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Συνοπτική Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019

Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 N. 3556/2007)
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»,
(η «Εταιρεία»):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:
(α) Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 - 30/6/2020 της Εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
και του Ομίλου, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
για Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΛΠ 34), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού
και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα περιόδου της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, καθώς και των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5, του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει.
(β) η συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,
επιδόσεις και την θέση του Ομίλου και της της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

Ασπρόπυργος, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Οι βεβαιούντες
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Το μέλος του Δ.Σ.

Βασίλειος
Καρακουλάκης

Αχιλλεύς
Μάμαλης

Ελευθέριος
Ελευθεριάδης
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από την 1 Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2020
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Επί των ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2020
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 2020, 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 24η που λειτουργεί η «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» ως επικεφαλής Εταιρεία του Ομίλου. Οι εταιρείες
που μετέχουν στην ενοποίηση, καθώς και τα ποσοστά της Εταιρείας μας σε αυτές, αναφέρονται αναλυτικά στη
σημείωση 1 των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την τρέχουσα χρήση είναι οι 12ες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) με βάση τις λογιστικές αρχές και
μεθόδους που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι σύμφωνες με τα πρότυπα
αυτά.
Α. Ο Όμιλος – Κλάδοι Δραστηριότητας
Η μητρική Εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, συγκροτούν τον Όμιλο FDL
(«Όμιλος»), που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Logistics.
Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία της
περιόδου 1/1 – 30/6/2020, ανά κλάδο και χώρα δραστηριότητας, είναι οι εξής:
α) Μέθοδος πλήρους ενοποίησης
▪ H VELOSTRANS Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία και δραστηριοποιείται στο χώρο των διεθνών μεταφορών,
έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό δίκτυο διανομής. Έγινε μέλος του Ομίλου FDL με εξαγορά το 2011.
▪ Η TRANSPORT LINK A.E. είναι ελληνική εταιρεία και δραστηριοποιείται στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
Ιδρύθηκε το 2007 και διαθέτει ιδιόκτητο στόλο 42 σύγχρονων φορτηγών αυτοκινήτων που μπορούν να
μεταφέρουν εμπορεύματα σε όλες τις συνθήκες θερμοκρασιών (περιβάλλοντος, ψύξης και κατάψυξης).
▪ H EXPRESS LINK Ε.Π.Ε. είναι ελληνική μεταφορική εταιρεία που ειδικεύεται στις ταχυμεταφορές σε κανάλια
διανομής B2B και B2C. Ιδρύθηκε το 2005 και διαθέτει στόλο 5 φορτηγών αυτοκινήτων.
▪ H DOTLINK A.E. είναι ελληνική εταιρεία και παρέχει υπηρεσίες στο τομέα του ΙΤ και ΙS. Ιδρύθηκε το 2013 με
σκοπό την ανάπτυξη και εμπορική διάθεση λογισμικού σε εταιρείες που θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες
διαχείρισης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
▪ Η DIAPO LTD δραστηριοποιείται στην Κύπρο και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics, σε εταιρείες
που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων. Διαθέτει 6 αποθηκευτικούς χώρους
συνολικής επιφάνειας 10 χιλ. τ.μ. και ιδιόκτητο στόλο 50 φορτηγών αυτοκινήτων. Η Εταιρεία εξαγοράστηκε από
τον Όμιλο τον Μάρτιο του 2018.
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▪ Η FOODLINK (CYPRUS) LTD δραστηριοποιείται στην Κύπρο παρέχοντας υπηρεσίες logistics. Ιδρύθηκε το
2012 και κατόπιν της εξαγοράς της εταιρείας Diapo, το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μεταφέρθηκε
στην Diapo.

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

▪ Η FOODLINK ALBANIA SHPK με έδρα την Αλβανία και η FDL GROUP B.V. με έδρα την Ολλανδία έχουν ως
σκοπό την παροχή υπηρεσιών logistics. Οι εταιρείες από την ίδρυσή τους έως και σήμερα παραμένουν αδρανείς.
β) Μέθοδος καθαρής θέσης
Στα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνονται οι συγγενείς εταιρείες:
▪ Η AGROLINK A.E. είναι ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, αποθήκευση,
μεταφορά, εισαγωγή & εξαγωγή φρέσκων λαχανικών και φρούτων στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό.
▪ Η LABORNET Ε.Π.Ε. είναι ελληνική εταιρεία παροχής προσωπικού σε άλλον εργοδότη με σύμβαση
προσωρινής απασχόλησης.
▪ Η Smart Merchandising Services Ltd δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα του merchandising.
▪ Η Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα της ανακύκλωσης.
Β. Ενοποιημένα Αποτελέσματα Ομίλου
1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων - επιδόσεις – μεταβολές - χρηματοοικονομική θέση
Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αναλυτικότερα, ο
Όμιλος παρουσίασε πωλήσεις ποσού 33,4 εκ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2020 (α’ εξάμηνο 2019: ποσό 27,8 εκ.
ευρώ). Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, όπως ορίζεται στην ενότητα Δ, έφτασε το ποσό των 2,8 εκ. ευρώ έναντι
ποσού 2,6 εκ. ευρώ το 2019. Το συνολικό EBIT του Ομίλου, όπως ορίζεται στην ενότητα Δ, έφτασε το ποσό των
305 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 2.156,2 χιλ. ευρώ το 2019 ενώ, παρουσίασε ζημίες προ φόρων ποσού 135,7 χιλ.
ευρώ έναντι ζημιών ποσού 2,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της περιόδου του 2019 έχουν επιβαρυνθεί τόσο για τον Όμιλο όσο και για την
Εταιρεία κατά 2,64 εκ. ευρώ από εκποίηση ακινήτου.
Στη συνέχεια, παραθέτουμε συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1/1 – 30/6/2020 με την αντίστοιχη περίοδο 1/1 30/6/2019, των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του Ομίλου, με στόχο να αναδείξουμε την πραγματική εικόνα της
πορείας των δραστηριοτήτων του, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. €
Έσοδα πωλήσεων
Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων ΕΒΙΤDA
Κέρδη / (Ζημίες) προ τόκων, φόρων ΕΒΙΤ
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων PΒΤ
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες)μετά από φόρους ιδιοκτητών μητρικής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019

33.417
2.804
305
(136)

27.822
2.553
(2.156)
(2.585)

25.862
2.388
496
66

18.062
1.986
(2.294)
(2.685)

(163)

(2.065)

92

(2.213)

Σημειώνουμε ότι, το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής
την 30/6/2020 ανέρχεται σε ποσό 2.348 χιλ. ευρώ, έναντι του ποσού των 2.531 χιλ. ευρώ την 31/12/2019. Στα
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δε συμπεριλαμβάνεται η ζημία από την εκποίηση ακινήτου,
το κέρδος από την πώληση θυγατρικής εταιρείας, μη επαναλαμβανόμενα έξοδα λειτουργίας καθώς και έσοδο από
επιστροφή ΦΠΑ.
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2. Βασικοί αριθμοδείκτες ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου
Στην ενότητα αυτή εκθέτουμε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, που αφορούν την οικονομική διάρθρωση
και την αποδοτικότητα του Ομίλου, σύμφωνα με τα ενοποιημένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.
Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού/ Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού / Σύνολο
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2020
31/12/2019
62,29%
54,80%
94,87%

93,73%

91,45%

90,31%

4,93%

5,98%

8,55%

9,69%

85,80%

82,30%

82,61%

77,80%

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2020
31/12/2019
56,01%
47,41%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019

7,31%
0,93%

7,82%
1,02%

6,67%
1,94%

6,84%
1,98%

(5,78%)

(102,13%)

1,85%

(76,26%)

2.804

2.553

2.388

1.986

3. Πορεία εργασιών – Σημαντικά γεγονότα
Μέλη ΔΣ & Διευθυντές
Δυνάμει του από 16/3/2020 πρακτικό του Δ.Σ. αντικαταστάθηκαν τα παραιτηθέντα μέλη Χρήστος Κυριαζής και
Αθανάσιος Σκαρλάτος από τις Καλλιόπη Σιουτζιούκη και Παναγιώτα Σιωρά ενώ με το από 3/4/2020 πρακτικό του
Δ.Σ. παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Μπόμπολης και το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. Συνεπώς,
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έκθεσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
απαρτίζονται από τα εξής μέλη:
1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ - Πρόεδρος
2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου – Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου - Μέλος
4. Καλλιόπη Σιουτζιούκη του Ευαγγέλου - Μέλος
5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη - Μέλος
6. Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή – Μέλος
7. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου - Μέλος

Γ. Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη του Ομίλου κατά το β’ εξάμηνο του 2020
Το σημαντικότερο στοιχείο που αναμένεται να επηρεάσει την εξέλιξη του Ομίλου κατά το β’ εξάμηνο του 2020
είναι σαφώς η κρίση λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Αν και οι προοπτικές για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2020 ήταν θετικές, η κρίση που δημιουργήθηκε
ανέτρεψε τις προβλέψεις οδηγώντας την χώρα σε μείωση του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο κατά 7,9%. Η μείωση δε
του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Αυτό αναμένεται να έχει
ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού ανεργίας καθώς και την αύξηση του δημόσιου χρέους δεδομένης της
αύξησης των δημοσίων δαπανών για την αντιμετώπιση της ύφεσης.
Οι περισσότερες κυβερνήσεις στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η ελληνική, επέβαλαν μέτρα περιορισμού για την
αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας τα οποία εκτός του ότι δημιουργούν σημαντική αναστάτωση στην
καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων ήταν και οικονομικά επιζήμια, οδηγώντας πολλές από τις
επιχειρήσεις είτε να διακόψουν εντελώς τη λειτουργία τους, είτε να μειώσουν ή να αναστείλουν ορισμένες
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αν και υπάρχουν κλάδοι που έχουν πληγεί άμεσα, όπως ο τουρισμός, οι
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μεταφορές κλπ., οι έμμεσες επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να πλήξουν την πλειονότητα των
επιχειρήσεων.
Ο Όμιλος FDL παρακολουθώντας στενά τα γεγονότα, και ακολουθώντας πιστά τις κυβερνητικές οδηγίες προέβη
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό τόσο τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων του και όλων των
συνδεδεμένων με αυτόν μερών όσο και την ασφαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του.
Ορισμένες από τις ενέργειες αυτές είναι
-

Σύνταξη Πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων από την πανδημία
Εφαρμογή εξ’ αποστάσεως εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό
Προμήθεια στους εργαζομένους με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και πρόληψης
(αντισηπτικά, μάσκες, γάντια κλπ.)
Τακτικές απολυμάνσεις στους χώρους εργασίας
Αυστηρό έλεγχο εισερχομένων και εξερχομένων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
Καθορισμό προγραμμάτων βάρδιας

Η αύξηση των κρουσμάτων τον Σεπτέμβριο του 2020 και οι προοπτικές τόσο της παγκόσμιας, όσο και της
ελληνικής οικονομίας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και της
αύξησης της ανεργίας, αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου κατά το δεύτερο
εξάμηνο χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια η επίπτωση αυτή, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει για
την μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία του οργανισμού αλλά και να
αντιμετωπίζονται με το βέλτιστο τρόπο οι όποιες οικονομικές επιπτώσεις.
Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει ο Όμιλος
α) Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων και
κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου
της μητρικής Εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ». Η υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσδιορίζει, εκτιμά και
αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις θυγατρικές του Ομίλου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίου.
▪ Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε υψηλό συναλλαγματικό κίνδυνο διότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών εκτελείται σε
Ευρώ. Επίσης, μολονότι έχει συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού, ο Όμιλος δεν έχει επενδύσεις με ρήτρες
ξένων νομισμάτων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος συνδεόμενος με
περιουσιακά στοιχεία.
▪ Κίνδυνος επιτοκίων
Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεργάζονται με Ελληνικές τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στις Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αμοιβαίες επωφελείς
συνεργασίες της Εταιρείας και του Ομίλου με τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια, τα
τρέχοντα σχετικά χαμηλά επιτόκια και τους υπόλοιπους όρους συνεργασίας, δεν προβλέπονται τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Το ύψος
τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου την 30/6/2020 ανερχόταν σε 12,23 εκατ. ευρώ περίπου. Από το σύνολο αυτό
του δανεισμού 1,8 εκ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμο. Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται
σε 5,89 εκ. ευρώ. Ενδεχόμενες αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή των επιτοκίων βάσης – Euribor) θα έχουν
αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς ο Όμιλος θα βαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.
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▪ Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο γεγονός ο Όμιλος να µην μπορέσει να ανταπεξέλθει στις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική δυνατότητα με τις τράπεζες που συνεργάζονται και επίσης
διαθέτουν ικανοποιητική ρευστότητα. Συνεπώς, ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των
υποχρεώσεών του.
▪ Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο
οικονομική ζημιά λόγω αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των
πελατών του Ομίλου παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση η οποία ελέγχει το μέγεθος της παροχής των
πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών των πελατών. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη
είσπραξης των απαιτήσεων διενεργούνται προβλέψεις για επισφάλειες. Η Εταιρεία παρουσιάζει ικανή διασπορά
πελατών και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο εξάρτησης από μερίδα πελατών της. Η πίστωση που δίνει στους πελάτες
της δεν ξεπερνά τους 4 μήνες.
▪ Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορωνοϊού
Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν την πανδημία του COVID-19 και συμμορφώνεται
άμεσα με όλα τα απαραίτητα μέτρα και οδηγίες που επιβάλουν ή προτείνουν οι αρχές για τον περιορισμό της
διάδοσης του ιού ενώ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης της εμπορικής του
δραστηριότητας.
Οι ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις του φαινομένου στη λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας συνοψίζονται
στα εξής:
▪ Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2020 κατά ποσό 5,6 εκ. ευρώ σε σχέση με την ίδια
περίοδο πέρυσι.
▪ Αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου την 30/6/2020 κατά ποσό 4,02 εκ. ευρώ σε σχέση με την
31/12/2019 λόγω αξιοποίησης των ανοικτών γραμμών πίστωσης.
▪ Μείωση των διοικητικών εξόδων του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2020 κατά ποσό 75 χιλ. ευρώ σε σχέση με την
ίδια περίοδο πέρυσι.
▪ Ο Όμιλος αξιοποίησε σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται όσα από τα κρατικά μέτρα στήριξης είχε τη
δυνατότητα να αξιοποιήσει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας είτε αυτά αφορούσαν μισθολογικό
κόστος, είτε κόστος μισθωμάτων, είτε χρηματοδότηση, είτε διευκόλυνση πληρωμών.
▪ Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εφαρμόσει τηλεργασία σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.
β) Σημαντικές Επίδικες Υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που η έκβασή τους μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις Οικονομικές
Καταστάσεις του Ομίλου ή της Εταιρείας της περιόδου από 1/1 έως 30/6/2020.
Δ. Επιλεγμένοι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης
Σε εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA (05/10/2015|ESMA/2015/1415) o Όμιλος, υιοθέτησε ως
Εναλλακτικό Δείκτη Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).Οι
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων για
χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και για την αξιολόγηση και δημοσίευση των
επιδόσεων. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με τα
οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν τα
αντικαθιστούν.
Ορισμός EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation& Amortization) / Λειτουργικά
αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων= Κέρδη προ φόρων +/-Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα (Σύνολο
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χρηματοοικονομικών εξόδων + Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων + Συμμετοχή στις ζημίες συγγενών
εταιρειών εσόδων + Συμμετοχή στις ζημίες θυγατρικών εταιρειών + Μη επαναλαμβανόμενη Ζημία/Κέρδος) +
Συνολικές αποσβέσεις/απομειώσεις (ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων)
Το πιο άμεσα συσχετιζόμενο κονδύλι με τον συγκεκριμένο ΕΔΜΑ (EBITDA) είναι τα κέρδη εκμετάλλευσης (EBIT)
και οι αποσβέσεις/απομειώσεις. Τα κέρδη εκμετάλλευσης παρουσιάζονται σε γραμμή της Κατάστασης
Αποτελεσμάτων και οι αποσβέσεις/απομειώσεις παρουσιάζονται συνολικά σε γραμμή της Κατάστασης
Ταμειακών Ροών. Αναλυτικότερα, η συμφωνία του επιλεγμένου ΕΔΜΑ με τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου
της αντίστοιχης περιόδου είναι η εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου προ φόρου εισοδήματος
Πλέον Χρηματοοικονομικά
Πλέον Αποσβέσεις
Πλέον Ζημία από εκποίηση ακινήτου
Μείον Έκτακτα κέρδη από επιστροφή ΦΠΑ
Μείον Έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες ζημίες
Μείον/Πλέον Κέρδη/Ζημία από συγγενείς επιχειρήσεις
EBITDA

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019
(135.740)

(2.584.890)

66.365

(2.684.794)

440.751

428.686

429.788

390.621

2.430.649

2.593.309

1.892.160

1.954.845

4.804

2.635.066

-

2.635.066

-

(325.872)

63.686

-

2.804.150

-

-

-

16.629

2.388.313

1.986.494

(193.772)
2.552.526

(325.872)

-

Ε. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 9 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 30/6/2020.
ΣΤ. Απασχολούμενο Ανθρώπινο Δυναμικό
Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου την 30/6/2020 είναι 556 άτομα (573 την
30/6/2019). Αντίστοιχα, το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας την 30/6/2020 είναι 373 άτομα (386 την 30/6/2019).
Ζ. Ίδιες μετοχές
Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την 30/6/2020 ανέρχονταν σε εκατόν εξήντα χιλιάδες
πεντακόσια εβδομήντα (160.570).
Η. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
Οι συναλλαγές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης αναφέρονται αναλυτικά στη
σημείωση 9 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 30/6/2020.
Θ. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των
Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2020 έως 30/6/2020
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της από 31/7/2020, μεταξύ των άλλων θεμάτων αποφάσισε την μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας κατά το ποσό των 4.202.421,48 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας
του συνόλου των 23.346.786 κοινών ονομαστικών μετοχών, από 0,28 ευρώ σε 0,10 ευρώ, με σκοπό τον
συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας, σύμφωνα με το
άρθρο 31 του Ν.4548/2018. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του κεφαλαίου, το συνολικό κεφάλαιο της
Εταιρείας θα ανέρχεται σε 2.334.678,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας 0,10 ευρώ έκαστη.
Την 20/8/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
2198973, η με αριθμό 4861/20-08-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού
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Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΑΔΑ: 6Η1Υ469ΗΕΤ-Ξ64), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5
(Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας.
Πέραν των ανωτέρω γεγονότων και της εμφάνισης της νόσου COVID-19 και των όσων προβλημάτων
δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί στην ομαλή ροή των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης, δεν υπάρχουν
μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2020 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας γεγονότα που να
επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς ,επίσης, και οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές
Καταστάσεις της περιόδου 1/1 - 30/6/2020 και οι Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών
Καταστάσεων, δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου: (http://www.fdlgroup.gr).

Ασπρόπυργος Αττικής, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Βασίλειος Καρακουλάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.
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Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη και
Εταιρική)
της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2020
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

σημ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Υπεραξία

620.488

620.488

-

-

Ενσώματα πάγια

7.1

5.370.900

5.728.461

3.422.480

3.643.537

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

7.2

129.858

139.706

8.046

9.506

-

-

3.935.629

3.935.629

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

80.291

80.291

33.213

33.213

Λοιπές Επενδύσεις

94.890

123.407

94.890

123.407

10.771.269

11.507.046

10.100.282

10.545.187

805.074

828.873

752.087

749.074

80.629

111.260

126.563

72.322

17.953.400

19.139.531

18.473.190

19.111.874

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης

7.3

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

7.4

2.257.407

1.982.619

2.257.407

1.982.619

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

7.5

14.363.863

14.554.025

10.768.738

10.014.848

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

7.6

6.687.763

4.349.029

5.642.452

3.494.603

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.7

6.344.345

2.323.228

4.855.698

1.736.649

Σύνολο

29.653.378

23.208.901

23.524.295

17.228.718

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

47.606.779

42.348.432

41.997.485

36.340.593

6.537.100

Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

6.537.100

6.537.100

6.537.100

Αποθεματικά κεφάλαια

7.8

1.860.294

1.902.539

1.871.804

1.914.048

Αποτελέσματα εις νέο

(6.049.685)

(5.908.670)

(4.816.949)

(4.930.710)

2.347.710

2.530.969

3.591.956

3.520.438

93.760

125.860

-

-

2.441.470

2.656.829

3.591.956

3.520.438

7.10

734.139

681.486

556.094

520.745

7.13

7.880.349

8.382.614

7.741.457

8.094.734

7.11

1.718.446

2.142.265

1.499.987

1.916.662

84.423

95.836

-

9.484

187.815

187.815

132.815

132.815

10.605.172

11.490.016

9.930.352

10.674.440

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

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

7.11 / 7.12

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

7.14

17.743.396

18.121.847

14.858.569

14.649.449

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

7.11

9.343.690

2.874.472

7.716.228

1.855.594

46.514

80.775

37.417

60.920

Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις

7.11 / 7.12

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση

7.11

1.041.665

833.332

1.041.665

833.332

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών
στοιχείων με δικαίωμα χρήσης

7.13

3.341.699

3.459.926

2.802.508

2.767.223

2.236

-

-

-

7.15

3.040.937

2.831.236

2.018.790

1.979.197

Σύνολο

34.560.137

28.201.587

28.475.177

22.145.714

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

47.606.779

42.348.432

41.997.485

36.340.593

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (Ενοποιημένη και Εταιρική)
για την εξάμηνη περίοδο 1/1 – 30/6/2020
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

σημ.

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

1/1 - 30/6/2020

1/1 - 30/6/2019

1/1 - 30/6/2019

33.416.818

27.822.165

25.861.776

18.062.155

(25.646.497)

(24.137.613)

(16.826.510)

2.442.058

2.175.668

1.724.163

1.235.645

(2.171.581)

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

1/1 - 30/6/2020

(30.974.760)

151.548

Έξοδα διοίκησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

430.692
(2.246.884)

134.210
(1.272.585)

438.300
(1.219.941)

(112.211)

(74.386)

(84.830)

(96.483)

309.815

285.090

500.957

357.521

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(248.388)

(221.559)

(217.027)

(180.537)

Χρηματοοικονομικά έξοδα περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα
χρήσης

(227.539)

(235.329)

(212.973)

(210.124)

Λειτουργικά αποτελέσματα

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Κέρδη / (Ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη / (Ζημίες) από απομείωση υπεραξίας

28.202

211

-

193.772

-

-

Ζημίες από εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

35.176

7.16

Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)

-

-

39
(16.629)
-

(4.804)

(2.635.066)

(4.804)

(2.635.066)

(135.740)

(2.584.890)

66.365

(2.684.794)

(37.375)
(173.115)

427.700
(2.157.190)

47.397
113.762

439.679
(2.245.115)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

(28.516)

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα

7.16

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

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

45.222
-

(28.516)
-

45.222
-

6.844

(12.662)

6.844

(12.662)

(21.672)

32.560

(21.672)

32.560

(194.787)

(2.124.630)

92.090

(2.212.555)

(141.015)

(2.097.757)

113.762

(2.245.115)

(32.100)

(59.433)

(162.687)

(2.065.197)

(32.100)

(59.433)

Βασικά (€ / μετοχή)

(0,0070)

(0,0885)

0,0039

(0,0948)

Απομειωμένα (€ / μετοχή)

(0,0070)

(0,0885)

0,0039

(0,0948)

2.593.309

1.892.160

Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) αναλογούν σε:

7.17

Μετόχους μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Τα συνολικά αποτελέσματα αναλογούν σε:
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

92.090
-

(2.212.555)
-

7.17

Αποσβέσεις

2.430.649

Κέρδη / (Ζημίες) προ τόκων, φόρων ΕΒΙΤ
Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων ΕΒΙΤDA

-

7.17

Μετόχους της εταιρείας

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή

-

305.011
7.18

2.804.150

(2.156.204)
2.552.526

496.153
2.388.313
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Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική)
για την εξάμηνη περίοδο 1/1 – 30/6/2020
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

σημ.

1/1 - 30/6/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2019

1/1 - 30/6/2020

1/1 - 30/6/2019

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (Α)

(135.740)

(2.584.890)

66.365

(2.684.794)

Προσαρμογές στα αποτελέσματα για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων
(Κέρδη) / ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
Κόστος συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό

2.420.801

2.578.387

1.890.699

9.848

14.922

1.460

(2.196)

2.624.054

(2.539)

2.747
2.621.220

-

-

-

-

52.654

38.995

35.349

38.995

Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου συμμετοχής

-

(194.061)

-

Απομείωση πελατών

-

(325.872)

-

Απομείωση αξίας συμμετοχών

1.952.098

-

(6.464)

-

(325.872)
9.876

Έσοδα τόκων

(35.176)

(28.202)

Έξοδα τόκων

475.926

456.888

430.000

390.661

2.786.118

2.573.756

2.421.123

2.004.890

Λειτουργικά αποτελέσματα προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

(211)

(39)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

(274.788)

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

193.835

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογ/σμών ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(2.318.236)

(852.687)

(274.788)

(852.687)

(2.664.470)

(753.928)

(2.028.055)

(5.494.690)

(2.150.824)

(4.164.682)

(167.492)

3.161.677

248.713

2.378.690

219.436

(3.276.414)

(509.704)

(2.661.844)

30

(861)

219.467

(3.277.275)

(509.704)

-

(2.661.844)

()

(401.195)

(78.024)

(185.114)

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

(129.752)
11.290

(9.681)

11.290

2.519.000
7.895

Εξαγορά εταιρείας

-

-

-

Εισπράξεις / (Πληρωμές) από πώληση / αγορά συγγενούς

-

1.162

-

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(118.461)

(9.680)

2.519.000

2.109.286

(66.734)

2.332.101

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις / (Πληρωμές) από πώληση / αγορά ιδίων τίτλων
Μεταβολη μακροπρόθεσμου δανεισμού
Μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Μεταβολή χρηματοδοτικών μισθώσεων
Τόκοι πληρωθέντες
Τόκοι που εισπράχθηκαν

-

(466.936)

-

(466.936)

(20.572)

(38.769)

(20.572)

(38.769)

(215.486)

(344.707)

(208.342)

(758.056)

4.414.381

(3.219.635)

4.174.203

(2.987.929)

(45.674)

(118.805)

(32.987)

(69.705)

(247.713)

(224.539)

(217.027)

(180.537)

35.176

28.202

211

39

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

3.920.112

(4.385.189)

3.695.486

(4.501.893)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.021.117

(5.553.177)

3.119.049

(4.831.637)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

2.323.228

6.552.368

1.736.649

5.205.034

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

6.344.345

999.190

4.855.698

373.397
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη και Εταιρική)
για την εξάμηνη περίοδο 1/1 – 30/6/2020
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2018

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα εις
νέο

Ίδια κεφάλαια
μετόχων μητρικής

Μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

7.004.036

1.955.034

(1.493.920)

7.465.149

203.543

7.668.692

Κέρδη Χρήσης

-

-

(2.097.757)

(2.097.757)

(59.433)

(2.157.190)

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

-

45.222

-

45.222

-

45.222

Αναβαλλόμενος φόρος

-

(12.662)

-

(12.662)

-

(12.662)

-

(466.936)

-

(466.936)

-

(38.769)

-

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

(466.936)

(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Υπόλοιπο 30/6/2019

6.537.100

(38.769)

(38.769)

1.948.824

(3.591.677)

4.894.247

144.110

5.038.357

-

(2.316.992)

(2.316.992)

(18.250)

(2.335.242)

Κέρδη Χρήσης

-

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

-

(62.804)

-

(62.804)

-

(62.804)

Αναβαλλόμενος φόρος

-

16.882

-

16.882

-

16.882

(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών

-

Υπόλοιπο 31/12/2019

6.537.100

Κέρδη Χρήσης

-

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

-

Αναβαλλόμενος φόρος
(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Υπόλοιπο 30/6/2020

(363)

-

1.902.538

(5.908.669)

-

(141.015)

(28.516)

-

-

6.844

-

(20.572)

6.537.100

(363)

1.860.294

-

2.530.969

125.860

(141.015)

(32.100)

(363)
2.656.829
(173.115)

(28.516)

-

-

6.844

-

6.844

-

(20.572)

-

(20.572)

(6.049.684)

2.347.710

93.760

(28.516)

2.441.470

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2018

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο

7.004.036

1.953.647

(687.269)

Κέρδη Χρήσης

-

-

(2.245.115)

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

-

45.222

-

-

(12.662)

-

(12.662)

-

(466.936)

Αναβαλλόμενος φόρος
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Υπόλοιπο 30/6/2019

(466.936)
-

(38.769)

-

8.270.413
(2.245.115)
45.222

(38.769)

6.537.100

1.947.437

(2.932.385)

5.552.152

Κέρδη Χρήσης

-

-

(1.998.326)

(1.998.326)

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

-

(45.834)

-

(45.834)

Αναβαλλόμενος φόρος

-

12.809

-

12.809

(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών

-

Υπόλοιπο 31/12/2019

(363)

6.537.100

1.914.048

Κέρδη Χρήσης

-

-

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

-

Αναβαλλόμενος φόρος
(Αγορά) / Πώληση Ιδίων Μετοχών
Υπόλοιπο 30/6/2020

(4.930.710)
113.762

(363)
3.520.438
113.762

(28.516)

-

-

6.844

-

6.844

-

(20.572)

-

(20.572)

6.537.100

1.871.804

(4.816.949)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 19 έως 41, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρικών).
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1. Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία
1.1 Η Εταιρεία
Η Εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «FOODLINK A.E.» (στο εξής ως «η
Εταιρεία») εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Λεωφόρος Ειρήνης 47 (πρώην Λεωφόρος Νάτο 100) και
είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών αρ. Μ.Α.Ε. 38843/03/Β/97/34 (2011) και Α.Μ
ΓΕΜΗ 044413707000.
1.2 Δραστηριότητες
Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών.
Η «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «FOODLINK AE» (η Εταιρεία) ιδρύθηκε
το 1997 και είναι εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΝ.Α).
Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:
α) Η αγορά, αποθήκευση, συντήρηση, πώληση διαφόρων αγαθών. Η αποθήκευση εμπορευμάτων για
λογ/σμό τρίτων, η αποθήκευσή τους και διατήρηση τους σε απλές αποθήκες, σε απλή ψύξη αλλά και
κατεψυγμένων σε ψυχόμενους χώρους.
β) Η παραγωγή, συσκευασία, πώληση και εν γένει εμπορία κάθε είδους τροφίμων, ροφημάτων, ποτών
και αναψυκτικών.
γ) Η ανάληψη μεταφορών και διανομών κάθε είδους εμπορεύματος δια ξηράς, θαλάσσης η αέρος.
δ) Η παροχή υπηρεσιών που αφορούν:
- Άσκηση Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης και
- Αποθήκευση και μεταφορά φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων.
ε) Η εμπορία καπνού & προϊόντων καπνού καθώς και κάθε άλλων συναφών προϊόντων.
στ) Η πραγματοποίηση λιανικών πωλήσεων εμπορευμάτων μέσω καταστήματος ή με αλληλογραφία ή
μέσω διαδικτύου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την Εταιρεία εκλέχθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της 30/5/2019 με πενταετή θητεία, ήτοι από 30/5/2019 μέχρι 30/5/2024 το οποίο συγκροτήθηκε
σε σώμα την 31/5/2019 ως εξής:
1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ - Πρόεδρος
2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου – Διευθύνων Σύμβουλος
3. Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδωνα – Μέλος
4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου - Μέλος
5. Αθανάσιος Σκαρλάτος του Δημητρίου – Μέλος
6. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη - Μέλος
7. Χρήστος Κυριαζής του Αντωνίου - Μέλος
8. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου - Μέλος
Με το από 16/3/2020 πρακτικό του Δ.Σ. αντικαταστάθηκαν τα παραιτηθέντα μέλη Χρήστος Κυριαζής και
Αθανάσιος Σκαρλάτος από τους Καλλιόπη Σιουτζιούκη και Παναγιώτα Σιωρά ενώ με το από 3/4/2020
πρακτικό του Δ.Σ. παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ.
Παναγιώτης Μπόμπολης και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει χωρίς την αντικατάσταση
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του παραιτηθέντος μέλους. Συνεπώς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έκθεσης, τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ - Πρόεδρος
2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου – Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου - Μέλος
4. Καλλιόπη Σιουτζιούκη του Ευαγγέλου - Μέλος
5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη - Μέλος
6. Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή – Μέλος
7. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου - Μέλος

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

Έδρα

Μέθοδος ενοποίησης

% συμμετοχής

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

Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική

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

Το 2009 εξαγοράσθηκαν μετά από εκτίμηση της αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920,
οι εταιρείες Transport Link AE αντί 220.910 ευρώ και Express Link EΠΕ αντί 280.208 ευρώ.
Την 21/12/2011 εξαγοράσθηκε η εταιρεία Velos Trans AE αντί συνολικής αξίας 1.967.840 ευρώ μετά
από εκτίμηση της αξίας της σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920.
Την 22/5/2012 ιδρύθηκε στην Κύπρο η εταιρεία με την επωνυμία Foodlink Cyprus Ltd στην οποία η
Foodlink A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%.
Την 23/7/2013 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.
Τέλος, την 1/4/2018 εξαγοράσθηκε στην Κύπρο από την PM Tseriotis το 75% της εταιρείας Diapo Ltd
αντί συνολικής αξίας 1.329.092 ευρώ.
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Επίσης, στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται οι συγγενείς εταιρείες:
Μέθοδος Καθαρής Θέσης
Εταιρεία

Έδρα

Μέθοδος ενοποίησης

% συμμετοχής

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Ασπρόπυργος Αττικής
Κύπρος
Κύπρος

Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση

30%
16%
20%
1%

Εντός του 2016 εξαγοράσθηκε το 75% της εταιρείας Cityfast Couriers ΕΠΕ αντί 7.500 ευρώ. Εντός του
2018, ο Όμιλος εξαγόρασε το υπόλοιπο 25%. Τον Μάρτιο του 2019 Όμιλος πούλησε το 70% της εν
λόγω εταιρείας έναντι 1.162 ευρώ. Η Cityfast Couriers ΕΠΕ μετονομάστηκε σε Labornet ΕΠΕ με κύρια
δραστηριότητα Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.
Την 2/11/2016 ιδρύθηκε στον Ασπρόπυργο η εταιρεία με την επωνυμία Agrolink AE στην οποία η
Foodlink A.E. συμμετείχε με ποσοστό 100%. Από την 25/5/2017 το ποσοστό συμμετοχής της Foodlink
A.E.στην εταιρεία Agrolink AE διαμορφώθηκε σε 16%. Συνεπώς, το περιουσιακό αυτό στοιχείο
κατηγοριοποιήθηκε ως συνδεδεμένη επιχείρηση στην εύλογη αξία.
2. Πλαίσιο κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (εφ’ εξής
«Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 περί Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων όπως υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς δεν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις και θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της 31/12/2019 που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fdlgroup.gr. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις την 29/9/2020.
Η Διοίκηση εξέτασε τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των εν
λόγω Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αρχή
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι η κατάλληλη βάση για την κατάρτισή τους. Καταλήγοντας σε
αυτό το συμπέρασμα, η Διοίκηση επανεκτίμησε το πλάνο της λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του
οικονομικού περιβάλλοντος, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2020 και τα μέτρα
περιορισμού των λειτουργικών εξόδων και αύξησης της ρευστότητας που έλαβε (βλέπε σημείωση 7.11).
Η Διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Όμιλος είναι σε θέση να εκπληρώσει έγκαιρα όλες τις
υποχρεώσεις του, τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού, και ότι δεν
υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες που μπορεί να θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του να
λειτουργεί βάσει της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος αξιοποίησε σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται όσα από τα κρατικά μέτρα
στήριξης μπορούσε να αξιοποιήσει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά και διαφοροποιήσεις σε ποσά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Βασικές λογιστικές αρχές – Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την
προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα, τα οποία ο Όμιλος και η Εταιρεία
έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2020.
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▪ Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις
29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την
καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην
προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο (τροποποιήσεις στις παραπομπές του
εννοιολογικού πλαισίου) το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται
προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του
εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις
εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα
πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει
του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2020.
▪ ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις)
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο
ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα
προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης προσδιορίζεται
στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται
νωρίτερη εφαρμογή.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
▪ ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές
στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της
σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως
«πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής,
εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονομικών καταστάσεων,
που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική
πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν
τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι
συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
▪ Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις)
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση
των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων
δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που
προκύπτουν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της
αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν
τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις
προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που
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επηρεάζονται από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής
αντιστάθμισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου
επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Επίσης, οι τροποποιήσεις
εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω
από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα
επιτόκιο μηδενικού κινδύνου.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η
Εταιρεία / Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
▪ ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10
και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των
τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει
μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται
όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα
στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την
ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
▪ ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε σχέδιο προτύπου για την
αναβολή της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής των τροποποιήσεων την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι
τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου,
βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη
ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με
την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου
ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις
ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς
τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Σελίδα | 23

Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων
εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

▪ ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις,
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις
ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου,
τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3
στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις
του προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων.
ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος των
ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που παράγονται
ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα από
τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι
τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης
της σύμβασης εάν είναι επαχθής.
Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 1- Πρώτη
Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν
το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις
Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις
Οικονομικές Καταστάσεις.
▪ ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών
καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ
τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του
ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν
ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον
μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του
Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο
τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
▪ Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά
ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή,
▪ Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν
από την 30η Ιουνίου 2021,
▪ Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου και διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι αυτές
που αναλύονται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019.
4. Εκτιμήσεις της Διοίκησης
Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ απαιτεί τη
διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη
διάρκεια της παρούσας περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή
υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων.
Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι
εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και
τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι
εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των
ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την
31/12/2019.
Ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 και των οικονομικών επιπτώσεών της,
η Διοίκηση επανεξέτασε τις εκτιμήσεις της αναφορικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των επενδύσεών της και των παγίων
περιουσιακών στοιχείων, και από την επανεξέταση η Διοίκηση συμπέρανε ότι δεν προέκυψε απομείωση.
Ωστόσο, η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις για το υπόλοιπο του έτους και να
προσαρμόζει ανάλογα τις εκτιμήσεις της.
5. Εποχικότητα
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς οι δραστηριότητες του Ομίλου και της
Εταιρείας δεν επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες.
6. Πληροφόρηση κατά τομέα
Το Δ.Π.Χ.Α. 8, απαιτεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία να εντοπίσει τους λειτουργικούς τομείς με βάση
τις πληροφορίες που παρέχονται και γνωστοποιούνται στην Διοίκηση κατά την κατανομή των όρων και
την αξιολόγηση των επιδόσεων του λειτουργικού τομέα. Οι λειτουργικοί τομείς παρακολουθούνται και
διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι λειτουργικοί τομείς ενοποιούνται και αναφέρονται ως τομείς,
εφόσον εμφανίζουν παρόμοιες μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις και έχουν παρόμοια οικονομικά
χαρακτηριστικά.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δημιουργούν αναφορές για τους εξής τομείς: Αποθήκευση, Διανομή, Πωλήσεις
εμπορευμάτων και Λοιπά έσοδα.
Ποσά σε €
Δραστηριότητα
Έσοδα Αποθήκευσης

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 30/6/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2019

8.087.270

7.445.871

Έσοδα Διανομής

13.216.277

Πωλήσεις Εμπορευμάτων

10.544.569

Λοιπά Έσοδα
Σύνολο

1/1 - 30/6/2020

1/1 - 30/6/2019

6.913.896

6.702.866

16.724.375

6.899.337

8.048.496

2.190.939

10.544.569

2.190.939

1.568.702

1.460.980

1.503.974

1.119.854

33.416.818

27.822.165

25.861.776

18.062.155
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Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αφορά κυρίως χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει
εποχικότητα στα είδη των υπηρεσιών.
6.1 Πληροφορίες ανά γεωγραφικό τομέα
Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

Χώρα

1/1 - 30/6/2020

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τρίτες Χώρες
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2019

1/1 - 30/6/2020

1/1 - 30/6/2019

29.166.644

23.445.942

25.612.798

18.039.423

4.072.376

4.211.873

248.979

22.732

177.798

164.350

-

-

33.416.818

27.822.165

25.861.776

18.062.155

6.2 Πωλήσεις ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας
Τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων κατά την περίοδο 1/1-30/6/2020 για τον Όμιλο έχουν ως
εξής:
1/1 - 30/6/2020
Ποσά σε €

Μεταφορές

Logistics

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

Έξοδα διοίκησης

2.534.910

6.155.998

193.655

25.861.776

(1.329.522)

33.416.818

(5.836.242)

(175.119)

(24.137.613)

1.334.529

(30.974.760)

18.536

1.724.163

319.756

19.375

19.684

(448.130)

(426.197)

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

-

(41.625)

(26.765)

(616)

Λειτουργικά αποτελέσματα

(54.158)

(113.523)

(23.705)

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(24.406)

(21.140)

(381)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

34.904

59

1

-

-

-

Ζημίες από εκποίηση επενδύσεων σε ακίνητα
Αποτελέσματα προ φόρων

Σύνολο
Ομίλου

(2.160.314)
374.597

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Εγγραφές
ενοποίησης

Μητρική

IT

(43.660)

(134.604)

(24.085)

134.210
(1.272.585)
(84.830)
500.957

(430.000)
211
(4.804)
66.365

5.007

(21.720)

2.442.058

151.548

16.956

(2.171.581)

-

(112.211)

243

309.815

-

(475.926)

-

35.176

-

(4.804)

243

(135.740)

1/1 - 30/6/2019
Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικά αποτελέσματα

Μεταφορές

Logistics

Σύνολο
Ομίλου

2.459.392

8.470.264

206.281

18.062.155

(1.375.926)

27.822.165

(2.439.110)

(7.603.687)

(174.837)

(16.826.510)

1.397.646

(25.646.497)

31.444

1.235.645

20.282

7.824
(226.942)
-

866.576

6.288
(753.659)
(6.247)

(46.341)
(1)

(198.836)

112.959

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(36.006)

(31.323)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

30.133

16

0

Κέρδη / (Ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις

-

-

-

Κέρδη / (Ζημίες) από απομείωση υπεραξίας

-

-

-

Ζημίες από εκποίηση επενδύσεων σε ακίνητα

-

-

-

Αποτελέσματα προ φόρων

Εγγραφές
ενοποίησης

Μητρική

IT

(204.709)

81.652

(14.898)

(885)

(15.784)

438.300

21.720

(21.720)

2.175.668

430.692

(1.219.941)

-

(96.483)

28.344

(74.386)

357.521

28.344

285.090

1.986

(456.888)

(390.661)
39
(16.629)
-

(1.986)
210.400
-

(2.246.884)

28.202
193.772
-

(2.635.066)

-

(2.635.066)

(2.684.794)

238.745

(2.584.890)
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Αντίστοιχα, η διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την 30/6/2020 και την
31/12/2019 στους ανωτέρω λειτουργικούς τομείς αναλύεται ως εξής:
30/06/2020
Ποσά σε €

Logistics

Μεταφορές

Μητρική

IT

Εγγραφές
ενοποίησης

Σύνολο
Ομίλου

Ενεργητικό Τομέα

4.868.877

6.029.971

265.640

41.997.485

(5.555.195)

47.606.779

Σύνολο Ενεργητικού

4.868.877

6.029.971

265.640

41.997.485

(5.555.195)

47.606.779

Υποχρεώσεις Τομέα

2.736.261

5.724.915

361.301

38.405.529

(2.062.697)

45.165.309

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.736.261

5.724.915

361.301

38.405.529

(2.062.697)

45.165.309

5.323

-

46.062

78.024

Προσθήκες ενσώματων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων

-

129.409

31/12/2019
Ποσά σε €

Logistics

Μεταφορές

Μητρική

IT

Εγγραφές
ενοποίησης

Σύνολο
Ομίλου

Ενεργητικό Τομέα

5.044.653

6.490.259

404.322

36.340.593

(5.931.394)

42.348.432

Σύνολο Ενεργητικού

5.044.653

6.490.259

404.322

36.340.593

(5.931.394)

42.348.432

Υποχρεώσεις Τομέα

2.784.585

6.046.935

478.825

32.820.155

(2.438.896)

39.691.603

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.784.585

6.046.935

478.825

32.820.155

(2.438.896)

39.691.603

178.325

1.036

84.531

324.132

Προσθήκες ενσώματων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων

-

588.023

7. Σημειώσεις επί των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων
7.1 Ενσώματα πάγια
Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται επεξήγηση σχετικά με τη διαμόρφωση της αξίας κτήσεως και των
αποσβέσεων κατά την 30/6/2020, 31/12/2019 και 30/6/2019.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Πάγια θυγατρικής που αποροφήθηκε
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις μειώσεων
Κόστος κτήσης την 30/6/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 30/6/2019
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις μειώσεων
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Λοιπές μεταβολές
Κόστος κτήσης την 30/6/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 30/6/2020

Οικόπεδα
1.747.550
1.747.550
(1.747.550)
-

Κτίρια
4.860.441
(1.790.336)
3.070.105
19.737
(3.321.672)
(122.770)
812.989
1.489.547
(1.031.157)
458.390
11.838
(82.741)
1.501.385
(1.113.898)
387.487
12.450
(72.222)
1.513.835
(1.186.120)
327.714

Μηχανήματα
7.460.579
(4.211.068)
3.249.511
50.033
115.561
(1.950.000)
(305.658)
1.071.167
(479)
5.770.985
(3.540.850)
2.230.135
69.535
(104.980)
5.840.520
(3.645.831)
2.194.689
19.500
(175.855)
5.860.020
(3.821.686)
2.038.334

Μεταφορικά μέσα
4.556.829
(3.017.220)
1.539.610
259.947
(28.249)
(120.677)
22.334
(2.711)
4.643.381
(2.973.128)
1.670.254
31.705
(94.175)
(1)
4.675.086
(3.067.304)
1.607.783
7.329
(105.317)
(102.584)
96.565
4.577.098
(3.073.323)
1.503.775

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
5.023.701
(3.208.564)
1.815.136
72.470
(115.561)
(232)
(789)
(128.479)
356
4.765.283
(3.122.381)
1.642.902
63.078
(37.708)
(129.764)
4.790.653
(3.252.150)
1.538.503
90.473
(127.557)
(343)
4.881.259
(3.380.183)
1.501.076

Σύνολο
23.649.100
(12.227.188)
11.421.912
402.187
(7.047.703)
(789)
(677.584)
1.906.490
(2.834)
16.669.196
(10.667.516)
6.001.680
176.155
(37.708)
(411.660)
(1)
16.807.644
(11.079.183)
5.728.461
129.752
(105.317)
(478.218)
96.565
(343)
16.832.212
(11.461.312)
5.370.900
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €

Οικόπεδα

Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Κόστος κτήσης την 30/6/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 30/6/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Κόστος κτήσης την 30/6/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 30/6/2020

Κτίρια

1.747.550
1.747.550
(1.747.550)
-

4.706.169
(1.636.146)
3.070.024
19.590
(3.321.672)
(122.758)
812.989
1.404.087
(945.915)
458.173
11.838
(82.730)
1.415.925
(1.028.645)
387.280
12.450
(72.211)
-

Μηχανήματα

Μεταφορικά μέσα

5.674.016
(3.017.645)
2.656.371
28.500
(1.950.000)
(157.246)
1.071.167
3.752.516
(2.103.725)
1.648.791
68.490
(94.213)
3.821.006
(2.197.938)
1.623.068
19.500
(96.910)
-

1.061.206
(805.850)
255.356
104.347
(27.488)
(32.830)
22.334
1.138.065
(816.346)
321.719
31.705
(33.863)
1.169.770
(850.209)
319.561
7.329
(105.317)
(32.275)
96.565
1.071.782

-

1.428.375

3.840.506

-

(1.100.856)
327.519

(2.294.848)
1.545.658

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
3.938.605
(2.491.614)
1.446.992
32.677
(92.364)
3.971.282
(2.583.978)
1.387.304
17.305
(90.981)
3.988.587
(2.674.960)
1.313.628
38.745
(88.933)
-

(785.919)
285.863

Σύνολο
17.127.546
(7.951.254)
9.176.292
185.114
(7.046.710)
(405.199)
1.906.490
10.265.951
(6.449.964)
3.815.987
129.337
(301.788)
10.395.288
(6.751.752)
3.643.537
78.024
(105.317)
(290.329)
96.565

4.027.332

10.367.995

(2.763.892)
1.263.440

(6.945.515)
3.422.480

Οι προσθήκες στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της περιόδου 1/1-30/6/2020 αφορούν κυρίως έξοδα
αγοράς εξοπλισμού.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της περιόδου 1/1-30/6/2020 για τον Όμιλο
ανήλθαν στο ποσό των 478 χιλ. ευρώ (30/6/2019: 678 χιλ. ευρώ). Οι συνολικές αποσβέσεις ενσώματων
παγίων καταχωρήθηκαν κατά ποσό 425 χιλ. ευρώ (30/6/2019: 610 χιλ. ευρώ) στο κόστος πωλήσεων,
και κατά ποσό 53 χιλ. ευρώ (30/6/2019: 68 χιλ. ευρώ) στα έξοδα διοίκησης.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της περιόδου 1/1-30/6/2020 για την Εταιρεία
ανήλθαν στο ποσό των 290 χιλ. ευρώ (30/6/2019: 406 χιλ. ευρώ). Οι συνολικές αποσβέσεις ενσώματων
παγίων καταχωρήθηκαν κατά ποσό 247 χιλ. ευρώ (30/6/2019: 344 χιλ. ευρώ) στο κόστος πωλήσεων
και κατά ποσό 44 χιλ. ευρώ (30/6/2019: 61 χιλ. ευρώ) στα έξοδα διοίκησης.
Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται για τον Όμιλο σε ποσό 5,371
χιλ. ευρώ (30/6/2019: 6,002 χιλ. ευρώ) και για την Εταιρεία σε ποσό ευρώ 3,422 χιλ. (30/6/2019: 3,816
χιλ. ευρώ).
Επί του Ακινήτου της Εταιρείας που βρίσκεται στην Λ. Ειρήνης 47 στον Ασπρόπυργο έχουν εγγραφεί 2
προσημειώσεις υποθήκης ποσού 5,6 εκ. ευρώ για διασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
Δεν υπάρχουν ενσώματα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο τίτλος κυριότητας να τελεί υπό όρους,
κατά την 30η Ιουνίου 2020.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και λογισμικά
προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Οι προσθήκες στα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν άδειες χρήσεις λογισμικού.
Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της περιόδου.
Για τον Όμιλο, οι συνολικές αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9.848 ευρώ καταχωρήθηκαν
κατά ποσό 9.051 ευρώ στο κόστος πωλήσεων και ποσό 797 ευρώ στα έξοδα διοίκησης.
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ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Λογισμικό

Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Πάγια θυγατρικής που αποροφήθηκε
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 30/6/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 30/6/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 30/6/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 30/6/2020

944.915
(874.394)
70.520
9.680
(3.317)
(14.922)
937.972
(876.010)
61.962
(11.667)
937.972
(887.677)
50.295
(9.848)
937.972
(897.525)
40.447

Λοιπά άυλα
89.410
89.410
89.410
89.410
89.410
89.410
89.410
89.410

Σύνολο
1.034.325
(874.394)
159.930
9.680
(3.317)
(14.922)
1.027.383
(876.010)
151.372
(11.667)
1.027.383
(887.677)
139.706
(9.848)
1.027.383
(897.525)
129.858

Οι Ασώματες ακινητοποιήσεις κατά την 30/6/2020, 31/12/2019 και 30/6/2019 παρουσίασαν την
παρακάτω κίνηση για την Εταιρεία:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 30/6/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 30/6/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Λογισμικό
589.709
(584.792)
4.916
9.680
(2.747)
599.389
(587.539)
11.849
(2.343)
599.389
(589.883)
9.506
(1.460)
599.389
(591.343)
8.046

Λοιπά άυλα
-

Σύνολο
589.709
(584.792)
4.916
9.680
(2.747)
599.389
(587.539)
11.849
(2.343)
599.389
(589.883)
9.506
(1.460)
599.389
(591.343)
8.046

Αντίστοιχα για την Εταιρεία οι αποσβέσεις συνολικής αξίας ποσού 5.091 ευρώ καταχωρήθηκαν κατά
ποσό 1.241 ευρώ στα κόστος πωλήσεων και κατά ποσό 219 ευρώ στα έξοδα διοίκησης.
Δεν υπάρχουν:
(α) οποιουδήποτε είδους δεσμεύεις, επί των άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και
του Ομίλου,
(β) άυλα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο τίτλος κυριότητας να τελεί υπό όρους, και
(γ) δεσμεύσεις, οι οποίες να έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες του Ομίλου, για την απόκτηση άυλων
περιουσιακών στοιχείων.
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7.3 Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Τα Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης του Ομίλου και της Εταιρείας την περίοδο 1/1-30/6/2020
αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Αρχική Αναγώριση την 1/1/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Λοιπές προσαρμογές
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 30/6/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 30/6/2020

Μισθωμένα Κτίρια
15.480.609
(3.973.563)
15.480.609
(3.973.563)
11.507.046
586.718
620.088
(1.942.583)
16.687.415
(5.916.146)
10.771.269

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μισθωμένα
Κτίρια
13.806.998
(3.261.811)
13.806.998
(3.261.811)
10.545.187
535.378
620.088
(1.600.370)
14.962.464
(4.862.182)
10.100.282

Οι λοιπές μεταβολές αξίας κτήσης στα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης της περιόδου αφορούν
σε μείωση μίσθωσης ακινήτων.
7.4 Αποθέματα
Το κονδύλι Αποθέματα στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Εμπορεύματα
Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

30/06/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

2.257.407

1.982.619

2.257.407

1.982.619

2.257.407

1.982.619

2.257.407

1.982.619

-

-

-

-

2.257.407

1.982.619

2.257.407

1.982.619

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στο χαμηλότερο ανάμεσα στο κόστος
και την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.
Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου και
περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, ανέρχεται για τον
Όμιλο σε ποσό 9.039.102 ευρώ έναντι ποσού 3.000.688 ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο 1/1 –
30/6/2019.
Κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους 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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7.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Στο κονδύλι Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τις
παρουσιαζόμενες περιόδους εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών που προέρχονται από
την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/06/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Πελάτες εσωτερικού

8.656.483

8.778.203

6.115.745

Πελάτες εξωτερικού

878.759

942.496

-

-

Εκχωρημένα υπόλοιπα πελατών

3.379.881

3.049.716

3.379.881

3.049.716

Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου

2.326.433

2.661.302

1.307.553

1.400.792

192.229

192.229

-

-

5.782

5.782

-

-

80.045

80.045

-

-

15.519.610

15.709.772

10.803.178

10.049.289

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

(1.155.747)

(1.155.747)

14.363.863

14.554.025

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Αξία στην έναρξη της χρήσης
Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα αποτελέσματα
Αξία στην λήξη της χρήσης

30/06/2020

5.598.780

(34.441)
10.768.738

(34.441)
10.014.848

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

1.155.748

1.019.849

34.441

-

-

135.899

-

34.441

1.155.748

1.155.748

34.441

34.441

Στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος χρησιμοποιεί υπηρεσίες πρακτόρευσης
απαιτήσεων (factoring) για την πιο έγκαιρη είσπραξη απαιτήσεων από τους πελάτες του στην Ελλάδα.
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.
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7.6 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Τα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού που παρουσιάζονται στις συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/06/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Προκαταβολές προσωπικού

56.852

68.911

13.632

15.872

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

15.881

13.617

27

-

190

121

-

-

325.872

325.872

325.872

325.872

1.490.603

1.455.698

-

-

10.392

14.065

1.925

1.886

969

3.079

-

-

14.993

12.118

14.993

12.118

Λοιποί παρακρατημένοι φόροι
Ελληνικό δημόσιο
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιποί χρεώστες
Λογαριασμοί προς απόδοση προσωπικού
Λοιποί λογαριασμοί προς απόδοση και προκαταβολών
Προπληρωμένα έξοδα

608.671

268.698

440.139

129.117

1.553.502

572.908

1.553.502

572.908

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

400

400

-

-

Προκαταβολές σε προμηθευτές

2.525.482

1.527.651

3.292.363

2.436.829

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Χρεωστικό ΦΠΑ
Σύνολο

83.957

85.890

-

-

6.687.763

4.349.029

5.642.452

3.494.603

Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η
μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές
ενισχύσεις, ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.
Για την Εταιρεία την περίοδο 1/1 – 30/6/2020 περιλαμβάνεται στις Προκαταβολές σε προμηθευτές, ποσό
1,330 χιλ. ευρώ που αφορά προκαταβολές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (χρήση 2019: ποσό 1,410 χιλ.
ευρώ) και απαίτηση είσπραξης από συνδεδεμένη επιχείρηση ενοικίων και τιμήματος από την πώληση
ακινήτου ποσού 1,791 χιλ. ευρώ (χρήση 2019: ποσό 1,026 χιλ. ευρώ).
7.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Το κονδύλι Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Ταμείο μετρητών

30/06/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

9.012

43.339

3.650

31.293

Καταθέσεις όψεως

4.758.229

1.575.943

3.324.764

1.050.747

Καταθέσεις προθεσμίας

1.577.104

703.946

1.527.284

654.609

6.344.345

2.323.228

4.855.698

1.736.649

Σύνολο

Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών
ροών.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται με τα λογιστικά υπόλοιπα.
Οι καταθέσεις της Εταιρείας υφίστανται σε αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα ενώ
ποσό καταθέσεων 1.527.284 ευρώ υφίσταται σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Κύπρο και την
Βουλγαρία.
Οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι διάρκειας από έξι έως δώδεκα μηνών.
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7.8 Μετοχικό κεφάλαιο
Την 30 Ιουνίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε ποσό 6.537.100,08
ευρώ διαιρούμενο σε 23.346.786 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,28 (είκοσι οκτώ) ευρώ η κάθε μία.
7.9 Μερίσματα
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/7/2020 αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την
χρήση 2019.
7.10 Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών
Για τις Υποχρεώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία ισχύουν οι βασικές εκτιμήσεις της αναλογιστικής
μελέτης που διενεργήθηκε τη χρήση 2019.
7.11 Δανεισμός
Ο δανεισμός του Ομίλου αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/06/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια

1.718.446

2.142.265

1.499.987

1.916.662

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

84.423

95.836

-

9.484

1.802.869

2.238.101

1.499.987

1.926.146

9.343.690

2.874.472

7.716.228

1.855.594

46.514

80.775

37.417

60.920

1.041.665

833.332

1.041.665

833.332

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού

10.431.869

3.788.579

8.795.310

2.749.846

Σύνολο Δανείων

12.234.738

6.026.680

10.295.297

4.675.992

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

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων έχουν ως εξής:
Για τον Όμιλο:
Ποσά σε €
έως 1 έτος

30/06/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
1.718.446
-

Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1.041.665

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)

9.343.690

-

-

46.514

84.423

-

130.937

10.431.869

1.802.869

-

12.234.738

Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

2.760.111
9.343.690
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Ποσά σε €
έως 1 έτος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

833.332

31/12/2019
πάνω από 5
έτη
2.142.265
-

1 έως 5 έτη

Σύνολο
2.975.597

2.874.472

-

-

80.775

95.836

-

176.611

3.788.579

2.238.101

-

6.026.680

2.874.472

Για την Εταιρεία:
Ποσά σε €
έως 1 έτος

30/06/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
1.499.987
-

Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1.041.665

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)

7.716.228

-

-

37.417

-

-

37.417

8.795.310

1.499.987

-

10.295.297

Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο
Ποσά σε €

έως 1 έτος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

833.332

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

2.541.652
7.716.228

Σύνολο
2.749.994

1.855.594

-

-

60.920

9.484

-

70.404

2.749.846

1.926.146

-

4.675.992

1.855.594

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αφορούν την Εταιρεία και αναλύονται ως εξής:
▪ ομολογιακό δάνειο που έχει συνάψει τη χρήση 2015 ύψους 3 εκ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, μέρος
του οποίου χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση παλαιού μακροπρόθεσμου δανεισμού και το
υπόλοιπο προς κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, και
▪ ομολογιακό δάνειο που έχει συνάψει τη χρήση 2017 ύψους 2 εκ. ευρώ, επταετούς διάρκειας,
επίσης προς αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων αφορούν το τμήμα εκείνο της
χρηματοδοτικής μίσθωσης που πρόκειται να εξοφληθεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Η Εταιρεία αλλά και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου διατηρούν, επίσης, δανειακές γραμμές με
τράπεζες του εσωτερικού για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών. Η πλειοψηφία των
δανειακών γραμμών αφορά σε βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχουν συνάψει οι εταιρείες του Ομίλου και
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και ανανεώνονται αναλόγως με τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών.
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.
Η εύλογη αξία των τρεχουσών δανείων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία στις ημερομηνίες αναφοράς,
καθώς η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. Οι εύλογες αξίες βασίζονται σε ταμειακές
ροές προεξοφλημένες χρησιμοποιώντας ένα επιτόκιο που βασίζεται στα τρέχοντα μεταβλητά επιτόκια.
Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με τα δάνεια που έχουν αναληφθεί, καθώς
όλα τα δάνεια εκφράζονται στο νόμισμα παρουσίασης (Ευρώ).
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7.12 Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό του
κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων ενώ οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι
Χρηματοοικονομικά έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Οι υποχρεώσεις από
χρηματοοικονομικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στο κονδύλι Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις και κατά το βραχυπρόθεσμο μέρος τους στο κονδύλι Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων, καθώς και οι παρούσες αξίες αυτών αναλύονται στον
πίνακα που ακολουθεί:
Για τον Όμιλο:

Ποσά σε €

30/06/2020

31/12/2019

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

84.423

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

46.514

80.775

130.937

176.611

Σύνολο

Ποσά σε €
έως 1 έτος
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές

46.514

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

46.514

Ποσά σε €

30/06/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
84.423
84.423

-

Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές

80.775

31/12/2019
πάνω από 5
έτη
95.836
-

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

80.775

95.836

έως 1 έτος

1 έως 5 έτη

-

95.836

Σύνολο
130.937
130.937

Σύνολο
176.611
176.611

Για την Εταιρεία:
Ποσά σε €

30/06/2020

31/12/2019

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

-

9.484

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

37.417

60.920

37.417

70.404

Σύνολο

Ποσά σε €
έως 1 έτος
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές

37.417

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

37.417

Ποσά σε €
έως 1 έτος
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές

60.920

Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών καταβολών

60.920

30/06/2020
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
-

-

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

-

Σύνολο
37.417
37.417

Σύνολο
70.404
70.404

Στις χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών
βάσει των σχετικών συμβάσεων.
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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν λάβει μείωση μισθώσεων (είτε από
το νόμο, είτε ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με τους εκμισθωτές). Οι εκμισθωτές παραχώρησαν
εκούσια ή εκ του νόμου έκπτωση της υποχρέωσης μίσθωσης χωρίς άλλες αλλαγές στις συμβάσεις
μίσθωσης.
7.13 Υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης περιλαμβάνονται στο κονδύλι
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης κατά το
μακροπρόθεσμο μέρος τους και κατά το βραχυπρόθεσμο μέρος τους στο κονδύλι Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 1/1/2020
Ανακατανομές περιόδου
Πληρωμές περιόδου
Τόκοι χρήσης
Υπόλοιπο την 30/6/2020

Υποχρέωση
μισθώσεων
Μακροπρόθεσμη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρέωση
Υποχρέωση
Υποχρέωση
μισθώσεων
μισθώσεων
μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμη Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη

8.382.614
(693.630)
191.365
7.880.349

3.459.926
1.900.436
(2.054.837)
36.174
3.341.699

8.094.734
(544.642)
191.365
7.741.457

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 1/1/2019
Ανακατανομές περιόδου
Πληρωμές περιόδου
Τόκοι χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2019

Υποχρέωση
μισθώσεων
Μακροπρόθεσμη

2.767.223
1.700.108
(1.686.431)
21.608
2.802.508

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρέωση
Υποχρέωση
Υποχρέωση
μισθώσεων
μισθώσεων
μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμη Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη

11.842.539
(3.459.926)
8.382.614

3.638.070
3.459.926
(4.082.620)
444.551
3.459.926

10.861.956
(2.767.223)
8.094.734

2.945.042
2.767.223
(3.344.207)
399.165
2.767.223

Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων από μισθώσεις είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την
ημερομηνία αναφοράς.
7.14 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Το κονδύλι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/06/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Προμηθευτές εσωτερικού

14.483.515

14.735.561

13.283.784

Προμηθευτές εξωτερικού

441.832

434.584

58.776

16.855

-

-

228.560

279.338

2.818.048

2.951.701

1.287.449

1.086.859

17.743.396

18.121.847

14.858.569

14.649.449

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρείες
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

13.266.398

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

30/06/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Προκαταβολές πελατών

269.463

288.842

243.564

260.976

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

822.675

587.328

494.744

364.502

23.022

22.501

-

-

Λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις σε €

152.224

164.838

64.376

87.005

Πιστωτικό ΦΠΑ

670.606

667.468

392.103

492.216

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

100.328

142.454

74.758

101.965

Λοιποί παρακρατημένοι φόροι

11.363

11.787

10.433

10.695

1.145

3.604

-

-

Οφειλές σε ΙΚΑ

644.029

547.628

436.106

379.002

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

345.408

394.786

302.706

282.836

675

-

-

-

3.040.938

2.831.236

2.018.791

1.979.197

Μερίσματα Πληρωτέα

Λοιποί φόροι

Τόκοι δεδουλευμένοι
Σύνολο

7.16 Φόρος Εισοδήματος
Οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, κυμαίνονται από 10% ως 24%.
Πιο συγκεκριμένα :

Χώρα
Ελλάδα(*)
Κύπρος
Βουλγαρία

Συντελεστής
Φορολογίας
Εισοδήματος
(30/6/2020)
24,0%
12,5%
10,0%

(*)Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για την περίοδο που έληξε 30
Ιουνίου 2019, ήταν 28%.
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Ο φόρος εισοδήματος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1 – 30/6/2020 σε σύγκριση με
τη περίοδο 1/1 -30/6/2019 είναι:
Ποσά σε €
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
από:
Τρέχων Φόρος
(Έσοδο)/ Έξοδο φόρου από από πάγια-επενδύσεις σε
ακίνητα
Έσοδο)/ Έξοδο φόρου προβλέψεων
Έσοδο/(έξοδο) φόρου από αποτίμηση συγγενών
επιχειρήσεων

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019

79.017

(457.719)

-

-

(8.454)

(468.962)

-

75.294

-

75.294

-

1.139

-

(3.436)

Έσοδο)/ Έξοδο φόρου από παροχές προσωπικού

(12.637)

(12.969)

(8.484)

(10.918)

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

(426.866)

(477.370)

(384.089)

(433.132)

Διαφορά εξόδων μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16)

450.794

505.910

404.743

460.309

Τόκοι από υποχρέωση μίσθωσης (ΔΠΧΑ 16)

(52.934)

(61.985)

(51.113)

(58.835)

37.375

(427.700)

(47.397)

(439.679)

(6.844)

12.662

(6.844)

12.662

30.531

(415.038)

(54.241)

(427.017)

Σύνολο
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα ΛΣΕ από:
Αναβαλλομενη φορολογια από αναλογιστικά
αποτελέσματα
Σύνολο

7.17 Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους ή ζημιάς της περιόδου,
αφαιρουμένων τυχόν δοθέντων μερισμάτων, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην
διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.
Ποσά σε € '
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές)
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (λεπτά /μετοχή)

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019
(141.015)
23.346.786
(0,0060)

(2.097.757)
23.346.786
(0,0899)

113.762
23.346.786

(2.245.115)
23.346.786

0,0049

(0,0962)

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019
(162.687)
23.346.786
(0,0070)

(2.065.197)
23.346.786
(0,0885)

92.090
23.346.786
0,0039

(2.212.555)
23.346.786
(0,0948)
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7.18 Αποτέλεσμα προ φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Συνολικών
Αποσβέσεων (EBITDA)
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου προ φόρου εισοδήματος
Πλέον Χρηματοοικονομικά
Πλέον Αποσβέσεις
Πλέον Ζημία από εκποίηση ακινήτου

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019
(135.740)

66.365

(2.684.794)

440.751

428.686

429.788

390.621

2.593.309

1.892.160

1.954.845

4.804

2.635.066

-

2.635.066

-

(325.872)

63.686

Μείον/Πλέον Κέρδη/Ζημία από συγγενείς επιχειρήσεις
EBITDA

(2.584.890)

2.430.649

Μείον Έκτακτα κέρδη από επιστροφή ΦΠΑ
Μείον Έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες ζημίες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.804.150

-

-

-

-

16.629

2.388.313

1.986.494

(193.772)
2.552.526

(325.872)

-

8. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις δεσμεύσεις και στις ενδεχόμενες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις από τα αντίστοιχα ποσά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της 31/12/2019.
9. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ
24, σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου μέχρι τη λήξη της καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει
από τις συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών.
9.1 Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και διευθυντικών στελεχών
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών
Δ.Σ.
Αμοιβές μελών Δ.Σ.
Σύνολο

9.2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019
218.600

197.278

123.770

96.820

104.784
323.383

91.247
288.526

10.902
134.672

96.820

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ.

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

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2020
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2020
31/12/2019

6.000

2.240

6.000

2.240

6.000

2.240

6.000

2.240
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Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και
διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και
λοιπές αμοιβές
Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ.
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2020
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2020
31/12/2019

13.037

23.843

9.689

10.480

32.307
45.345

54.608
78.451

3.512
13.202

30.097
40.577

9.3 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές για την περίοδο 1/1 – 30/6/2020 και το υπόλοιπο την 30/6/2020 με τα συνδεδεμένα μέρη
κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 είναι οι εξής:
Εμπορικές συναλλαγές
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε € '
Πωλήσεις
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019

65.130
65.130

85.442
85.442

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

174.963
65.130
240.094

174.102
85.442
259.544

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019 1/1 - 30/6/2020 1/1 - 30/6/2019

67.248
323.383
293.160
683.792

2.937
288.526
293.160
584.623

1.143.539
67.248
134.672
293.160
1.638.619

1.214.800
2.937
96.820
293.160
1.607.717

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

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

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2020
31/12/2019
330.215
6.000
3.559.818
3.896.033

351.049
2.240
2.794.885
3.148.175

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2020
31/12/2019
45.345
71.902

78.451
78.451

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2020
31/12/2019
1.453.257
330.215
6.000
2.104.167
3.893.639

1.750.875
329.863
2.240
1.339.235
3.422.213

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2020
31/12/2019
228.560
13.202
241.762

279.338
40.577
319.915

10. Σημαντικές μεταβολές στα Ενοποιημένα Στοιχεία
Οι σημαντικότερες μεταβολές που εμφανίζονται στα στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης την 30/6/2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά της 31/12/2019 είναι οι
εξής:
▪ H αύξηση του λογαριασμού των ταμειακών διαθεσίμων και του λογαριασμού λοιπά κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία οφείλεται στις ενέργειες αντιμετώπισης της πανδημίας που έλαβε ο Όμιλος.

▪ Η αύξηση των δανειακών λογαριασμών οφείλεται στην μεγέθυνση των ανοικτών γραμμών
πίστωσης για την κάλυψη πρόσκαιρων κεφαλαιακών αναγκών στο πλαίσιο των ενεργειών
αντιμετώπισης της πανδημίας.
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Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων
εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 31/7/2020, μεταξύ των άλλων θεμάτων αποφάσισε την
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.202.421,48 ευρώ με μείωση της
ονομαστικής αξίας του συνόλου των 23.346.786 κοινών ονομαστικών μετοχών, από 0,28 ευρώ σε 0,10
ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της
Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4548/2018. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του
κεφαλαίου, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 2.334.678,60 ευρώ, διαιρούμενο σε
23.346.786 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ έκαστη.
Την 20/8/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρησης 2198973, η με αριθμό 4861/20-08-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΑΔΑ: 6Η1Υ469ΗΕΤ-Ξ64), με την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας.
Πέραν των ανωτέρω γεγονότων και της εμφάνισης της νόσου COVID-19 και των όσων προβλημάτων
δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί στην ομαλή ροή των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης, δεν
υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2020 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας
γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ασπρόπυργος, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθυντής Οικονομικών &
Λογιστηρίου

Βασίλειος Καρακουλάκης
ΑΔΤ ΑΚ 601669

Αχιλλεύς Μάμαλης
ΑΔΤ Χ 679674

Κωνσταντίνος Γκυρτής
Αρ. Αδ. 104906 – Α τάξης
ΑΦΜ 130241922
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