποίηση των απαιτήσεων γίνεται με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τις 

χαρακτηρίζουν.  

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν 

μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

 

3.12 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. 

 

3.13 Εύλογη αξία 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε μία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε 

χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του Ισολογισμού. Εάν η αγορά για μία επένδυση δεν είναι ενεργός η 

Διοίκηση προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης. Ο σκοπός της χρήσης μιας 

τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής που θα προκύπτει κατά την ημερομηνία 

επιμέτρησης για μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση παρακινούμενη από συνήθεις επιχειρηματικούς 

παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε 
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καθαρά εμπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου και η ανάλυση 

των προ εξοφλημένων ταμιακών ροών του. 

 

3.14 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 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. 

 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

  162 

 

3.15  Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που 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 την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή 

τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της Εταιρείας (νομική ή τεκμαιρόμενη) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις 

εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται 

από το ποσό που καταβάλλει η Εταιρεία (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως μία 

υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. 

 

3.16  Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την 

παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20 και τις μεταβολές που 

προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε 

αναλογικές υποθέσεις χρεώνονται ή πιστώνονται μαζί με τυχόν αναβαλλόμενο φόρο που τα αφορά στα λοιπά 

συνολικά έσοδα. 

 Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, εκτός εάν οι μεταβολές στα 

συνταξιοδοτικά προγράμματα εξαρτώνται από την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα (ημερομηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος προϋπηρεσίας αποσβένεται 

σε σταθερή βάση μέχρι την ημερομηνία κατοχύρωσης των παροχών. 

 

3.17  Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών 

πόρων για τον Όμιλο και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής 

μπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης 

υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.  

Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν 

την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.  

Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα 

δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, 

περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα 

αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 
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Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο 

έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο στα 

αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για 

διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη 

αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην 

κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή. 

Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να 

διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 

 

3.18  Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όμιλο και τα 

σχετικά ποσά μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα αποτιμούνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος 

ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και αντιπροσωπεύουν τα ποσά που είναι απαιτητά από την πώληση των αγαθών 

και παροχή υπηρεσιών, καθαρά από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), τις επιστροφές και τις εκπτώσεις. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν 

από την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή (συνήθως με την παράδοση και την αποδοχή από 

μέρους του) και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι σχεδόν βέβαιη. Σε περιπτώσεις επιστροφής αγαθών, οι 

επιστροφές καταχωρούνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων. Σε περιπτώσεις 

εκπτώσεων επί τιμολογίου ή εκπτώσεων τζίρου τα ποσά εμφανίζονται μειωτικά των εσόδων. 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την οποία οι υπηρεσίες παρέχονται με 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσής των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το σύνολό τους. 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού 

επιτοκίου. 

Έσοδα από μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής τους έχει 

κατοχυρωθεί. 

 

3.19 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

(α) Ταξινόμηση 

Ο Όμιλος ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις παρακάτω κατηγορίες:  

- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,  

- στα δάνεια και στις απαιτήσεις και  

- στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό απόκτησης του χρηματοοικονομικού στοιχείου. Η διοίκηση καθορίζει την 

ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισή 

τους. 
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 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι 

στοιχεία που αποκτώνται για εμπορικούς σκοπούς. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο εντάσσεται σε 

αυτή την κατηγορία εφόσον αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την πώλησή του σε βραχύ χρονικό διάστημα. Επίσης, τα 

παράγωγα προϊόντα κατατάσσονται ως προϊόντα που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν έχουν 

οριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία, εφόσον αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών, διαφορετικά ταξινομούνται στα μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

 Δάνεια και Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε μια ενεργή αγορά και συμπεριλαμβάνονται στα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν ωριμάζουν σε περισσότερο από 12 μήνες μετά την ημερομηνία 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Τότε συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία. 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μη παράγωγα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είτε έχουν ταξινομηθεί σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν 

εντάσσονται σε καμία άλλη κατηγορία. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία, εκτός εάν ωριμάζουν σε λιγότερο από 12 μήνες ή η Διοίκηση σκοπεύει να τα πουλήσει εντός 12 μηνών 

από την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

(β) Αναγνώριση και μέτρηση 

Οι αγορές και οι πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται την ημερομηνία της 

συναλλαγής, την ημερομηνία δηλαδή στην οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους προσαυξημένη με τα κόστη συναλλαγών. Όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, ενώ τα κόστη συναλλαγών εξοδοποιούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν τα δικαιώματα προσόδου των 

ταμειακών ροών από την επένδυση λήγουν ή έχουν μεταφερθεί και ο Όμιλος έχει μεταφέρει ουσιαστικά όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη της κατοχής τους. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

παρουσιάζονται ακολούθως στην εύλογη αξία. Δάνεια και απαιτήσεις επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα κέρδη ή οι ζημίες που προέρχονται από μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων την περίοδο που πραγματοποιούνται. 

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των νομισματικών και μη νομισματικών διαθεσίμων προς πώληση αναγνωρίζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Όταν τα διαθέσιμα προς πώληση, πουληθούν ή απομειωθούν, οι σωρευτικές 

μεταβολές της εύλογης αξίας που καταχωρήθηκαν στα ιδία κεφάλαια μεταφέρονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

Τα μερίσματα από διαθέσιμους προς πώληση συμμετοχικούς τίτλους αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
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αποτελεσμάτων, εφόσον το δικαίωμα του Ομίλου να λάβει το μέρισμα κατοχυρωθεί. 

 

3.20 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται 

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει το έννομο δικαίωμα να συμψηφιστούν τα 

αναγνωρισμένα ποσά και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί 

η απαίτηση και να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα διακανονισμός ως προς την υποχρέωση. Το έννομο δικαίωμα 

δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 

καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της Εταιρείας ή του 

αντισυμβαλλομένου. 

 

3.21 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος 

Ο Όμιλος αξιολογεί στο τέλος της κάθε περιόδου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν 

αντικειμενικές ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, έχει 

απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, είναι απομειωμένο και 

οι ζημίες απομείωσης έχουν πραγματοποιηθεί, αν και μόνο αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για απομείωση 

ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού 

στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και το γεγονός αυτό (ή τα γεγονότα) έχει επίδραση στις μελλοντικές ταμειακές 

ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, ή της ομάδας αυτών των στοιχείων, και η επίδραση μπορεί 

να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν ότι οι οφειλέτες, ή μια ομάδα οφειλετών, αντιμετωπίζουν σοβαρή 

οικονομική δυσχέρεια, αδυναμία πληρωμής τόκων ή κεφαλαίου, πιθανότητα να περιέλθουν σε καθεστώς 

πτώχευσης ή άλλης χρηματοδοτικής αναδιοργάνωσης και όπου υπάρχουν ευδιάκριτα δεδομένα, που 

υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια μετρήσιμη μείωση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές ροές. 

Για τα δάνεια και τις απαιτήσεις, το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων 

των μελλοντικών πιστωτικών ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται 

και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να 

συσχετιστεί με ένα γεγονός μετά την αρχική αναγνώριση της απομείωσης (όπως είναι η βελτίωση της 

πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της προηγούμενης αναγνωρισθείσας ζημιάς απομείωσης 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

(β) Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Ο Όμιλος αξιολογεί στο τέλος κάθε περιόδου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν 

αντικειμενικές ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, έχει 

απομειωθεί. 

Στην περίπτωση συμμετοχικών τίτλων που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση, μία σημαντική ή 

παρατεταμένη μείωση στην εύλογη αξία της επένδυσης κάτω από το κόστος αποτελεί ένδειξη ότι τα περιουσιακά 

στοιχεία έχουν απομειωθεί. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις η συσσωρευμένη ζημία - υπολογισμένη ως τη 
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διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της παρούσας εύλογης αξίας, μείον τυχόν ζημίες απομείωσης στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα - 

μεταφέρεται από τα ιδία κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Οι ζημίες απομείωσης που 

αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται 

μέσω της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων.  

Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός ομολόγου διαθέσιμου προς πώληση αυξάνεται και η αύξηση 

αυτή μπορεί αντικειμενικά να συσχετιστεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την καταχώρηση της ζημίας 

απομείωσης στα αποτελέσματα, η ζημία απομείωσης αντιστρέφεται μέσω της ενοποιημένης κατάστασης 

αποτελεσμάτων.  

 

3.22 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαγράφεται όταν: 

 Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών ροών έχουν εκπνεύσει. 

 Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 

αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική 

καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης. 

 Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 

και 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 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 στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Αναγνωρίζεται, επίσης, μια αντίστοιχη υποχρέωση. 

Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην 

χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί ο 

Όμιλος να κληθεί να καταβάλει. 

 

β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού παύει να αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση απαλλάσσεται, 

ακυρώνεται ή έχει λήξει. Στην περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού αντικαθίσταται από 

άλλο του ιδίου δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή όπου οι όροι μιας υπάρχουσας υποχρέωσης έχουν 

ουσιαστικά τροποποιηθεί, η ανταλλαγή αυτή ή η τροποποίηση λαμβάνεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης 

και αναγνώρισης μιας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες τρέχουσες αξίες αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.23 Κόστος δανεισμού 

Τα κόστη δανεισμού αποτελούνται από τους τόκους και άλλες δαπάνες που μια οικονομική οντότητα 

πραγματοποιεί σε σχέση με το δανεισμό κεφαλαίων. 

Τα γενικά κόστη δανεισμού, καθώς και τα κόστη δανεισμού που έχουν αναληφθεί ειδικά για την αγορά, κατασκευή 
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ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου, που πληροί τις προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιούνται στο κόστος του 

περιουσιακού στοιχείου, μέχρις ότου το στοιχείο να είναι ουσιαστικά έτοιμο για χρήση ή για πώληση. Περιουσιακό 

στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ουσιαστικά ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο απαιτείται 

εκτεταμένη χρονική περίοδος, προκειμένου να είναι έτοιμο προς χρήση για την οποία προσδιορίζεται ή την 

πώληση.  

Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού εξοδοποιούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με την πραγματοποίησή 

τους.  

 

3.24 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Εμπορικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από 

προμηθευτές κατά τις συνήθεις δραστηριότητες του Ομίλου. Οι εμπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται ως 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου έτους (ή και 

περισσότερο αν το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τον κανονικό λειτουργικό κύκλο της επιχείρησης). Εφόσον 

όχι, τότε παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια αποτιμούνται στην 

αποσβεσμένη αξία τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.25 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η 

πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη 

 

3.26 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

3.27 Έκτακτα κονδύλια 

Τα έκτακτα κονδύλια παρουσιάζονται διακριτά στις οικονομικές καταστάσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να 

δοθεί επιπλέον πληροφόρηση για την οικονομική επίδοση του Ομίλου. Πρόκειται για σημαντικά στοιχεία εσόδων ή 

εξόδων που εμφανίζονται διακριτά λόγω της σπουδαιότητας της φύσης τους ή του μεγέθους τους. Παραδείγματα 

τέτοιων εκτάκτων κονδυλίων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα κέρδη ή οι ζημίες από την πώληση μη 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, τα έξοδα αναδιοργάνωσης και άλλα ασυνήθιστα κέρδη ή ζημίες. 
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4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αφορά κυρίως χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει εποχικότητα 

στα είδη των υπηρεσιών. 

 

4.1 Πληροφορίες ανά γεωγραφικό τομέα 

 
Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Χώρα 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

Ελλάδα 41.623.230,53 39.452.244,62 31.552.114,69 30.152.087,50 

Ευρωπαϊκή Ένωση 5.427.336,50 3.143.008,57 725.185,12 693.985,26 

Τρίτες Χώρες 546.182,29 2.064.126,51 408.238,32 1.890.539,88 

Σύνολο 47.596.749,32 44.659.379,70 32.685.538,13 32.736.612,64 

 

4.2 Πωλήσεις ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δραστηριότητα 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

Έσοδα Αποθήκευσης 15.681.634,13 15.133.228,69 14.858.845,63 14.727.777,90 

Έσοδα Διανομής 28.809.496,77 26.465.482,19 14.871.919,85 14.878.380,82 

Λοιπά Έσοδα 3.105.618,42 3.060.668,82 2.954.772,65 3.130.453,92 

Σύνολο 47.596.749,32 44.659.379,70 32.685.538,13 32.736.612,64 
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5. Σημειώσεις επί των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 

 

5.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται επεξήγηση σχετικά με τη διαμόρφωση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεων κατά την 31/12/2015 και 31/12/2016. 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
 

Ποσά σε € ' Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2015 1.747.549,52 4.513.569,68 5.245.359,33 2.878.283,19 3.365.500,44 21.184,00 17.771.446,16 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (798.894,90)  (1.784.045,69)  (1.442.415,38)  (1.764.852,52) 0,00  (5.790.208,49) 

Λογιστική αξία την 1/1/2015 1.747.549,52 3.714.674,78 3.461.313,64 1.435.867,81 1.600.647,92 21.184,00 11.981.237,67 

Προσθήκες 0,00 13.312,50 10.238,00 387.018,24 247.704,34 0,00 658.273,08 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00  (77.309,02)  (8.250,00) 0,00  (85.559,02) 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (224.935,34)  (327.422,41)  (191.210,24)  (266.331,68) 0,00  (1.009.899,67) 

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 65.723,12 1.237,50 0,00 66.960,62 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2015 1.747.549,52 4.526.882,18 5.255.597,33 3.187.992,41 3.604.954,78 21.184,00 18.344.160,22 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (1.023.830,24)  (2.111.468,10)  (1.567.902,50)  (2.029.946,70) 0,00  (6.733.147,54) 

Λογιστική αξία την 31/12/2015 1.747.549,52 3.503.051,94 3.144.129,23 1.620.089,91 1.575.008,08 21.184,00 11.611.012,68 

Προσθήκες 0,00 70.729,00 285.738,00 765.922,23 219.493,93 0,00 1.341.883,16 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00  (17.000,00) 0,00  (21.184,00)  (38.184,00) 

Μεταφορές 0,00 0,00  (3.838,27) 0,00 3.838,27 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (222.784,80)  (324.637,14)  (312.348,52)  (270.731,85) 0,00  (1.130.502,31) 

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 8.967,95 0,00 0,00 8.967,95 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 1.747.549,52 4.597.611,18 5.537.497,06 3.936.914,64 3.828.286,98 0,00 19.647.859,38 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (1.246.615,04)  (2.436.105,24)  (1.872.692,37)  (2.301.534,23) 0,00  (7.856.946,88) 

Λογιστική αξία την 31/12/2016 1.747.549,52 3.350.996,14 3.101.391,82 2.064.222,27 1.526.752,75 0,00 11.790.912,50 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2015 1.747.549,52 4.361.730,47 5.154.358,63 924.906,20 3.180.025,96 21.184,00 15.389.754,78 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (691.669,99) (1.755.962,59) (549.208,90) (1.631.247,44) 0,00 (4.628.088,92) 

Λογιστική αξία την 1/1/2015 1.747.549,52 3.670.060,48 3.398.396,04 375.697,30 1.548.778,52 21.184,00 10.761.665,86 

Προσθήκες 0,00 12.380,00 6.400,00 41.513,32 247.704,34 0,00 307.997,66 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00  (46.684,02) 0,00 0,00  (46.684,02) 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (211.543,84)  (310.208,52)  (79.559,27)  (252.618,61) 0,00  (853.930,24) 

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 34.476,67 0,00 0,00 34.476,67 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2015 1.747.549,52 4.374.110,47 5.160.758,63 919.735,50 3.427.730,30 21.184,00 15.651.068,42 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (903.213,83) (2.066.171,11) (594.291,50) (1.883.866,05) 0,00 (5.447.542,49) 

Λογιστική αξία την 31/12/2015 1.747.549,52 3.470.896,64 3.094.587,52 325.444,00 1.543.864,25 21.184,00 10.203.525,94 

Προσθήκες 0,00 63.254,00 278.770,00 30.535,35 165.780,66 0,00 538.340,01 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  (21.184,00)  (21.184,00) 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (207.930,30)  (307.191,14)  (80.206,76)  (249.604,64) 0,00  (844.932,84) 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 1.747.549,52 4.437.364,47 5.439.528,63 950.270,85 3.593.510,96 0,00 16.168.224,43 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 (1.111.144,13) (2.373.362,25) (674.498,26) (2.133.470,69) 0,00 (6.292.475,33) 

Λογιστική αξία την 31/12/2016 1.747.549,52 3.326.220,34 3.066.166,38 275.772,59 1.460.040,27 0,00 9.875.749,11 

 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

Επί του Ακινήτου της Εταιρείας που βρίσκεται στην Λ. Ειρήνης 47 στον Ασπρόπυργο έχουν εγγραφεί 2 προσημειώσεις υποθήκης πσοού 5,6 εκ. ευρώ για διασφάλιση 

τραπεζικού δανεισμού. 
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Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύονται 

παρακάτω: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € ' Μηχανήματα 
Έπιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2015 866.961,81  498.000,00  1.364.961,81  

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις (154.507,44) (120.600,00) (275.107,44) 

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015 712.454,37  377.400,00  1.089.854,37  

Αγορές 00,00  00,00  00,00  

Αποσβέσεις Χρήσης (35.919,36) 00,00  (35.919,36) 

Κόστος κτήσης την 31/12/2015 866.961,81  498.000,00  1.364.961,81  

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις (190.426,80) (120.600,00) (311.026,80) 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015 676.535,01  377.400,00  1.053.935,01  

Αγορές 11.838,80  00,00  11.838,80  

Αποσβέσεις Χρήσης (61.605,82) (32.160,00) (93.765,82) 

Κόστος κτήσης την 31/12/2016 878.800,61  498.000,00  1.376.800,61  

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις (252.032,62) (152.760,00) (404.792,62) 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016 626.767,99  345.240,00  972.007,99  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' Μηχανήματα 
Έπιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2015 305.721,81  498.000,00  803.721,81  

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις (78.922,58) (120.600,00) (199.522,58) 

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015 226.799,23  377.400,00  604.199,23  

Αγορές 00,00  00,00  00,00  

Αποσβέσεις Χρήσης 00,00  00,00  00,00  

Κόστος κτήσης την 31/12/2015 305.721,81  498.000,00  803.721,81  

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις (78.922,58) (120.600,00) (199.522,58) 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015 226.799,23  377.400,00  604.199,23  

Αγορές 00,00  00,00  00,00  

Αποσβέσεις Χρήσης (24.699,89) (32.160,00) (56.859,89) 

Κόστος κτήσης την 31/12/2016 305.721,81  498.000,00  803.721,81  

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις (103.622,47) (152.760,00) (256.382,47) 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016 202.099,34  345.240,00  547.339,34  
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5.2 Ασώματες ακινητοποιήσεις– Υπεραξία επιχείρησης 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και λογισμικά προγράμματα 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Οι Ασώματες ακινητοποιήσεις κατά τις χρήσεις 2015 & 2016 παρουσίασαν την παρακάτω κίνηση για τον όμιλο: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € ' Υπεραξία Λογισμικό Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2015 1.831.544,23 707.770,39 2.539.314,62 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (624.313,83)  (624.313,83) 

Λογιστική αξία την 1/1/2015 1.831.544,23 83.456,56 1.915.000,79 

Αγορές 0,00 14.224,00 14.224,00 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (34.118,22)  (34.118,22) 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2015 1.831.544,23 721.994,39 2.553.538,62 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (658.432,05)  (658.432,05) 

Λογιστική αξία την 31/12/2015 1.831.544,23 63.562,34 1.895.106,57 

Αγορές 0,00 28.601,28 28.601,28 

Πωλήσεις-Διαγραφές 0,00  (4.000,00)  (4.000,00) 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (27.837,18)  (27.837,18) 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 1.831.544,23 746.595,67 2.578.139,90 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00  (686.269,23)  (686.269,23) 

Λογιστική αξία την 31/12/2016 1.831.544,23 60.326,44 1.891.870,66 

 

Ως υπεραξία αναφέρεται η αξία της απόκτησης των θυγατρικών Express Link ΕΠΕ και Transport Link AE η 

οποία κατά τον χρόνο της απόκτησής τους (2009) υπολογίσθηκε σε 420.909,52 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται, 

επίσης, η υπεραξία της απόκτησης της Velos Trans AE την 15/12/2011, που υπολογίσθηκε σε 1.410.634,71 

ευρώ. 

Συνολικά το ποσό της υπεραξίας αναγνωρίστηκε σε 1.831.544,23 ευρώ, για το οποίο εξετάστηκε και 

αναγνωρίστηκε ότι δεν συντρέχει λόγος απομείωσής του στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.  

 
Για την Εταιρεία οι Ασώματες ακινητοποιήσεις κυμάνθηκαν ως ακολούθως στις χρήσεις 2015 & 2016: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' Υπεραξία Λογισμικό Σύνολο 
 

Κόστος κτήσης την 1/1/2015 0,00 582.005,86 582.005,86 
 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 (534.189,27) (534.189,27) 
 

Λογιστική αξία την 1/1/2015 0,00 47.816,59 47.816,59 
 

Αγορές 0,00 5.724,00 5.724,00 
 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (21.459,03)  (21.459,03) 
 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2015 0,00 587.729,86 587.729,86 
 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 (555.648,30) (555.648,30) 
 

Λογιστική αξία την 31/12/2015 0,00 32.081,56 32.081,56 
 

Αγορές 0,00 1.978,80 1.978,80 
 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  (12.616,88)  (12.616,88) 
 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 0,00 589.708,66 589.708,66 
 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 (568.265,18) (568.265,18) 
 

Λογιστική αξία την 31/12/2016 0,00 21.443,48 21.443,48 
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Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. 
 
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 

5.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Η κίνηση του κονδυλίου Συμμετοχές σε θυγατρικές έχει ως εξής: 

 
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Αρχή περιόδου 5.821.599,06 2.829.958,24 

Επανεκτίμηση θυγατρικής 2.779,80 (7.359,18) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0,00 2.999.000,00 

Εξαγορά ποσοστού θυγατρικών 37.500,00 0,00 

Λήξη περιόδου 5.861.878,86 5.821.599,06 

 
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 220.910,00 ευρώ και Express Link EΠΕ αντί 

280.208,00 ευρώ. Το 2010 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Transport Link AE κατά 300.000 

ευρώ.  

Tην 21/12/2011 εξαγόρασε αντί συνολικής αξίας 1.967.840,24 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 την 

31/12/2015 να ανέρχεται 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 1.020,00 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 39,00 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. 

Εντός του 2016 εξαγοράσθηκε η Εταιρεία Cityfast Couriers ΕΠΕ αντί 7.500 ευρώ. Την 2/11/2016 ιδρύθηκε στον 

Ασπρόπυργο η Εταιρεία με την επωνυμία Agrolink AE στην οποία η Foodlink A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%. 
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Δομή του Ομίλου  

 

Θυγατρική Εταιρεία 
Συμμετοχές 

2016  
Συμμετοχές 

2015  
Συμμετοχές 

2014  
Συμμετοχές 

2013 

        
Velos Trans AE 1.967.840,24 

 
1.967.840,24 

 
1.967.840,24 

 
1.967.840,24 

Transport Link AE 520.910,00 
 

520.910,00 
 

520.910,00 
 

520.910,00 

Express Link EΠΕ 280.208,00 
 

280.208,00 
 

280.208,00 
 

280.208,00 

Dotlink AE 55.420,62 
 

52.640,82 
 

60.000,00 
 

60.000,00 

Foodlink (Cyprus) Ltd 3.000.000,00 
 

3.000.000,00 
 

1.000,00 
 

1.000,00 

Agrolink AE 30.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Cityfast Couriers ΕΠΕ 7.500,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Συνολική επένδυση σε 
θυγατρικές 

5.861.878,86 
 

5.821.599,06 
 

2.829.958,24 
 

2.829.958,24 

 

Οι εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της 

πλήρους ενοποίησης είναι οι εξής: 

 

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών κατά την 31/12/2016 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 

Επωνυμία Θυγατρικής 
% 

συμμετοχής 
Χώρα Αξία κτήσης 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

Υποχρεώσεις Έσοδα 
Kέρδη/(ζημίες) 

συμμετοχής 

Velos Trans AE 100,00% Ελλάδα 1.967.840,24 40.871,81 4.427.490,74 12.582.725,04 365.779,06 

Transport Link AE 100,00% Ελλάδα 520.910,00 1.180.551,82 1.282.868,65 1.478.955,61 96.629,64 

Express Link AE 100,00% Ελλάδα 280.208,00 27.157,65 58.028,07 259.838,26 17.947,73 

Dot Link AE 72,00% Ελλάδα 60.000,00 45.261,60 138.627,70 274.721,00  (2.330,41) 

Foodlink (Cyprus) Ltd 100,00% Κύπρος 3.000.000,00 434.061,00 423.562,00 1.654.699,00  (55.270,00) 

Foodlink Bulgaria Ltd 75,00% Βουλγαρία 38,34 210.916,00 565.154,00 870.321,00  (14.426,00) 

Foodlink Albania' SHPK 51,00% Αλβανία 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FDL Group B.V. 100,00% Άμστερνταμ 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agrolink AE 100,00% Ελλάδα 30.000,00 0,00 3.761,56 2.630,40 745,41 

Cityfast Couriers ΕΠΕ 75,00% Ελλάδα 7.500,00 15.226,54 160.719,45 85.449,15  (67.078,08) 

 

Αναφέρεται πως η Foodlink Cyprus Ltd είναι η μητρική Εταιρεία των Foodlink Albania, Foodlink Bulgaria Ltd & 

FDL Group B.V. με ποσοστά συμμετοχής 51%, 75% & 100% αντίστοιχα. 

Δεν συντρέχουν λόγοι απομείωσης της αξίας των συμμετοχών.  

 

5.4 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Λοιπές επενδύσεις (διαθέσιμα 
για πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία) 

77.370,83 122.585,58 77.370,83 122.585,58 

Σύνολο 77.370,83 122.585,58 77.370,83 122.585,58 
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Μετοχή Ποσότητα Αξία Κτήσης 
Τιμή 

κλεισίματος 
31/12/2016 

Εύλογη αξία 
31/12/2016 

     
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 20.000 4,3000 0,2980 5.960,00 

ΟΛΠ 5.000 8,8255 13,3000 66.500,00 

ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ATTICA BANK 169.339 0,3000 0,0290 4.910,83 

Σύνολο       77.370,83 

 

Η αποτίμηση των ανωτέρω επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση καταχωρήθηκε απευθείας σε μείωση των 

Ιδίων Κεφαλαίων μέσω της Κατάστασης των Λοιπών Συνολικών Εσόδων κατά 45.214,75 ευρώ. 

 

5.5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Δοσμένες εγγυήσεις 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Δοσμένες Εγγυήσεις 886.386,80 849.902,25 834.189,32 795.475,12 

Σύνολο 886.386,80 849.902,25 834.189,32 795.475,12 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Εγγυήσεις ενοικίων 464.870,92 464.068,25 464.870,92 460.023,12 

Εγγυήσεις ενοικίων  
συνδεδεμένων μερών 

313.552,00 313.552,00 313.552,00 313.552,00 

Εγγυήσεις ΔΕΗ 51.148,40 72.282,00 50.766,40 21.900,00 

Εγγυήσεις μεταφορ.μέσων 56.815,48 0,00 5.000,00 0,00 

Σύνολο 886.386,80 849.902,25 834.189,32 795.475,12 

 

Το παραπάνω κονδύλι αφορά την παροχή εγγυήσεων μισθωμάτων σε συνεργαζόμενες εταιρείες ενοικίασης 

αποθηκευτικών χώρων, προς τη ΔΕΗ καθώς και για μεταφορικά μέσα. 

 

5.6 Αποθέματα 

Το κονδύλι Αποθέματα της κατάστασης οικονομικής θέσης για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλύεται ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Εμπορεύματα και υλικά συσκευασίας 46.873,15 0,00 44.185,15 0,00 

Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία 46.873,15 0,00 44.185,15 0,00 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 46.873,15 0,00 44.185,15 0,00 

 

Το τελικό απόθεμα της Εταιρείας αφορά στο σύνολό του το κόστος αγοράς των καπνικών προίόντων & είδη 

καπνού λόγω της νέας δραστηριότητας της Εταιρείας που ξεκίνησε στην τρέχουσα χρήση του 2016. 

 

Κατά τις παρουσιαζόμενες χρήσεις δεν χρειάστηκε να σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας 

των αποθεμάτων. Επιπλέον, δεν υφίστανται αποθέματα τα οποία να έχουν ενεχυριαστεί για την εξασφάλιση 

απαιτήσεων. 
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5.7 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Πελάτες εσωτερικού 8.697.552,71  7.776.588,40  5.529.209,76  4.889.512,37  

Πελάτες εξωτερικού 1.104.666,74  593.626,83  0,00  0,00  

Απαιτήσεις από θυγατρικές 
εταιρείες 

0,00  0,00  704.605,08  589.513,55  

Εκχωρημένες απαιτήσεις 
πελατών 

3.271.363,40  1.610.541,26  3.271.363,40  1.610.541,26  

Επιταγές εισπρακτέες 2.530.162,64  1.762.533,39  1.934.357,39  1.400.032,14  

Επιταγές εισπρακτέες σε 
καθυστέρηση 

192.228,80  192.228,80  0,00  0,00  

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο 
χαρτοφλάκιο 

35.984,68  16.782,00  30.202,68  0,00  

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο 
χαρτοφλάκιο σε καθυστέρηση 

80.045,10  69.045,10  0,00  0,00  

Σύνολο απαιτήσεων 15.912.004,07  12.021.345,78  11.469.738,31  8.489.599,32  

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (2.509.194,69) (683.177,15) (1.742.660,00) 0,00  

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 13.402.809,38  11.338.168,63  9.727.078,31  8.489.599,32  

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 683.177,15 616.379,95 0,00 0,00 

Νέα πρόβλεψη 1.826.017,54 66.797,20 1.742.660,00 0,00 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 2.509.194,69 683.177,15 1.742.660,00 0,00 

 

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. 

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 1.742.660,00 ευρώ της μητρικής 

Εταιρείας αφορά πρόβλεψη από την απαίτηση της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
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5.8 Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 

Οι Απαιτήσεις από φόρο εισοδηματος που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 50.010,38 1.370,60 300,73 665,97 

Σύνολο 50.010,38 1.370,60 300,73 665,97 

 

Στο κονδύλι απεικονίζεται κυρίως η προκαταβολή για φόρο εισοδήματος καθώς και η απαίτηση για επιστροφή 

φόρου εισοδήματος παρελθουσών χρήσεων. 

5.9 Λοιπές Απαιτήσεις  

Οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού 99.220,79 118.488,29 33.917,69 38.297,69 

Απαιτήσεις από φόρους 5.306,54 34.228,01 0,01 0,01 

Λογαριασμοί προς απόδοση και προκαταβολές 68.629,53 61.901,40 60.866,36 59.711,41 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 51.142,52 139.888,25 50.741,81 139.888,25 

Λοιπά προπληρωμένα έξοδα 291.641,52 133.993,41 32.834,92 63.079,42 

Προκαταβολές & Λοιπές απαιτήσεις 
συνδεδεμένων μερών & θυγατρικών 

2.014.404,87 1.354.327,06 1.706.630,26 1.482.119,31 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 71.695,62 70.000,00 0,00 0,00 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 2.602.041,39 1.912.826,42 1.884.991,05 1.783.096,09 

Μείον: Πρόβλεψη αποτίμησης 
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 2.602.041,39 1.912.826,42 1.884.991,05 1.783.096,09 

 

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. 

 

5.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Το κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» της κατάστασης οικονομικής θέσης αναλύεται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Διαθέσιμα στο ταμείο 67.821,31 61.345,57 33.162,96 51.597,90 

Διαθέσιμα στις τράπεζες 2.587.675,40 2.777.613,97 1.960.563,69 2.323.491,65 

Προθεσμιακοί λογαριασμοί 1.909.566,53 3.359.565,84 330.745,85 350.601,58 

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων 
& ισοδύναμων 

4.565.063,24 6.198.525,38 2.324.472,50 2.725.691,13 

 

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. 
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Οι καταθέσεις της Εταιρείας υφίστανται σε αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα ενώ ποσό 

καταθέσεων 745,85 ευρώ υφίσταται σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Κύπρο. 

Οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι διάρκειας από έξι έως δώδεκα μηνών. 

 

5.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα 

οχτώ (11.600.888) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 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 3.480.266,40 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

  Αριθμός μετοχών 
Ονομαστική 

αξία 
Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
αξία 

Αριθμός μετοχών         

Κοινές ονομαστικές 11.600.888 0,30 11.600.888 0,30 

Προνομιούχες - - - - 

 

5.12   Διαφορά υπέρ το άρτιο 

Το κονδύλι Διαφορά υπέρ το Άρτιο ποσού 494.684,95 ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση για την Εταιρεία και για τον Όμιλο. 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Υπόλοιπο έναρξής περιόδου 494.684,95 494.684,95 494.684,95 494.684,95 

Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δαπάνες έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων έκδοσης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 494.684,95 494.684,95 494.684,95 494.684,95 

 

5.13   Λοιπά Αποθεματικά 

Η μεταβολή των λοιπών αποθεματικών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € ' 
Τακτικό 

αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Ν.3299/04 

Αποθεματικό 
ιδίων μετοχών 

Αποθεματικό 
αποτίμησης μετοχών - 
καταχωρημένων στα ΙΚ 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2015 285.298,44 1.844.769,00  (269.414,27)  (593.162,28) 1.267.490,89 

Σχηματισμός αποθεματικών 0,00 0,00 71.197,11  (65.187,95) 6.009,16 

Υπόλοιπο την 31/12/2015 285.298,44 1.844.769,00  (198.217,16)  (658.350,23) 1.273.500,05 

Σχηματισμός αποθεματικών 21.755,53 0,00 46.815,16  (32.102,47) 36.468,22 
Υπόλοιπο την 31/12/2016 307.053,97 1.844.769,00  (151.402,00)  (690.452,70) 1.309.968,27 
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 
Τακτικό 

αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Ν.3299/04 

Αποθεματικό 
ιδίων 

μετοχών 

Αποθεματικό 
αποτίμησης μετοχών - 
καταχωρημένων στα ΙΚ 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2015 280.990,20 1.844.769,00  (269.414,27)  (593.162,28) 1.263.182,65 

Σχηματισμός αποθεματικών 0,00 0,00 71.197,11  (65.187,95) 6.009,16 

Υπόλοιπο την 31/12/2015 280.990,20 1.844.769,00  (198.217,16)  (658.350,23) 1.269.191,81 

Σχηματισμός αποθεματικών 21.755,53 0,00 46.815,16  (32.102,47) 36.468,22 
Υπόλοιπο την 31/12/2016 302.745,73 1.844.769,00  (151.402,00)  (690.452,70) 1.305.660,03 

 

Τα αποθεματικά παραμένουν αφορολόγητα εφόσον δεν διανέμονται αλλιώς φορολογούνται με τις γενικές 

διατάξεις. 

 

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 5.4 ανωτέρω). 

 

Αποθεματικό ιδίων μετοχών.  

Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/6/2016 αποφασίστηκε η δωρεάν διάθεση 64.510 ιδίων μετοχών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920. Από το σύνολο των μετοχών αυτών διανεμήθηκαν 

στο προσωπικό 35.000 ιδίες μετοχές. Οι μετοχές αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν σε 8 εργαζόμενους και συνεργάτες 

της Εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην Εταιρεία. Επιπλέον, η 

Εταιρεία μέσα στη χρήση δεν προέβει σε αγορά μετοχών από την ελεύθερη αγορά. 

 

5.14   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 2016 απεικονίζεται αναλυτικά στον εταιρικό και τον ενοποιημένο πίνακα Μεταβολής Ιδίων 

Κεφαλαίων. 

Την 3/12/2014 το ΔΣ της μητρικής Εταιρείας του Ομίλου, Foodlink AE, αποφάσισε την πώληση 630 μετοχών της 

θυγατρικής Εταιρείας Dotlink AE σε 3 μέλη του ΔΣ της θυγατρικής Εταιρείας Dotlink AE. Την 23/6/2015 η Τακτική 

ΓΣ ενέκρινε την ανωτέρω πώληση και αποφάσισε την πώληση επιπλέον 210 μετοχών της θυγατρικής Εταιρείας 

Dotlink AE σε ένα ακόμα μέλος του ΔΣ της θυγατρικής Εταιρείας Dotlink AE. Οι ανωτέρω μεταβιβάσεις 

πραγματοποιήθηκαν εντός του Ιανουαρίου και Ιουλίου του 2015.και είναι προς το απόλυτο συμφέρον της μητρικής 

Εταιρείας καθόσον οι τέσσερις μέτοχοι της θυγατρικής Εταιρείας Dotlink (κκ. Παναγιώτης – Στυλιανός 

Κατερμάγιερ, Βασίλειος Καπόπουλος, Ευάγγελος Καλομενίδης και Ελευθέριος Ελευθεριάδης) ασκούν 

αποφασιστικό και σημαίνοντα ρόλο για την εν γένει προώθηση του έργου της ανάπτυξης και εξέλιξης των 

προϊόντων της, καθώς και της βέλτιστης δυνατής λειτουργίας της λόγω των γνώσεών τους, της εν γένει εμπειρίας 

τους και επιστημονικής τους κατάρτισης. Η απόφαση αυτή είναι απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη για το μέλλον 

και την κερδοφόρα πορεία της Εταιρείας. 
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5.15 Δανεισμός 

Ο δανεισμός του Ομίλου αναλύεται ως εξής: 

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € '  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια (Ομολογιακό δάνειο) 2.248.876,00 2.782.242,76 3.171.424,00 2.782.242,76 

Σύνολο   2.248.876,00 2.782.242,76 3.171.424,00 2.782.242,76 

            

Μακρορόθεσμα δάνεια           

Ομολογιακά δάνεια   2.248.876,00 2.782.242,76 2.248.876,00 2.782.242,76 

Μακροπρόθεσμα δάνεια   0,00 0,00 922.548,00 0,00 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις - 150.375,87 197.779,32 25.519,52 40.801,95 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων   2.399.251,87 2.980.022,08 3.196.943,52 2.823.044,71 

            

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις       

Ποσά σε € '   31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Μακροπρόθεσμα δάνεια (βραχυπρόθεσμες δόσεις)   511.102,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις - 67.632,82 127.557,36 4.654,41 53.981,59 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)   9.958.209,81 8.277.608,11 8.620.649,32 7.126.438,11 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων   10.536.944,63 8.655.165,47 9.125.303,73 7.430.419,70 

            

Σύνολο δανείων   12.936.196,50 11.635.187,55 12.322.247,25 10.253.464,41 

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων έχουν ως εξής: 

 

Δανεισμός την 31/12/2016           

Ποσά σε € '   
Μακρορόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια 

(κεφάλαιο 
κίνησης) Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   511.102,00 67.632,82 9.958.209,81 10.536.944,63 

Μεταξύ 1 και 5 ετών   1.936.376,00 150.375,87 0,00 2.086.751,87 

Άνω των 5 ετών   312.500,00 0,00 0,00 312.500,00 

Μη δουλευμένοι τόκοι   0,00 0,00 0,00 0,00 

    2.759.978,00 218.008,69 9.958.209,81 12.936.196,50 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 

    2.759.978,00 218.008,69 9.958.209,81 12.936.196,50 

 

Δανεισμός την 31/12/2015           

Ποσά σε € '   

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   250.000,00 127.557,36 8.277.608,11 8.655.165,47 

Μεταξύ 1 και 5 ετών   2.000.000,00 197.779,32 0,00 2.197.779,32 

Άνω των 5 ετών   750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 

Μη δουλευμένοι τόκοι   32.242,76 0,00 0,00 32.242,76 

    3.032.242,76 325.336,68 8.277.608,11 11.635.187,55 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.032.242,76 325.336,68 8.277.608,11 11.635.187,55 
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Δανεισμός την 31/12/2016           

Ποσά σε € ' 
 

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια 

(κεφάλαιο 
κίνησης) 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   500.000,00 4.654,41 8.620.649,32 9.125.303,73 

Μεταξύ 1 και 5 ετών   3.171.424,00 25.519,52 0,00 3.196.943,52 

Άνω των 5 ετών   0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.671.424,00 30.173,93 8.620.649,32 12.322.247,25 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.671.424,00 30.173,93 8.620.649,32 12.322.247,25 

 

Δανεισμός την 31/12/2015           

Amounts are expressed in € ' 
 

Μακρορόθεσμα 
δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια 

(κεφάλαιο 
κίνησης) 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   250.000,00 53.981,59 7.126.438,11 7.430.419,70 

Μεταξύ 1 και 5 ετών   2.782.242,76 40.801,95 0,00 2.823.044,71 

Άνω των 5 ετών   0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.032.242,76 94.783,54 7.126.438,11 10.253.464,41 

Μείον: προσαρμογή στην 
εύλογη αξία   0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.032.242,76 94.783,54 7.126.438,11 10.253.464,41 

 
Στην προηγούμενη χρήση η μητρική Εταιρεία 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 το οποίο βρίσκεται σε 

διαδικασία έγκρισης με τραπεζική Εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Foodlink A.E. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων αφορούν το τμήμα εκείνο της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης που πρόκειται να εξοφληθεί στην χρήση 2017. 

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 συμμορφώνονται πλήρως. 

Ο όμιλος και η Εταιρεία εξυπηρετούν κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα  

 

5.16  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 «Καθαρά 

Χρηματοοικονομικά έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές 
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μισθώσεις περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις» και κατά το 

βραχυπρόθεσμο μέρος τους στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες την επόμενη χρήση». 

 

Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων, καθώς και οι παρούσες αξίες αυτών αναλύονται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 
Για τον Όμιλο: 

 

  
Ελάχιστες μελλοντικές 

καταβολές 
Παρούσα αξία ελάχιστων 
μελλοντικών καταβολών 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

1 έτος και λιγότερο 67.632,82 127.557,36 67.632,82 127.557,36 

Μεταξύ 1 και 5 ετών 150.375,87 197.779,32 150.375,87 197.779,32 

Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 218.008,69 325.336,68 218.008,69 325.336,68 

μείον: μη δεδουλευμένοι τόκοι 0,00 0,00 0,00 0,00 

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 218.008,69 325.336,68 218.008,69 325.336,68 

περιλαμβάνονται στις:         

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
  

  150.375,87 197.779,31 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   67.632,82 127.557,36 

      218.008,69 325.336,67 

 
Για την Εταιρεία: 

 

  
Ελάχιστες μελλοντικές 

καταβολές 
Παρούσα αξία ελάχιστων 
μελλοντικών καταβολών 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

1 έτος και λιγότερο 4.654,41 53.981,59 4.654,41 53.981,59 

Μεταξύ 1 και 5 ετών 25.519,52 40.801,95 25.519,52 40.801,95 

Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 30.173,93 94.783,54 30.173,93 94.783,54 

μείον: μη δεδουλευμένοι τόκοι 0,00 0,00 0,00 0,00 

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 30.173,93 94.783,54 30.173,93 94.783,54 

περιλαμβάνονται στις:         

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
  

  25.519,52 40.801,94 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   4.654,41 53.981,59 

      30.173,93 94.783,53 

 

Στις χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

 

5.17   Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης που διενεργήθηκε 

από αναλογιστή, οποίος και παρέδωσε σχετική μελέτη στην Εταιρεία. 
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Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης 

Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης 
01/01/2016-31/12/2016 

Επιτόκιο προεξοφλήσεως 1,9% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2% 

Πίνακας Θνησιμότητας EVK 2000 

Πληθωρισμός  2% 

Turn over 0% 

 

Την 31/12/2016 η Εταιρεία είχε 348 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος είχε 434 άτομα. Την 31/12/2015 η Εταιρεία 

είχε 479 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος 526 άτομα. 

 

Το ποσό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του ομίλου είναι: 

 

Ποσά σε € ' 
    

Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό και 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και σχετικές αναλύσεις 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ισολογισμός χρήσης 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της 
χρήσης 

467.850,19 434.005,96 400.350,38 377.557,35 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον 
ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης 

467.850,19 434.005,96 400.350,38 377.557,35 

 

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. 

Έχοντας λάβει υπόψη τα προαναφερθέντα, στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται αναλυτικά η υποχρέωση 

ισολογισμού, το έξοδο και τα αναλογιστικά κέρδη/ζημιές της χρήσης προς καταχώρηση στον ισολογισμό, στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και το OCI αντίστοιχα. Επίσης παρατίθεται και το Σωρευτικό Ποσό OCI. 

 

Υποχρέωση Έξοδο Αναλογιστικές κέρδη Σωρευτικό ποσό στα OCI 

400.350,37 125.801,19 10.626,64 28.940,68 
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Το ποσό που καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια (OCI), όπως φαίνεται και στον πίνακα, ανέρχεται στο ποσό των 

10.626,64 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λοιπά συνολικά έσοδα (OCI)  2016 

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην 
υποχρέωση λόγω χρηματοοικονομικών 
παραδοχών 

(22.070,27) 

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην 
υποχρέωση λόγω δημογραφικών 
παραδοχών 

0,00 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην 
υποχρέωση λόγω εμπειρίας 

32.696,91 

Ποσό που καταχωρείται στο OCI 10.626,64 

 

Η αναλογιστική 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. 

 
Λογιστικές Απεικονίσεις 

 

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της 
υποχρεώσεως 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 
αρχή της χρήσης 

377.557,35 331.401,19 377.557,35 331.401,19 

Δαπάνη τόκου  8.306,26 8.285,03 8.306,26 8.285,03 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 117.747,06 88.724,71 50.247,25 32.276,10 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 67.247,68 64.742,73 67.247,68 64.742,73 

Παροχές πληρωθείσες εντός του 
τρέχοντος έτους 

(92.381,52) (90.173,01) (92.381,52) (90.173,01) 

Αναλογιστικό (κέρδος) \ ζημιά στην 
υποχρέωση 

(10.626,64) 31.025,31 (10.626,64) 31.025,31 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως 
κατά το τέλος της χρήσης 

467.850,19 434.005,96 400.350,38 377.557,35 

 

Ποσά σε € ' 
    

Ποσά καταχωρημένα στον 
Ισολογισμό και Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων και σχετικές 
αναλύσεις 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ισολογισμός χρήσης 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως 
κατά το τέλος της χρήσης 

467.850,19 434.005,96 400.350,38 377.557,35 

Καθαρή Υποχρέωση προς 
καταχώρηση στον ισολογισμό 
κατά το τέλος της χρήσης 

467.850,19 434.005,96 400.350,38 377.557,35 

 

  



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

  185 

 

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά 
το τέλος χρήσης 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 117.747,06 88.724,71 50.247,25 32.276,10 

Δαπάνη τόκου 8.306,26 8.285,03 8.306,26 8.285,03 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 67.247,68 64.742,73 67.247,68 64.742,73 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

193.301,00 161.752,47 125.801,19 105.303,86 

 

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Ποσό που καταχωρείται στο OCI (10.626,64) 31.025,31 (10.626,64) 31.025,31 

Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται 
στο OCI 

(10.626,64) 31.025,31 (10.626,64) 31.025,31 

 

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Μεταβολές στην υποχρέωση 
ισολογισμού 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Καθαρή Υποχρέωση προς 
καταχώρηση στον ισολογισμό κατά 
την αρχή της χρήσης 

377.557,35 331.401,19 377.557,35 331.401,19 

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη (92.381,52) (90.173,01) (92.381,52) (90.173,01) 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

193.301,00 161.752,47 125.801,19 105.303,86 

Ποσό που καταχωρείται στο OCI (10.626,64) 31.025,31 (10.626,64) 31.025,31 

Καθαρή Υποχρέωση προς 
καταχώρηση στον ισολογισμό 
κατά το τέλος της χρήσης 

467.850,19 434.005,96 400.350,38 377.557,35 

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 2015 οι λογιστικές απεικονίσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με το IAS19 R. 

 

5.18  Προβλέψεις 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος από της φορολογικές αρχές. 

Η Εταιρεία έχει διενεργήσει σε προηγούμενη χρήση πρόβλεψη για πιθανή επιβολή πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων ποσού 133 χιλ. ευρώ.  

Στις υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες χρήσεις συνολικού ποσού 55 

χιλ. ευρώ, σε προηγούμενη χρήση. Το ποσό της πρόβλεψης αφορά κατά ποσό 35 χιλ. ευρώ την Εταιρεία Velos 

Trans AE και κατά ποσό 20 χιλ. ευρώ τις εταιρείες Transport Link AE, Express Link EΠΕ και Dotlink AE  

Από τη χρήση 2011 μέχρι και τη χρήση 2015 οι εταιρείες του ομίλου έχουν υπαχθεί στον υποχρεωτικό έλεγχο από 

τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως προβλεπόταν από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις.  

Τη χρήση 2016 η μητρική και οι θυγατρικές της, εκτός από τη Cityfast Couriers ΕΠΕ η οποία αποκτήθηκε κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η έκδοση 

των φορολογικών πιστοποιητικών για το οικονομικό έτος 2016 αναμένεται να γίνει μέχρι της 10 Σεπτεμβρίου του 

2017. 

 
ΟΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡEΙΑ 

 
31/12/2016 31/12/2015 

 
31/12/2016 31/12/2015 

Προβλέψεις για φορολογικό 
έλεγχο 

187.814,97 187.814,97 
 

132.814,97 132.814,97 
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5.19   Φόρος Εισοδήματος & Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με την χρησιμοποίηση των 

φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο 

Όμιλος. Τα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 

31/12/2016. Για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2016 

ανέρχεται σε 29%. 

 
Η μεταβολή στα ποσά της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης έχει ως εξής: 

 

     
  ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

  Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία         

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0,00  4.156,35  0,00  6.925,38  

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 36.644,57  934.151,37  36.378,45  918.529,27  

Αναγνώριση φορολογικών ζημιών 119.358,95  0,00  129.681,97  0,00  

          

Κυκλοφοριακά Στοιχεία         

Απαιτήσεις 355.265,77  0,00  82.044,81  0,00  

Λοιπές απαιτήσεις 3.538,45  0,00  0,00  0,00  

Χρημ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία 349.272,94  0,00  89.520,03  0,00  

          

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Παροχές σε Εργαζομένους 35.123,96  0,00  132.413,32  0,00  

Προβλέψεις 838,70  0,00  838,70  0,00  

Υποχρεώσεις από 
Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 

337,67  40.440,72  196.541,42  34.891,87  

          

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και συναφείς 
υποχρεώσεις 

1.218,00  580,00  1.160,00  0,00  

Υποχρεώσεις από 
Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 

0,00  3.538,45  0,00  0,00  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

14.525,60  0,00  14.525,60  0,00  

Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές 
Ζημιές 

8.800,30  1.125,94  8.800,30  1.125,94  

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  

          

Σύνολο 924.924,91  983.992,83  691.904,60  961.472,46  

          

Συμψηφισμός (924.924,91) (924.924,91) (691.904,60) (691.904,60) 

          

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/ (υποχρέωση) 

0,00  59.067,91  0,00  269.567,86  
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

  Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία         

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0,00  4.156,35  0,00  6.925,38  

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 0,00  870.955,99  0,00  880.434,93  

Αναγνώριση φορολογικών ζημιών 0,00  0,00  27.771,14  0,00  

          

Κυκλοφοριακά Στοιχεία         

Απαιτήσεις 256.553,95  0,00  0,00  0,00  

Λοιπές απαιτήσεις 3.538,45  0,00  0,00  0,00  

Χρημ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία 349.272,94  0,00  89.520,03  0,00  

  
  

    

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
  

    

Παροχές σε Εργαζομένους 17.994,76  0,00  118.488,97  0,00  

Υποχρεώσεις από 
Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 

0,00  2.669,59  196.541,42  0,00  

  
  

    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
  

    

Προμηθευτές και συναφείς 
υποχρεώσεις 

638,00  0,00  0,00  0,00  

Υποχρεώσεις από 
Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 

0,00  3.538,45  0,00  0,00  

  
  

    

Σύνολο 627.998,10  881.320,38  432.321,56  887.360,31  

  
  

    

Συμψηφισμός (627.998,10) (627.998,10) (432.321,56) (432.321,56) 

          

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/ (υποχρέωση) 

0,00  253.322,28  0,00  455.038,75  

 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος αναφέρεται στις πιο κάτω κατηγορίες: 

 

Φόρος εισοδήματος (τρέχον και αναβαλλόμενος) 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ 

 
31/12/2016 31/12/2015 

 
31/12/2016 31/12/2015 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 134.596,70  32.408,38  
 

0,00  0,00  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (189.796,01) 229.629,67  
 

(191.685,93) 239.406,92  

Φόρος λοιπών εσόδων (εξόδων) 0,00  18.149,62  
 

0,00  0,00  

Φόρος Εισοδήματος απο Διαφορές 
Φορολογικού Ελέγχου 

0,00  114.023,97  
 

0,00  114.023,97  

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικά 
χρήσεων 

0,00  69.624,97  
 

0,00  49.624,97  

Συνολικός φόρος έξοδο (έσοδο) (55.199,31) 463.836,61  
 

(191.685,93) 403.055,86  

      
Αναγνώριση φόρου εισοδήματος επί των 
λοιπών συνολικών εσόδων περιόδου στην 
Καθαρή Θέση 

10.030,55  35.623,41  
 

10.030,55  35.623,41  

 

Οι λοιπές μεταβολές προέρχονται κυρίως από τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από διάφορες 

προβλέψεις καθώς και από προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις. 
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5.20  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Το κονδύλι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Προμηθευτές εσωτερικού 9.225.380,46 8.352.816,09 8.522.036,25 7.619.933,89 

Προμηθευτές εξωτερικού 956.793,71 350.579,12 31.790,00 19.550,00 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρείες 0,00 0,00 367.345,67 521.439,58 

Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 2.507.926,28 1.914.775,12 1.126.610,30 1.027.064,31 

Σύνολο υποχρεώσεων 12.690.100,45 10.618.170,33 10.047.782,22 9.187.987,78 

 

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. Αφορούν κυρίως σε προμηθευτές υπηρεσιών 

μεταφορών, συντήρησης και απόκτησης εξοπλισμού καθώς και σε ενοίκια αποθηκών πληρωτέα. 

 
 

5.21 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Προκαταβολές πελατών 473.902,33 313.792,88 171.301,62 26.532,93 

Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα 366.930,21 424.527,42 287.572,97 397.111,80 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 374.695,73 416.258,53 324.137,45 379.590,02 

Μερίσματα Πληρωτέα 44.455,26 50.780,25 0,00 0,00 

Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήματος) 548.195,56 439.522,25 416.996,08 292.618,06 

Καταθέσεις μετόχων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

Δεδουλευμένα έξοδα 214.490,09 370.242,07 167.948,92 264.254,57 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 348.054,55 368.755,51 132.855,50 84.156,76 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.371.723,73 2.383.878,91 1.500.812,54 1.444.264,14 
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5.22 Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

Έσοδα Αποθήκευσης 15.681.634,13 15.133.228,69 14.858.845,63 14.727.777,90 

Έσοδα Διανομής 28.809.496,77 26.465.482,19 14.871.919,85 14.878.380,82 

Λοιπά Έσοδα 3.105.618,42 3.060.668,82 2.954.772,65 3.130.453,92 

Σύνολο 47.596.749,32 44.659.379,70 32.685.538,13 32.736.612,64 

 

5.23 Κόστος πωλήσεων & Έξοδα διοίκησης 

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

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2016 

Ποσά σε € ' 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Σύνολο 

Κόστος αποθεμάτων 
αναγνωρισμένο ως έξοδο 

180.480,49 0,00 180.480,49 180.480,49 0,00 180.480,49 

Αμοιβές Διανομής (Μεταφορές κτλ) 24.340.748,45 48.329,87 24.389.078,32 14.102.032,91 13.352,07 14.115.384,98 

Απομείωση απαιτήσεων 508.752,11 47.857,24 556.609,35 464.995,95 0,00 464.995,95 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 1.000.210,35 130.838,83 1.131.049,18 718.192,91 126.739,93 844.932,84 

Αποσβέσεις άυλων παγίων 21.507,66 1.892,53 23.400,19 10.724,35 1.892,53 12.616,88 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 7.434.156,75 1.416.067,67 8.850.224,42 6.496.015,09 752.586,97 7.248.602,06 

Αμοιβές & έξοδα Διοίκησης 178.769,95 363.776,10 542.546,05 0,00 139.880,00 139.880,00 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 4.015.121,66 0,00 4.015.121,66 3.816.259,94 0,00 3.816.259,94 

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων 991.808,52 19.199,56 1.011.008,08 542.916,83 0,00 542.916,83 

Παροχές τρίτων 3.521.223,24 451.616,09 3.972.839,33 2.939.744,65 285.331,45 3.225.076,10 

Διάφορα έξοδα 2.300.784,82 562.426,51 2.863.211,33 2.172.315,96 338.060,93 2.510.376,89 

Σύνολο 44.493.564,00 3.042.004,40 47.535.568,40 31.443.679,08 1.657.843,88 33.101.522,96 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2015 

Ποσά σε € ' 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

Κόστος 
πωλήσεων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Σύνολο 

Αμοιβές Διανομής (Μεταφορές κτλ) 23.278.768,53 0,00 23.278.768,53 14.079.878,86 0,00 14.079.878,86 

Απομείωση απαιτήσεων 0,00 66.797,20 66.797,20 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 914.910,76 88.747,96 1.003.658,72 765.369,79 85.041,09 850.410,88 

Αποσβέσεις άυλων παγίων 33.103,86 3.678,21 36.782,07 19.313,13 2.145,90 21.459,03 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 6.429.576,75 1.370.286,14 7.799.862,89 6.078.784,87 736.032,17 6.814.817,04 

Αμοιβές & έξοδα Διοίκησης 0,00 440.253,01 440.253,01 0,00 188.518,00 188.518,00 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 3.527.092,21 0,00 3.527.092,21 3.330.950,46 0,00 3.330.950,46 

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων 422.411,66 0,00 422.411,66 498.028,25 0,00 498.028,25 

Παροχές τρίτων 0,00 797.632,77 797.632,77 0,00 511.521,83 511.521,83 

Διάφορα έξοδα 5.879.117,24 0,00 5.879.117,24 5.453.779,11 0,00 5.453.779,11 

Σύνολο 40.484.981,02 2.767.395,28 43.252.376,30 30.226.104,47 1.523.258,99 31.749.363,46 
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5.24 Λοιπά Έσοδα & Λοιπά έξοδα 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση σε επίπεδο ομίλου και Εταιρείας των λογαριασμών εκείνων 

που συνθέτουν τα κονδύλια Λοιπά Έσοδα & Λοιπά έξοδα. 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 

Έσοδα μισθωμάτων και παρεπόμενων 
υπηρεσιών 

137.680,09 115.440,00 190.395,09 191.722,00 

Εσοδα απο χρεωση κατεστρ. Αποθεμάτων 74.113,90 46.424,25 74.113,90 25.083,44 
Εκτακτα κέρδη 99.780,95 10.620,08 960,00 3.120,01 
Λοιπά έσοδα 126.818,32 49.236,43 77.318,32 49.236,43 
Σύνολο λοιπών εσόδων 438.393,26 221.720,76 342.787,31 269.161,88 

          
Μείον         
          
Ζημιες απο καταστρ. Αποθεμάτων και λοιπές 
ζημίες 

337.932,32 200.119,61 246.125,69 162.049,60 

Εξοδα Προηγουμένων Χρήσεων 76.969,50 8.329,04 66.635,31 8.329,04 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 9.772,13 14.244,77 842,62 13.148,10 
Απομείωση πελατών 1.277.664,05 0,00 1.277.664,05 0,00 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 25.530,91 18.700,32 0,00 14.743,24 
Συναλλαγματικές διαφορές έξοδο / (έσοδο) 538,48 514,92 157,21 0,00 
Σύνολο λοιπών εξόδων 1.728.407,39 241.908,66 1.591.424,88 198.269,98 

Σύνολο (1.290.014,13) (20.187,90) (1.248.637,57) 70.891,90 

 

5.25  Χρηματοοικονομικά Έσοδα & Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 

Τόκοι καταθέσεων 14.814,03 21.571,05 2.506,13 20.682,32 

Σύνολο 14.814,03 21.571,05 2.506,13 20.682,32 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 

Έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων 659.452,18 575.398,72 558.421,46 491.557,96 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 130.118,26 141.605,28 122.268,46 137.011,65 

Σύνολο 789.570,44 717.004,00 680.689,92 628.569,61 

 

5.26 Κέρδη μετά από φόρους  

Το υπόλοιπο, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων χρήσης, προκύπτει ως κάτωθι: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων  (2.031.798,28) 691.382,55  (2.342.806,19) 450.253,79 
Μείον: Αναβαλλόμενος Φόρος 
Εισοδήματος , προβλεψη 
φόρων φορολογικού ελέγχου 
και λοιποί φόροι 

55.199,31  (463.836,61) 191.685,93  (403.055,86) 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από 
φόρους – Σύνολο 

 (1.976.598,97) 227.545,94  (2.151.120,26) 47.197,93 
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5.27   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.  

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) (1.976.598,97) 227.545,94 (2.151.120,26) 47.197,93 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 11.600.888,00 11.600.888,00 11.600.888,00 11.600.888,00 

Βασικά κέρδη /(ζημίες) ανά μετοχή 
(λεπτά /μετοχή) 

 (0,1704) 0,0196  (0,1854) 0,0041 

 

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: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 1/1- 31/12/2016 1/1- 31/12/2015 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φόρους 

(2.001.156,53) 140.330,02 (2.175.677,82) (40.017,99) 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 11.600.888,00 11.600.888,00 11.600.888,00 11.600.888,00 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (λεπτά 
/μετοχή) 

 (0,1725) 0,0121  (0,1875)  (0,0034) 

 

5.28  Αποτέλεσμα προ φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Συνολικών 

Αποσβέσεων (EBITDA) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου προ φόρου 
εισοδήματος 

 (2.031.798,28) 691.382,55  (2.342.806,19) 450.253,79 

Πλέον Χρηματοοικονομικά 774.756,41 695.432,95 678.183,79 607.887,29 

Πλέον Αποσβέσεις 1.154.449,37 1.046.681,74 857.549,72 875.389,27 

Πλέον Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων - μη επαναλαμβανόμενες 

1.786.416,16 0,00 1.742.660,00 0,00 

EBITDA 1.683.823,66 2.433.497,24 935.587,32 1.933.530,35 

 

5.29  Μερίσματα 

Η Εταιρεία δεν κατέβαλε κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης μερίσματα της προηγούμενης. Η έγκριση της 

διανομής ή όχι μερισμάτων για το 2016 τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με 

αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967.  

 

6. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

6.1 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 πλην της  αξίωσης 
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ποσού € 762.587,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, λόγω οφειλών που απορρέουν από σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ προς τη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για το διάστημα Ιουλίου 2016 – Φεβρουαρίου 2017.  

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. 

 

6.2 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου είναι οι παρακάτω: 

 
Οικονομικά έτη  

  Από Έως Σχόλια 

Εταιρεία      

Foodlink AE  2009 2010 
Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2009 & 2010 βρίσκεται σε 
εξέλιξη 

Transport Link A.E.  2010 2011  

Express Link Ε.Π.Ε. 2010 2011  

Velos Trans AE  2010 2010  

Agrolink AE 2016 2016  

Cityfast Couriers ΕΠΕ 2012 2016  

 
Για τη μητρική Εταιρεία βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2009 και 2010 από τις 

φορολογικές αρχές. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 2010 έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού € 133 χιλ. στην 

προηγούμενη χρήση 2015. Η Διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπρόσθετες 

φορολογικές επιβαρύνσεις από τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, πέρα από αυτές που αναφέρονται και 

συμπεριλαμβάνονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Οι θυγατρικές εταιρείες, Transport Link A.E. και η Express Link Ε.Π.Ε., έχουν ανέλεγκτες φορολογικά τις χρήσεις 

2010 & 2011. Επιπρόσθετα, η θυγατρική Velos Trans AE δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι παραπάνω θυγατρικές έχουν σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού 

55 χιλ. ευρώ. 

Από τη χρήση 2011 μέχρι και τη χρήση 2015 οι εταιρείες του ομίλου έχουν υπαχθεί στον υποχρεωτικό έλεγχο από 

τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως προβλεπόταν από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις. 

Τη χρήση 2016 η μητρική και οι θυγατρικές της, εκτός από τη Cityfast Couriers ΕΠΕ η οποία αποκτήθηκε κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η έκδοση 

των φορολογικών πιστοποιητικών για το φορολογικό έτος 2016 αναμένεται να γίνει μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 

2017. 

 

6.3 Δεσμεύσεις 

 

6.3.1 Εγυητικές επιστολές 

Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας από εγγυητικές επιστολές έχουν ως εξής: 

Είδος Ποσό σε ευρώ 

Καλής Εκτέλεσης 567.500 

Συμμετοχής 2.700.000 

Σύνολο 3.267.500 

 

Έχoυν χορηγηθεί οι παρακάτω εγγυήσεις στις θυγατρικές εταιρείες: 
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 Υπερ της θυγατρικής Velos Trans A.E 

- 1,3 εκ.. ευρώ στην τράπεζα Alpha Bank 

- 500 χιλ. ευρώ στην τράπεζα Αττικής 

- 650 χιλ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα 

 

 Υπερ της θυγατρικής Transport Link A.E 

- 250 χιλ. ευρώ στην τράπεζα Αττικής 

 

6.3.2 Εμπράγματα βάρη 

Έναντι των πιστωτικών ορίων, που έχουν χορηγηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν παραχωρηθεί 

εμπράγματες ασφάλειες ποσού 5,6 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ποσό 3,6 εκ. ευρώ αφορά το Ομολογιακό δάνειο 

ύψους 3 εκ. ευρώ της Alpha Bank για το οποίο έχουν προσημειωθεί ακίνητα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το 

υπόλοιπο ποσό των 2 εκ. ευρώ αφορά εξασφαλίσεις αλλήλοχρεων λογαριασμών της Εταιρείας στην Alpha Bank. 

 

6.4 Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληρεί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ΔΠΧΑ. 

 

7. 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. 

 

7.1 Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και διευθυντικών στελεχών 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 

Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών 
Δ.Σ. 

0,00 86.678,38 0,00 11.210,40 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 543.654,00 642.026,98 139.880,00 188.518,00 

Σύνολο  543.654,00 728.705,36 139.880,00 199.728,40 

 

  



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

  194 

 

7.2   Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ. 

 
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης και 
διευθυντικά στελέχη 

        

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια 57.837,00 65.037,00 0,00 0,00 

Σύνολο  57.837,00 65.037,00 0,00 0,00 

 

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και 
διευθυντικά στελέχη 

        

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και 
λοιπές αμοιβές 

1.471,65 0,00 197,20 0,00 

Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. 123.302,04 134.653,11 40.619,28 49.384,05 

Σύνολο  124.773,69 134.653,11 40.816,48 49.384,05 

 

7.3 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές στη χρήση του 2016 και το υπόλοιπο την 31/12/2016 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του 

ΔΛΠ 24 είναι οι εξής: 

 

Εμπορικές συναλλαγές         

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πωλήσεις 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 239.714,83 186.696,27 

Σύνολο 0,00 0,00 239.714,83 186.696,27 

          

Αγορές 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 
1/1- 

31/12/2016 
1/1- 

31/12/2015 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 1.804.062,80 1.652.551,64 

Βασικά διοικητικά στελέχη 543.654,00 728.705,36 139.880,00 199.728,40 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 586.320,00 586.320,00 586.320,00 586.320,00 

Σύνολο 1.129.974,00 1.315.025,36 2.530.262,80 2.438.600,04 

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές         

Ποσά σε € ' ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 704.605,08 925.794,03 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 57.837,00 65.037,00 - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.426.910,85 932.945,65 1.426.910,85 932.945,65 

Σύνολο 1.484.747,85 997.982,65 2.131.515,93 1.858.739,68 

          

          

Υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Θυγατρικές επιχειρήσεις - - 1.443.987,58 365.905,68 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 124.773,69 134.653,11 40.816,48 49.384,05 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - 1.222.182,05 

Σύνολο 124.773,69 134.653,11 1.484.804,06 1.637.471,78 
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8. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

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. 

Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας τον δείκτη συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Στον 

καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας και λαμβάνει 

υπ’ όψει το κόστος του κεφαλαίου και του συνδεδεμένους με αυτό κινδύνους για να καθορίσει την μετέπειτα 

στρατηγική που θα ακολουθήσει.. 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Σύνολο Δανείων 12.936.196,50 11.635.187,55 12.322.247,25 10.253.464,41 

Διαθέσιμα 4.565.063,24 6.198.525,38 2.324.472,50 2.725.691,13 

Καθαρός Δανεισμός 8.371.133,26 5.436.662,17 9.997.774,75 7.527.773,28 

 
        

Ίδια Κεφάλαια 6.424.949,07 8.379.293,13 5.994.329,70 8.123.192,36 

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού 
/Ίδια Κεφάλαια 

1,30 0,65 1,67 0,93 

 

9. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και 

κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στις 

διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς 

επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας . 

Η Εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, 

επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της . 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροπρόθεσμο δανεισμό. 

 

9.1   Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν παρουσιάζουν 

ευαισθησία στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία συναλλάσσεται σε ευρώ. 

9.2  Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας παρουσιάζουν 

ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 

Πρόθεση της Εταιρείας 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, η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 

Πολιτική της Εταιρείας 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.  



Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

  196 

 

Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων χρήσης σε μια μεταβολή των επιτοκίων παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 

 

Ποσά σε € '           

ΟΜΙΛΟΣ Επιτόκιο 
Δάνεια με 

κυμαινόμενο 
επιτόκιο 

Μεταβολή 
επιτοκίου 

Επίδραση στα 
κέρδη προ 

φόρων 

Επίδραση 
στα ίδια 

κεφάλαια 

            

Χρήση 2016 Euribor 12.936.196,50 

1,00% 129.361,97 91.847,00 

-0,05%  (6.468,10) 
 

(91.847,00) 

Χρήση 2015 Euribor 11.635.187,55 
1,00% 116.351,88 86.100,39 

-0,05%  (5.817,59) 
 

(86.100,39) 

 

Ποσά σε € '           

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιτόκιο 
Δάνεια με 

κυμαινόμενο 
επιτόκιο 

Μεταβολή 
επιτοκίου 

Επίδραση στα 
κέρδη προ 

φόρων 

Επίδραση 
στα ίδια 

κεφάλαια 

      

Χρήση 2016 Euribor 12.322.247,25 

1,00% 123.222,47 122.865,13 

-0,05%  (6.161,12) 
 

(122.865,13) 

Χρήση 2015 Euribor 10.253.464,41 
1,00% 102.534,64 75.875,64 

-0,05%  (5.126,73) 
 

(75.875,64) 

 

9.3   Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία 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 της Εταιρείας 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 την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία 

συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η 

μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής: 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

886.386,80 849.902,25 834.189,32 795.475,12 

Εμπορικές απαιτήσεις 13.402.809,38 11.338.168,63 9.727.078,31 8.489.599,32 
Προκαταβολές και λοιπές 
απαιτήσεις 

2.602.041,39 1.912.826,42 1.884.991,05 1.783.096,09 

Χρηματικά διαθέσιμα 4.565.063,24 6.198.525,38 2.324.472,50 2.725.691,13 

Σύνολο 21.456.300,81 20.299.422,68 14.770.731,18 13.793.861,66 

 

9.4  Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών 

διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 
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Η Εταιρεία 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. 

 
31/12/2016               

Ποσά σε € '   
Μακρορόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) 
Προμηθευτές 

Δεδουλευμένες 
και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   511.102,00 67.632,82 9.958.209,81 12.690.100,45 2.371.723,73 25.598.768,81 
Μεταξύ 1 και 5 ετών   1.936.376,00 150.375,87 0,00 0,00 0,00 2.086.751,87 
Άνω των 5 ετών   312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.500,00 
Μη δουλευμένοι τόκοι   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2.759.978,00 218.008,69 9.958.209,81 12.690.100,45 2.371.723,73 27.998.020,68 

Μείον: προσαρμογή 
στην εύλογη αξία 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2.759.978,00 218.008,69 9.958.209,81 12.690.100,45 2.371.723,73 27.998.020,68 

 
31/12/2015               

Ποσά σε € '   
Μακρορόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) 
Προμηθευτές 

Δεδουλευμένες 
και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   250.000,00 127.557,36 8.277.608,11 10.618.170,33 2.383.878,91 21.657.214,71 
Μεταξύ 1 και 5 ετών   2.000.000,00 197.779,32 0,00 0,00 0,00 2.197.779,32 
Άνω των 5 ετών   750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 
Μη δουλευμένοι τόκοι   32.242,76 0,00 0,00 0,00 0,00 32.242,76 

    3.032.242,76 325.336,68 8.277.608,11 10.618.170,33 2.383.878,91 24.637.236,79 

Μείον: προσαρμογή 
στην εύλογη αξία 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.032.242,76 325.336,68 8.277.608,11 10.618.170,33 2.383.878,91 24.637.236,79 

 

31/12/2016               

Ποσά σε € '   
Μακρορόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) 
Προμηθευτές 

Δεδουλευμένες 
και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   500.000,00 4.654,41 8.620.649,32 10.047.782,21 1.500.812,54 20.673.898,48 
Μεταξύ 1 και 5 ετών   3.171.424,00 25.519,52 0,00 0,00 0,00 3.196.943,52 
Άνω των 5 ετών   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.671.424,00 30.173,93 8.620.649,32 10.047.782,21 1.500.812,54 23.870.842,00 

Μείον: προσαρμογή 
στην εύλογη αξία 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.671.424,00 30.173,93 8.620.649,32 10.047.782,21 1.500.812,54 23.870.842,00 

 

31/12/2015               

Ποσά σε € '   
Μακρορόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
από 

χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια (κεφάλαιο 

κίνησης) 
Προμηθευτές 

Δεδουλευμένες 
και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο   250.000,00 53.981,59 7.126.438,11 9.187.987,78 1.444.264,14 18.062.671,62 

Μεταξύ 1 και 5 ετών   2.782.242,76 40.801,95 0,00 0,00 0,00 2.823.044,71 

Άνω των 5 ετών   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.032.242,76 94.783,54 7.126.438,11 9.187.987,78 1.444.264,14 20.885.716,33 

Μείον: προσαρμογή 
στην εύλογη αξία 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    3.032.242,76 94.783,54 7.126.438,11 9.187.987,78 1.444.264,14 20.885.716,33 
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10. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης και τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, ομαδοποιούνται βάσει μια ιεραρχίας εύλογης αξίας τριών 

επιπέδων. Τα τρία αυτά επίπεδα εξαρτώνται ανάλογα με το πώς καθορίζονται οι σημαντικές παράμετροι 

επιμέτρησής του. Ως αποτέλεσμα τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως εξής: 

• Τιμές διαπραγμάτευσης σε ενεργή αγορά 

• Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς, πλην όμως από 

τις τιμές μιας ενεργούς αγοράς που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 

• Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που δε βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου και της Εταιρείας, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, ταξινομούνται στα 

κάτωθι τρία επίπεδα κατά την 31/12/2016 και την 31/12/2016: 

 

 
31/12/2016 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 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 

5.861.878,86     5.861.878,86 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού διαθέσιμα προς 
πώληση  

    

"- Μετοχές ΧΑΑ 77.370,83 77.370,83     

Σύνολα 5.939.249,69 77.370,83 0,00 5.861.878,86 

 

     
 

31/12/2015 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 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 

5.821.599,06     5.821.599,06 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού διαθέσιμα προς 
πώληση  

    

"- Μετοχές ΧΑΑ 122.585,58 122.585,58     

Σύνολα 5.944.184,64 122.585,58 0,00 5.821.599,06 
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Εντός της περιόδου αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ενώ δεν 

υπάρχουν χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομούνται στο επίπεδο 3. 

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 2016 ήταν η 30/12 Παρασκευή. 

Η λογιστική αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων θεωρείται ότι 

αποτελεί μία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας αυτών: 

 

• Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

• Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

• Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

• Δανεισμός 

11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική 

πορεία της Εταιρείας από τις 31/12/2016 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

Ασπρόπυργος, 26 Απριλίου 2017 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
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Λογιστηρίου 

 

 

 

Βασίλειος Καρακουλάκης 

ΑΔΤ ΑΚ 601669 

 Αχιλλέας Μάμαλης 
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 Σταμάτης Ραγκούσης 

Αρ. Αδ. 4725 – Α τάξης 
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Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 

 


