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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΕ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2019 - 31/12/2019 

   

 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας καλέσαμε σε Γενική Συνέλευση για να σας εκθέσουμε τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε και να 

σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του έτους 2019. 

 

 

 

1. Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Στη χρήση που πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο από 01.01.2019 έως 31.12.2019 αποτέλεσαν οι κ.κ.: 

 

 

Δημήτριος Κοντογεώργος 

 

 Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

01/01/19-31/12/19 

 

Ibrahim Mahmood Ibrahim Najafi  Μέλος 01/01/19-31/12/19 

Martin Peter Holland  Μέλος 01/01/19-12/12/19 

Marcello Matia  Μέλος 12/12/19-31/12/19 

Philip Karl Griffin  Μέλος 01/01/19-31/12/19 

Παναγιώτα Σιωρά  Μέλος 01/01/19-19/12/19 

Μάριος Κούρτογλου  Μέλος 19/12/19-31/12/19 

Ευάγγελος Παύλος  Μέλος 01/01/19-31/12/19 

 

 

 

 

 

2.1. Εξέλιξη των εργασιών και οικονομική θέση 

 

Δεδομένης της αναδιοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε κατά το διαχειριστικό έτος 2017 και παρά το δύσκολο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον η τέταρτη εταιρική χρήση στο κλείσιμο της θεωρείται επιτυχημένη εφόσον η εταιρεία καταφέρνει να 

κλείσει την χρήση με κέρδη προ φόρων που ανέρχονται σε € 3.286 χιλ. και να προκύψει σημαντική βελτίωση των 

χρηματοοικονομικών δεικτών της όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

  

 

Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2019. 

 

• Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της Εταιρείας κατά την διάρκεια του έτους 2019 ανήλθε σε € 38.654 χιλ.  έναντι € 

38.514 χιλ.την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,4%.    

• Κατά την χρήση 2019 προέκυψαν κέρδη μετά φόρων που ανήλθαν σε € 1.471 χιλ. έναντι € 7.129 χιλ. το 2018.  Η 

μεταβολή μεταξύ των δύο ετών οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 2018.  

• Οι συνολικές αποσβέσεις το 2019 ανήλθαν σε € 937 χιλ. έναντι € 821 χιλ. το 2018, οι δε χρεωστικοί/πιστωτικοί 

τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν το 2019 σε έσοδα € (58) χιλ. έναντι εξόδων € 224 χιλ. κατά το 2018.  Η πτώση αυτή 

οφείλεται στην αποπληρωμή των τόκων δανείων τον Φεβρουάριο του 2018 παρά την απεικόνιση των τόκων επί 

μισθωμένου πάγιου εξοπλισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εφαρμογη του ΔΠΧΑ 16 κατά την χρήση 

2019. 

• Το Σύνολο των μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας ανήλθε στην παρούσα χρήση σε      

€ 17.679 χιλ. έναντι € 17.494 χιλ. το 2018. 

• Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε € 46.917 χιλ. έναντι € 45.098 χιλ. το 2018 

• Το Σύνολο των Υποχρεώσεων στην χρήση ανήλθε σε € 6.466 χιλ.  έναντι ποσού € 6.015 χιλ. κατά την χρήση 2018. 

• Το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στην χρήση ανήλθε σε € 40.452 χιλ.  έναντι ποσού € 39.083 χιλ. κατά την χρήση  

2018. 

• Η Εταιρεία στην χρήση του 2019 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους σε € 1.960 χιλ. που το μεγαλύτερο μέρος αφορά 

αγορές ψυγείων.   
 

 

 

 



 

FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε.  
   

 

 

3 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: 

 
 2019  2018 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  (000 €) 

 

(000 €) 

i)  Κύκλος Εργασιών       38.654            38.514      

ii) Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων χρηματοοικονομικών, επενδύσεων & αποσβέσεων 

(EBITDA) 
5.058  2.934 

iii) Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων 3.286  1.888 

    

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    

i) Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων / Πωλήσεις 9%  5% 

ii) Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους / Πωλήσεις 4%  19% 

    

Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΚ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    

i) Κέρδη (Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους / Ίδια Κεφάλαια 4%  18% 

  
 

 

Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  
   

i)  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο ενεργητικού (ρευστότητα) 62%  61% 

ii)  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / Σύνολο Υποχρεώσεων (κάλυψη 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων) 
68%  77% 

iii)  Ενσώματα πάγια & ασώματα περιουσιακά στοιχεία/ Ίδια Κεφάλαια (βαθμός 

παγιοποίσης) 
32%  31% 

iv)  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (άμεση 

ρευστότητα) 
6,66  6,00 

 

 

 

2.2. Βάση Κατάρτισης -Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στην χρήση   

 

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν συνταχθεί με βάση την 

αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern).  

Στις αρχές του 2020, ξέσπασε παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού (“COVID -19) η οποία επηρέασε την επιχειρηματική και 

οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.  

Οι επιπτώσεις του  COVID -19 αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3 «Προοπτικές» κατωτέρω. 

 

2. Οι αλλαγές στη λειτουργική και οργανωτική δομή της εταιρείας με την διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου στις 25 

Σεπτεμβρίου 2017 της επέτρεψαν να γυρίσει σε τροχιά βιωσιμότητας, ελέγχοντας τα κόστη της και αναβαθμίζοντας την 

εφοδιαστική αλυσίδα προς τον καταναλωτή ώστε να είναι ανταγωνιστική στην Ελλάδα. Με τη νέα λειτουργική δομή η 

Εταιρία δημιουργεί ένα πιο ευέλικτο επιχειρηματικό σχήμα και εστιάζει: 

 

• Στην εμπορική της λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς 

• Στη διατήρηση ισχυρής και άρτια εκπαιδευμένης ομάδας πωλήσεων, η οποία θα αντεπεξέρχεται ακόμα πιο 

αποτελεσματικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 

• στη βέλτιστη οργάνωσή της ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν 

στην ελληνική αγορά παγωτού στο άμεσο και στο απώτερο μέλλον. 

 

3. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Σύμβουλιο της εταιρείας αποφασίζει την προσχώρηση της στο εγκεκριμένο 

συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του ηλεκτρονικού της εξοπλισμού που αποτελείται κυρίως από ψυγεία και 

συνάπτει σύμβαση με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» 
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4. Στις 12 και 19 Δεκεμβρίου 2019 η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίζει την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου λόγω παραίτησης παλαιών μελών. 

 

5. Εξαιτίας του κλεισίματος του εργοστασίου της εταιρίας τον Σεπτέμβριο 2017, η εταιρεία ασκεί εφεξής εμπορική 

δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτόν από τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά της χρησιμοποιεί μόνον ένα τμήμα των κτιρίων, 

χώρων, εγκαταστάσεων κλπ. κυρίως για τη στέγαση των γραφείων της και δευτερευόντως για τεχνική υποστήριξη. Παρά το ότι 

το μεγαλύτερο μέρος της κτιριακής υποδομής μένει αχρησιμοποίητο, η εταιρία υφίσταται δυσανάλογα μεγάλη οικονομική 

επιβάρυνση, δεδομένου ότι η νομοθεσία επιβάλλει την καταβολή δημοτικών τελών που υπολογίζονται επί κάθε επιφάνειας 

στεγασμένης ή μη. Προς το σκοπό του περιορισμού της οικονομικής επιβάρυνσης από δημοτικά τέλη ή άλλες πρόσθετες 

επιβαρύνσεις για κτίρια και χώρους που είναι κενά και δεν χρησιμοποιούνται, κρίθηκε σκόπιμος ο νομικός χωρισμός των 

κτιρίων, χώρων, εγκαταστάσεων κλπ. της εταιρίας και υπαγωγή των ακινήτων στις διατάξεις περί οφοφοκτησίας. Επιπροσθέτως 

η εταιρία θα έχει με τον τρόπο αυτό και την δυνατότητα αξιοποίησης στο μέλλον των κτιριακών εγκαταστάσεων, χώρων κλπ. 

που είναι κενοί και δεν χρησιμοποιούνται. 

 

2.3.  Προοπτικές 

 

Ενώ το 2020 ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις και η εταιρεία ανέμενε το 2020 να είναι μια ανοδική χρονιά για την 

ελληνική οικονομία  της τάξεως του 2,5% λόγω της πιθανής εισροής επενδυτικών δραστηριοτήτων, τις φοροελαφρύνσεις για τις 

επιχειρήσεις και την αναμενόμενη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης +1,4%. Αυτή η εικόνα έχει ανατραπεί και το 2020 

εξελίσσεται σε μια χρονιά αβεβαιότητας για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της εμφάνισης του ιού 

«Coronavirus COVID-19». Το ΔΝΤ σε μελέτη του εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την κρίση της 

πανδημίας  θα είναι τεράστιες λόγω απωλειών από τον τουρισμό βάση έκθεσης για την Παγκόσμια Οικονομία (World Economic 

Outlook) που δημοσιοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον και η οποία προβλέπει για φέτος ύφεση 10% στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη 

στην Ευρωζώνη. Η έκταση αυτών των επιπτώσεων στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική και 

παγκόσμια οικονομία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της.  

 

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις έχουν ήδη εφαρμόσει και αναμένεται να εφαρμόσουν επιπλέον πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις 

που αποσκοπούν στην άμβλυνση των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. 

 

Το μέγεθος της επίδρασης της πανδημίας στην Εταιρία και ο τυχόν οικονομικός αντίκτυπός που αναμένεται να έχει, θα 

εξαρτηθούν από μελλοντικές εξελίξεις οι οποίες έχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν. 

Ωστόσο, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από το ξέσπασμα, ακολουθεί την καθοδήγηση των τοπικών υγειονομικών 

αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. 

 

Η Εταιρεία εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και έχει συντάξει και ήδη εφαρμόζει διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης του 

κινδύνου καθώς και σενάρια ταμειακών ροών , προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

και πρωτοβουλίες ώστε να περιοριστούν οι τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητές της και στους υπαλλήλους της. Οι 

εισπράξεις από πελάτες έως τώρα ακολουθούν την υπάρχουσα εμπορική πολιτική και η ρευστότητα της εταιρείας δεν φαίνεται 

να επηρεάζεται αρνητικά.  Οι πωλήσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται κυρίως σε εταιρίες της εφοδιαστικής αλυσίδας του 

κλάδου τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, στις οποίες ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας ήταν περιορισμένος σε σχέση με 

το πλήγμα που έχει υποστεί ο κλάδος του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.   

 

Η Εταιρεία δεν έχει δανεισμό και οι πιο σημαντικοί της προμηθευτές είναι οι υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου, οι οποίοι 

συνέχισαν απρόσκοπτα την συνήθη δραστηριότητα τους χωρίς αυτή να επηρεαστεί από καθυστερήσεις, κλείσιμο εργοστασίων 

κτλ.   Επίσης η Εταιρεία εκτιμά ότι με βάση τις τρέχουσες συνθήκες για την χρήση 2020 θα συνεχίσει να έχει κέρδη προ φόρων 

χρηματοοικονομικών, επενδύσεων και αποσβέσεων (EBITDA). 

   

Περαιτέρω σε στενή συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται 

ενέργειες με πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών καθώς και την ομαλή και 

συνεχή λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας.  Συγκεκριμένα έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα, με κυριότερα την 

θερμομέτρηση κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις, τις συνεχείς ανακοινώσεις/ενημερώσεις των εργαζομένων, την προμήθεια 

μασκών για το προσωπικό και τους συνεργάτες, την υιοθέτηση ευέλικτης εργασίας εξ αποστάσεως στην πλειοψηφία των 

υπαλλήλων, τη δημιουργία ομάδων ασφαλούς λειτουργίας με επιπλέον προσωπικό και την θέσπιση ειδικής διαδικασίας την 

οποία θα ακολουθήσει σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος εντός των εγκαταστάσεων.  

 

 Ο συγκεκριμένος κίνδυνος έρχεται να προστεθεί στην αρχική ανησυχία για τις επιπτώσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ευρωπαική Ένωση (Brexit) αλλά χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία της εταιρείας. 
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2.4. Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα 

έγκρισης της Εκθέσεως του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

Το ξέσπασμα της επιδημίας του COVID-19 στις αρχές του 2020 οδήγησε στην εφαρμογή σε παγκόσμια βάση μέτρων περί 

περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας (lockdown). Οι επιπτώσεις του COVID-19 αναφέρονται αναλυτικά στην 

παράγραφο 2.3 «Προοπτικές» ανωτέρω. Το παραπάνω γεγονός αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός για τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις στις 31/12/2019. 

 

2.5. Υποκαταστήματα και Γραφεία της Εταιρείας 

 

• Υποκατάστημα Πατρών –  Κάτω Πλατάνι, Δήμου Ρίου Νομού Αχαΐας 

• Υποκατάστημα Αττικής σε εγκατάσταση της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ» στον Ασπρόπυργο Αττικής και επί 

της οδού Αγ. Σοφίας 23 

• Γραφείο Νομού Θεσσαλονίκης στο δήμο Ευόσμου επί της οδού Ακαδήμου 77  

 

 

2.6. Οικόπεδα και ακίνητα της Εταιρείας 

 

• Οικόπεδο στην οδό Κερκύρας 3 – Ταύρος Τ.Κ. 17778 του Νομού Αττικής έκτασης 18.120 τ.μ. 

• Οικόπεδο στην οδό Κερκύρας 2 – Ταύρος Τ.Κ. 17778 του Νομού Αττικής έκτασης 4.849 τ.μ. 

• Οικόπεδο στην οδό Παναγίας Πλατάνας – Ταύρος Τ.Κ. 17778 του Νομού Αττικής έκτασης 2.197τ.μ. 

• Οικόπεδο στην οδό Προφήτου Δανιήλ 18 – Ταύρο Τ.Κ. 17778 του Νομού Αττικής έκτασης2.147 τ.μ. 

• Αγροτεμάχιο στη θέση Κάτω Πλατάνι Δήμου Ρίου Νομού Αχαΐας έκτασης 11.247 τ.μ. 

• Αγροτεμάχιο στη θέση Μπάμπλικο του Δήμου Μητρουσίου του Νομού Σερρών έκτασης 7.369τ.μ. 

• Αγροτεμάχιο στη θέση Άσπρα Κούκουτα του Δήμου Περιβολίων του Νομού Χανίων έκτασης 1.062 τ.μ. 

• Κτίριο ( βιομηχανοστάσιο) στην οδό Κερκύρας 3 στον Ταύρο του Νομού Αττικής εμβαδού 16.430,53 τ.μ. 

• Κτίριο (βιομηχανοστάσιο) στην οδό Κερκύρας 2 στον Ταύρο του Νομού Αττικής εμβαδού 2.146,69 τ.μ. 

• Κτίριο (γραφεία – αποθήκες) στην οδό Προφήτου Δανιήλ στο Ταύρο Νομού Αττικής συνολικού εμβαδού 2.828,22 τ.μ. 

• Κτίριο (αποθήκη) στη θέση Κάτω Πλατάνι του Δήμου Ρίου του Νομού Αχαΐας έκτασης 1.533 τ.μ. 

 

 

2.7. Διαχείριση Κινδύνων 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

 

Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεσή της σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν ελάχιστη, και όπου υπήρχε έγινε χρήση μέσων οικονομικής αντασφάλισης για να 

καλυφθεί ο κίνδυνος έγκαιρα.  

Πιστωτικός Κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, συμπεριλαμβανομένων των  εκκρεμών απαιτήσεων και των 

δεσμευτικών συναλλαγών. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις διαθεσίμων, επισημαίνεται 

ότι η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν επαρκή δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. 

Εάν για τους πελάτες υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω αξιολόγηση. Αν δεν υπάρχει 

πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγματοποιείται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την 

οικονομική του κατάσταση, την προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. Επίσης σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν 

έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας του 

πελάτη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονται εγγυήσεις ή προκαταβολές. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

 

Στις αρχές του 2020, ξέσπασε παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού (“COVID -19) η οποία επηρέασε την επιχειρηματική και 

οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Οι επιπτώσεις του COVID-19 σχετικά με τον 

κίνδυνο ρευστότητας της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3 «Προοπτικές» ανωτέρω.  

 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη των καταλλήλων μεθόδων ρευστοποίησης των απαιτήσεων, 

σε καθορισμένο χρόνο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη των υποχρεώσεών της με επαρκή διαθέσιμα. 
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Επίσης στις 9 Φεβρουαρίου 2018 και τα ομολογιακά δάνεια ύψους ευρώ 30.938.000 αποπληρώθηκαν και τα δάνεια ύψους ευρώ 

20.800.000 κεφαλαιοποιήθηκαν μετά την ομόφωνη απόφαση της  Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 14 Δεκεμβρίου 2017. 

Περαιτέρω η εταιρεία έχει πρόσβαση σε δανεισμό από συνδεδεμένες επιχειρήσεις για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της.   

 

 

 Μέχρι 1 έτος  Μεταξύ 1-2 έτη  Μεταξύ 2-5 έτη  5+ έτη 

Δάνεια -  -  -  - 

Προμηθευτές & λοιπές  

υποχρεώσεις   3.353.300  -  -  - 

Την 31η Δεκεμβρίου 2019 3.353.300   -  -  - 

 

 

 Μέχρι 1 έτος  Μεταξύ 1-2 έτη  Μεταξύ 2-5 έτη  5+ έτη 

Δάνεια -  -  -  - 

Προμηθευτές & λοιπές  

υποχρεώσεις   4.341.132  -  -  - 

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 4.341.132   -  -  - 

 

Κίνδυνος τιμής 

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών λόγω του ότι δεν κατέχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που να 

επηρεάζονται από διακυμάνσεις της αγοράς. Επιπλέον η εταιρεία αγοράζει έτοιμα προϊόντα από άλλες εταιρείες του ομίλου και 

η τυχόν αύξηση τιμής ενσωματώνεται στην τιμή του προϊόντος.  

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από τον τυχόν δανεισμό από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και δεν θεωρείται σημαντικός καθώς 

το επιτόκιο καθορίζεται σε μεταβλητή βάση.  Η Εταιρεία δεν έχει κίνδυνο επιτοκίυ. Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 τα ομολογιακά 

δάνεια ύψους ευρώ 30.938.000 αποπληρώθηκαν και τα δάνεια ύψους ευρώ 20.800.000 κεφαλαιοποιήθηκαν μετά την ομόφωνη 

απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 14 Δεκεμβρίου 2017.  Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο 

επιτοκίου. 

 

Κεφαλαιουχικός κίνδυνος 

 
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της 

Εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή 

κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

 

Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν 

λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός 

δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 

δανεισμού» όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης συν τον καθαρό δανεισμό. 

 

Το 2019 όπως και το 2018 ο συντελεστής μόχλευσης είναι μηδενικός, καθώς η εταιρεία αποπλήρωσε πλήρως όλες τις δανειακές 

της υποχρεώσεις στις 15 Φεβρουαρίου 2018. 

 

2.8. Εργασιακά και περιβαλλοντικά ζητήματα  

 

Η εταιρεία κατά την 31.12.2019 απασχολούσε 74 άτομα.   

Η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού όπως και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης αποτελούν βασική αρχή. 

Περαιτέρω, η εταιρεία βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

Αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.  Επιπλέον η εταιρεία εφαρμόζει πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση των 

κατεστραμμένων ψυγείων και των συσκευασιών των προϊόντων της. Το κόστος αυτών των πρωτοβουλιών αποτυπώνεται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.   
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Ταύρος, 03/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 
 
Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε (Εταιρεία), οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που 
περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 
και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με 
τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν. 4548/2018.  
 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της 
έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας 
ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, 
που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 

Άλλες Πληροφορίες   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, είναι η Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση 
ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των όσων ρητά 
αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί 
αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις 
Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 
εσφαλμένες.  
 
 
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι οποίες 
απαιτούνται από το Ν. 4548/2018.  

 
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 
 
● Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2019 αντιστοιχούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

     
● Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 

απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  

 
Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία FRONERI ΕΛΛΑΣ 
ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά με 
το θέμα αυτό. 
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις απαιτήσεις του Ν. 
4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση 
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις 
δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της 
Εταιρείας. 

 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε 
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά 
δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη 
ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια  του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως 
προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται 
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
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•  Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται 
ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες». 

 

 

                    Aθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

         Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία              

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                         

                      Έλενα Θεμιστοκλέους 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113                       ΑΜ ΣΟΕΛ 38901 
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 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 

 

 

FRONERI  ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ  ΑΕ.  

 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές για την χρήση που 

έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 

(Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Δ.Π.Χ.Α.) 
 

 

 

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΕ την 03/09/2020.  

 

 

 

 
FRONERI  ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΕ.    

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Κερκύρας 3, Τ.Κ. 17778 Ταύρος  

Αριθμός ΓΕΜΗ: 139688601000 
Ημερομηνία Έγκρισης των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων: 03/09/2020 

Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Έλενα Θεμιστοκλέους 

Ελεγκτική Εταιρεία: PWC 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη γνώμη  
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛ. 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων για την χρήση που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου 2019 14 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2019 15 

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 16 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 17 

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 31 Δεκεμβρίου 2019 18 

1. Γενικές πληροφορίες 18 

2. Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 18 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 18 

2.2 Νέα πρότυπα τροποποιήσεις και διερμηνίες 19 

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 21 

3.1 Μισθώσεις 21 

3.2 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 23 

3.3 Έσοδα  23 

3.4 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 24 

3.5 Φόροι  24 

3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 24 

3.7 Αποθέματα 26 

3.8 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα 26 

3.9 Ενσώματα πάγια  26 

3.10 Μετοχικό κεφάλαιο 26 

3.11 Παροχές στο προσωπικό 26 

3.12 Απομείωση ενσωμάτων παγίων 27 

3.13 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  27 

3.14 Προβλέψεις 27 

3.15 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 28 

3.16 Μερίσματα  28 

3.17 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 28 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 28 

5. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 30 

6. Ενσώματα πάγια 31 

7. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 32 

8. Αναβαλλόμενη φορολογία 32 

9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 33 

10. Αποθέματα 34 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 34 

12. Μετοχικό κεφάλαιο 35 

13. Αποθεματικά 35 

14. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης  36 

15. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 36 

16. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 37 

17. Έξοδα 38 

18. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 39 
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19. Παροχές σε εργαζομένους 39 

20. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 39 

21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 40 

22. Λοιπά έσοδα 40 

23. Φόρος εισοδήματος 41 

24. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 42 

25. Κόστος Αναδιοργάνωσης  43 

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  43 
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων   

 

 

 

 

 

 Σημείωση 

01/01/2019-

31/12/2019 

01/01/2018-

31/12/2018 

    Κύκλος εργασιών  38.653.978 38.514.397 

    Κόστος πωληθέντων 17 (18.390.421) (17.966.527) 

    Μικτό κέρδος  20.263.557 20.547.869 

    Έξοδα διάθεσης 17 (16.004.569) (16.313.144) 

    Έξοδα διοίκησης 17 (2.438.434) (3.087.279) 

    Λοιπά έσοδα 22 1.406.880 1.281.862 

    Κόστος αναδιοργάνωσης 25 - (316.768) 

    Λειτουργικό κέρδος/ζημία  3.227.434 2.112.540 

    Χρηματοοικονομικά έξοδα 18      58.531 (224.273) 

    Κέρδη/Ζημίες προ φόρων  3.285.965 1.888.267 

    Φόρος εισοδήματος 23 (1.814.703) 5.240.549 

    Κέρδη/Ζημίες περιόδου 

 

 1.471.262 7.128.816 

    Λοιπά εισοδήματα    

    Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών (αποζημίωση προσωπικού) 16 (102.201) 73.476 

    Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  1.369.061 7.202.292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 Σημείωση 31/12/2019 31/12/2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώματα πάγια 6 12.854.685 11.954.589 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 7 1.183.514 - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8 3.425.846 5.240.549 

Λοιπές απαιτήσεις 9 215.334 299.148 

Σύνολο   17.679.379 17.494.286 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέματα 10 852.119 2.163.079 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 6.518.445 7.573.721 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 21.867.389 17.866.985 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  29.237.953 27.603.785 

Σύνολο Ενεργητικού  46.917.332 45.098.071 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 12 60.824.000 60.824.000 

Αποθεματικά στην εύλογη αξία  13 (1.080.587) (978.386) 

Ζημίες εις νέο  (19.291.728) (20.762.991) 

Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων   40.451.685 39.082.623 

Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 16 1.710.588 1.412.563 

Υποχρεώσεις μίσθωσης 14 362.971 - 

  2.073.559 1.412.563 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 15 3.568.141 4.602.885 

Υποχρεώσεις μίσθωσης 14 823.947  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  4.392.088 4.602.885 

Σύνολο υποχρεώσεων  6.465.647 6.015.448 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  46.917.332 45.098.071 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   

 

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο Αποθεματικά Ζημίες εις νέο 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018  24.000 (1.051.862) (27.891.807) (28.919.669) 

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 60.800.000   60.800.000 

Κέρδη περιόδου - - 7.128.816 7.128.816 

Συγκεντρωρικά συνολικά εισοδήματα περιόδου - 73.476 - 73.476 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 60.824.000 (978.386) (20.762.991) 39.082.623 

Κέρδη περιόδου - - 1.471.262 1.471.262 

Συγκεντρωρικά συνολικά εισοδήματα περιόδου (102.201) - (102.201)             

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 60.824.000 (1.080.587) (19.291.728) 40.451.685 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών   

 

 

 Σημείωση 

01/01/2019-

31/12/2019 

01/01/2018-

31/12/2018 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 
 3.285.965 1.888.267 

Προσαρμογές: 
   

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων  6   981.527 888.416 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 7 849.149 - 

(Κέρδη)/Ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων         6 75.372 (364.752) 

Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού          195.824 (1.134.543) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)      18 (58.531) 224.273 

Κόστος αναδιοργάνωσης για απομείωση και διαγραφές παγίων στοιχείων        - 316.768 

  5.329.306 1.818.428 

    

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης    

Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων      10 1.310.960 350.378 

Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων  1.139.090 2.837.194 

Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων  (992.301) (3.214.341) 

  1.457.749 (26.770) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  6.787.055 1.791.659 

Πληρωθέντες τόκοι         58.531 (2.680.457) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  6.845.586 (888.799) 

    

    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6   (1.960.151) (1.482.884) 

Έσοδα από πωλήσεις παγίων 6 3.156 1.604.452 

Ταμειακές ροές  από επενδυτικές δραστηριότητες  (1.956.995) 121.568 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εισροές από δανεισμό    -   -   

Αποπληρωμές σε δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 21 - (30.938.000) 

Αποπληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης 14 (888.187)  

Εισροές από έκδοση κοινών μετοχών        12 -   40.000.000   

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (888.187)  9.062.000  

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  4.000.404   8.294.769   

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 11  17.866.985   9.572.216   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης 11   21.867.389  17.866.985   

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η Froneri Hellas Ice Cream SA. ( η «Εταιρεία») είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 2016.  

Η εταιρεία προχώρησε σε μεταβολή της άσκησης της κύριας δραστηριότητας της λόγω διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου. 

Η μεταβολή αφορούσε την παύση της κύριας δραστηριότητας για παραγωγή παγωτού και αντικατάσταση αυτής με το χονδρικό 

εμπόριο παγωτού. Η μεταβολή βασίζεται στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 21 Σεπτεμβρίου 2017 στην οποία 

αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση της παραγωγικής, οργανωτικής και λειτουργικής δομής της εταιρείας.  Σύμφωνα με το νέο 

κωδικοποιημένο καταστατικό η εταιρεία συνεχίζει να συμπεριλαμβάνει στις δευτερεύουσες δραστηριότητες την παραγωγή σε 

ίδιες εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, την εισαγωγή − εξαγωγή, το εμπόριο (απ’ ευθείας ή μέσω τρίτων), το λιανικό 

εμπόριο, την διανομή και την προώθηση πωλήσεων και το μάρκετινγκ (marketing) παγωτών και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου, 

καθώς και προϊόντων που σχετίζονται με την κατανάλωση ή/και την προώθηση τους.  Η διοίκηση της Εταιρείας εδρεύει στον 

Ταύρο, στην οδό Κερκύρας 3, Τ.Κ. 177 78 .  

 

Οι χρηματοοικονομικές αυτές καταστάσεις αποτελούν τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

τελικής μητρικής , Froneri Limited.   Περαιτέρω η Froneri International Limited είναι η μητρική εταιρεία της Froneri Ελλάς 

Παγωτό Α.Ε. και κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.   

 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 03/09/2020 και 

υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία με βάση το νόμο και το καταστατικό έχει δικαίωμα να τις 

τροποποιεί. 

 

 

2. Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

(α) Σημείωση Συμμόρφωσης 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2019. 

 

(β) Βάση Αποτίμησης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 

του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). Παρά το ευμετάβλητο 

οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση των πωλήσεων της με απώτερο σκοπό την επιστροφή στην κερδοφορία 

μακροχρόνια. 

 

Η Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου 2017 ομόφωνα αποφάσισε (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 

ευρώ εξήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (60.800.000) ( όπως περιγράφεται στην  Σημείωση 12) με σκοπό το σύνολο 

των ιδίων κεφαλαίων της  Εταιρείας όπως θα προκύψει μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να είναι μεγαλύτερο του ½ το 

μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε στις 09 Φεβρουαρίου 2018. 

Έχουμε συντάξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση την ‘‘αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων 

της Εταιρείας’’, διότι με βάση τις υπάρχουσες προβλέψεις και τους διαθέσιμους χρηματικούς πόρους, η Διοίκηση δεν έχει 

πρόθεση ή ανάγκη βραχυπρόθεσμης ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων ή άλλους λόγους για να πιστεύει ότι η 

Εταιρεία δεν πρόκειται να εξασφαλίσει μακροχρόνια χρηματοδότηση με απώτερο σκοπό τη συνέχεια των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων στο προβλεπτό μέλλον και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων 

της, ενώ δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη μας σημαντικές ενδείξεις για το αντίθετο. 

 

(γ) Λειτουργικό Νόμισμα και Παρουσίαση 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 
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(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την 

διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του 

παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, 

μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.  

Οι αναθεωρήσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία αναθεωρούνται αν αφορούν μόνο εκείνη 

την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και στις μελλοντικές περιόδους, αν η αναθεώρηση επηρεάζει και την τρέχουσα 

και τις μελλοντικές περιόδους. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που είναι σημαντικές αναφέρονται στην Σημείωση 4. 

 

2.2 Νέα πρότυπα τροποποιήσεις και διερμηνίες 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι 

μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν 

μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο 

μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει 

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

λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η επίδραση αυτού του προτύπου στην Εταιρεία παρουσιάζεται στη Σημείωση 24. 

 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης»  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να επιμετρούν 

χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative 

compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία  

μέσω αποτελεσμάτων.  

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»  

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου 

εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 έχει 

εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.  

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»  

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

λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. 
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού 

ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.  

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού 

ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή. 

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 

 Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από πληρωμές 

μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

 Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε 

ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή 

την πώλησή του. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2021) 

 Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την 

αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου 

καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές 

πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα 

προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να 

λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό 

κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες 

σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή 

άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

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

με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που 

συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα 

τα ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 
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Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να παρέχουν 

διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. 

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις 

σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων 

που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από 

γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνιζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας 

υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

 

3.1 Μισθώσεις 

 

α) Πληροφορίες για μισθώσεις όπου η Εταιρεία είναι μισθωτής 

Η Εταιρεία μισθώνει κυρίως γραφεία, αποθήκες, εξοπλισμό και οχήματα. Οι συμβάσεις μίσθωσης συνήθως γίνονται για 

καθορισμένες περιόδους από 1 έως 5 έτη , αλλά μπορεί να έχουν δικαιώματα επέκτασης. 

Οι όροι μίσθωσης διαπραγματεύονται σε ατομική βάση και περιέχουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών όρων και προϋποθέσεων. 

Μέχρι το οικονομικό έτος 2018, οι μισθώσεις ακινήτων και οχημάτων ταξινομoύνταν είτε ως χρηματοδοτικές μισθώσεις είτε ως 

λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που πραγματοποιoύνταν στο πλαίσιο λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν 

κίνητρα που έλαβε ο εκμισθωτής) χρεώνονταν στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση κατά την 

ημερομηνία κατά την οποία το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για χρήση από την Εταιρεία. 

Κάθε καταβολή μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και του χρηματοοικονομικού κόστους. Το χρηματοοικονομικό 

κόστος επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης, ώστε να προκύψει ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου 

αποσβένεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης σε σταθερή βάση ή της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου αν είναι 

μικρότερη. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αρχικά αποτιμώνται βάσει της παρούσας αξίας. Οι 

υποχρεώσεις από μισθώματα περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των ακόλουθων μισθωμάτων: 

• τα σταθερά μισθώματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών πληρωμών), μειωμένα κατά τυχόν 

εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης 

• τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά επιμετρώνται με 

χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου 

• τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν από την Εταιρεία βάσει εγγυημένων υπολειμματικών αξιών 

• η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο η Εταιρεία θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα, και 

• την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση 

δικαιώματος της Εταιρείας για καταγγελία της μίσθωσης. 

Στην αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης περιλαμβάνονται και τα μισθώματα που αφορούν δικαιώματα επέκτασης 

που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα εξασκηθούν. 

Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο που εμπεριέχεται στη μίσθωση. Εάν το επιτόκιο αυτό 

δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα, χρησιμοποιείται το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή, δηλαδή το επιτόκιο με το 

οποίο θα επιβαρυνόταν ο μισθωτής εάν δανειζόταν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου 

παρόμοιας αξίας με το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης, για παρόμοια χρονική περίοδο, με παρόμοιες εξασφαλίσεις 

και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 
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Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:  

α. το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης από τη μίσθωση 

β. τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα, μείον 

οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί 

γ. τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και 

δ. εκτίμηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο μισθωτής προκειμένου να αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το 

υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο όπου έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαιώματα χρήσης αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο με διάρκεια το μικρότερο μεταξύ της 

ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσης. 

Οι πληρωμές που σχετίζονται με βραχυπρόθεσμές μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων και όλες οι μισθώσεις περιουσιακών 

στοιχείων χαμηλής αξίας αναγνωρίζοτναι με την σταθερή μέθοδο ώς έξοδο στα αποτελέσματα. Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 

είναι μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο. Τα στοιχεία ενεργητικού χαμηλής αξίας περιλαμβάνουν κυρίως 

φωτοτυπικά μηχανήματα. 

 

β) Πληροφορίες για μισθώσεις όπου η Εταιρεία είναι εκμισθωτής 

Οι εκμισθωτές συνεχίζουν να κατατάσσουν τις μισθώσεις ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις όταν ο όμιλος είναι εκμισθωτής αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τη 

σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστη που προκύπτουν από την απόκτηση λειτουργικής 

μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται ως έξοδο κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης με την ίδια βάση με το έσοδα από μίσθωση. Τα αντίστοιχα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται στον 

ισολογισμό με βάση τη φύση τους. Κατά την 31.12.2019 δεν υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία ήταν εκμισθωτής. 

  

Μισθώσεις (ΔΛΠ 17 εφαρμόσιμο έως 31 Δεκεμβρίου 2018) 

 

α) Πληροφορίες για μισθώσεις όπου η Εταιρεία είναι μισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κίνδυνους, αλλά και τις ωφέλειες που απορρέουν από το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των 

λειτουργικών μισθώσεων  (καθαρές  από  τυχόν  άλλα  κίνητρα  που  έλαβε  ο  εκμισθωτής)  αναγνωρίζονται  στα αποτελέσματα 

με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Ως χρηματοδοτικές μισθώσεις λογίζονται οι μισθώσεις ακινήτων, αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισμού κατά τις οποίες η 

Εταιρεία ουσιαστικά φέρει το σύνολο των κινδύνων και των ωφελειών που απορρέουν  από  την  κυριότητα του παγίου. Οι 

χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που προκύπτει μεταξύ της 

εύλογης αξίας του πάγιου στοι χείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε πληρωμήτου μισθώματος 

επιμερίζεται μεταξύ των υποχρεώσεων και των Χρηματοοικονομικών εξόδων  ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρ έωση. 

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από το μίσθωμα, καθαρές από χρηματοοικονομικές χρεώσεις, περιλαμβάνονται ως μακροχρόνιες 

υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού κόστους που αφορά στο επιτόκιο καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκμίσθωσης ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό ποσοστο επιτοκίου επί 

του υπόλοιπου των  υποχρεώσεων  για  κάθε  περίοδο.  Τα  ενσώματα  πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν στα πλαίσια  

χρηματοδοτικών  μισθώσεων  αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της διάρκειας της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, και 

της περιόδου διάρκειας της μίσθωσης. 

 

β) Πληροφορίες για μισθώσεις όπου η Εταιρεία είναι εκμισθωτής 

Κατά την εκμίσθωση στοιχείων του ενεργητικού στα πλαίσια χρηματοδοτικής μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων 

καταβολών των μισθωμάτων αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ της μεικτής αξίας και της παρούσας αξίας της 

απαίτησης αναγνωρίζεται ω   ς μη δεδουλευμένο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από  τις  μισθώσεις  αναγνωρίζεται κατά 

τη διάρκεια  της  μίσθωσης  με  χρήση  της  μεθόδου  της  καθαρής  επένδυσης  (net investment), η οποία αντανακλά σταθερό 

περιοδικό ποσοστό απόδοσης. 

Στοιχεία του ενεργητικού που έχουν εκμισθωθεί σε τρίτους στα πλαίσια των λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται ως 

ενσώματες ακινητοποιήσεις. Η απόσβεσή τους πραγματοποιείται κατά τη  διάρκεια  τις  αναμενόμενης  ωφέλιμης  ζωής  τους,  η  

οποία  καθορίζεται μετά  από σύγκριση με παρόμοιας  φύσης  ενσώματες  ακινητοποιήσεις  ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Το  
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εισόδημα από εκμισθώσεις (εκτός ενδεχόμενων κινήτρων προς τους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη 

διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. 

Από 1 Ιανουαρίου 2019 η λογιστική πολιτική αυτή ανανεώθηκε με βάση το καινούριο πρότυπο ΔΠΧΑ 16, όπως περιγράφεται 

παραπάνω. 

 

3.2 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας συναλλαγής. Νομισματικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας 

ισολογισμού. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

 

3.3 Έσοδα 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται από τη μεταβίβαση αγαθών την χρονική στιγμή κατά την οποία ο έλεγχος των αγαθών μεταβιβάζεται 

στον πελάτη σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες. Αυτό θεωρείται ότι συμβαίνει όταν ο αγοραστής 

μπορεί να κατευθύνει τη χρήση των αγαθών, η ανάκτηση της αντιπαροχής είναι πιθανή, το σχετικό κόστος και η πιθανή 

απόδοση των αγαθών μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα και δεν υπάρχει συνεχής διαχείριση της εμπλοκής τους με τα αγαθά. Για 

τα έσοδα που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, αυτό είναι το σημείο στο οποίο ο πελάτης αναλαμβάνει την 

ευθύνη για τα αγαθά. 

Οι πωλήσεις στους πελάτες αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, καθαρές από εκπτώσεις 

και φόρους επί πωλήσεων. 

H Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα κατά τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες σε ποσά που 

αντικατροπτίζουν το αντάλλαγμα που αναμένεται να δικαιούται η Εταιρεία έναντι των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών  με βάση 

την παρακάτω προσέγγιση των πέντε βημάτων: Βήμα 1) Προσδιορισμός της σύμβασης για την πώληση αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών  Βήμα 2) Προσδιορισμος των ξεχωριστών υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση με τον πελάτη            

Βήμα 3) Προσδιορισμός του τιμήματος συναλλαγής Βήμα 4) Κατανομή του τιμήματος  συναλλαγής στις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη σύμβαση Βήμα 5) Αναγνώριση εσόδου καθώς η οντότητα ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

την σύμβαση με τον πελάτη. 

 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ποσού, καθαρό από τις 

αποδόσεις και τις αποζημιώσεις, τις εμπορικές εκπτώσεις και τις επιστροφές όγκου, εφόσον αυτές δεν θεωρούνται ότι 

συνδέονται με ξεχωριστή υποχρέωση απόδοσης. Όταν μια σύμβαση περιέχει μια περίοδο προώθησης που συνδέεται με την 

πώληση αγαθών με την πάροδο του χρόνου, αυτό αντιμετωπίζεται ως χωριστή υποχρέωση απόδοσης λόγω των διαφορετικών 

περιόδων αναγνώρισης. 

Εφόσον τα ποσά αντιπροσωπεύουν μία ξεχωριστή υποχρέωση απόδοσης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 

• Εάν ο πελάτης θα μπορούσε να επωφεληθεί ξεχωριστά από οποιαδήποτε προσφορά που του προσέφερε η Froneri σχετικά με 

πώληση. 

• Εάν τα πρόσθετα αγαθά ή / και οι υπηρεσίες προσδιορίζονται ξεχωριστά στη σύμβαση πώλησης. 

• Όταν υπάρχουν κίνητρα ή κυρώσεις για την επίτευξη στόχων επιδόσεων από τους πελάτες, θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν 

μεταβλητή εκτίμηση. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στην καλύτερη εκτίμηση της τοπικής διοίκησης για την αξία που θα ληφθεί 

με βάση την πιθανότητα εκπλήρωσης των στόχων. Αυτό επανεξετάζεται σε κάθε περίοδο αναφοράς. 

• Οι εκπτώσεις, τα πιστωτικά σημειώματα και οι μειώσεις τιμών αφαιρούνται από τα έσοδα, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν 

ξεχωριστές υποχρεώσεις απόδοσης. Όπου αυτά βασίζονται σε στόχους πωλήσεων, τα έσοδα αναγνωρίζονται με βάση την 

πιθανότητα να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και όπου είναι πιθανό να επιτευχθούν έσοδα. Αυτό επανεξετάζεται σε κάθε περίοδο 

αναφοράς. 
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3.4 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 

Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων από συνδεδεμένα μέρη. 

 

3.5 Φόροι  

(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος  

Περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και 

τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού 

ελέγχου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις 

φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

 

Με βάση την πρόσφατη ψηφισθείσα τροποποίηση του άρθρου 45 του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019, ο συντελεστής φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα θα είναι  είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα του φορολογικού 

έτους 2019 και εφεξής. 

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος αναγνωρίζεται 

στην «Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα «Λοιπά συνολικά 

έσοδα χρήσεως» ή απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτή την περίπτωση ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα «Λοιπά 

συνολικά έσοδα χρήσεως» ή απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές και τη φορολογική νομοθεσία που 

έχει θεσπιστεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 

 

(β) Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 

επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 

ζημιά. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 

θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο 

κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να 

συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή όταν υπάρχει η πρόθεση να 

τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση. 

 

3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 

 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια 

οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα. 

 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: 

 

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως 

μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική 

αναγνώριση βασίζεται στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο 

επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο.  

 

Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία αρχικά αποτιμά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη 

αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής όπως 

ορίζεται από το ΔΠΧΑ 15. 
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Για να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη 

αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, πρέπει να δημιουργούνται ταμειακές ροές που αποτελούν «αποκλειστικά 

πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI 

(“solely payments of principal and interest”) κριτήριο και γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου. 

 Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 

  

- στο αποσβεσμένο κόστος 

- στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

 

 Η Εταιρία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

ή μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, αποτιμώνται μεταγενέστερα βάσει 

της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζημιές 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται. 

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: 

 

Η Εταιρία  Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά με 

το κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως: 

 

Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη 

διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές 

ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, προεξοφλημένες με βάση το κατά προσέγγιση αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  

 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου 

δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για το εν λόγω 

χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Εάν ο πιστωτικός 

κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα επιμετρά 

την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια 

ζωής, ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η αθέτηση. 

 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για 

τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την 

πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια 

ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνονται μόνο εμπορικές απαιτήσεις. 

 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: 

 

Οι απαιτήσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η 

Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: 

 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος συναλλαγών, στην 

περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων. 

  

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: 

 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση 

αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις 

αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων: 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή 

βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα 

δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και 

σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου. 

  

3.7 Αποθέματα 

Τα υλικά και τα εμπορεύματα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα ιδιοπαραγόμενα αποθέματα 

(προϊόντα) επιμετρούνται με βάση το κόστος παραγωγής τους. Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα παραγωγικά κόστη 

και μία κατάλληλη αναλογία των γενικών δαπανών παραγωγής και των αποσβέσεων των εργοστασίων. 

Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Όταν το κόστος κτήσεως 

των αποθεμάτων υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους αναγνωρίζεται ζημία ίση με την διαφορά. 

 

3.8 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα 

Οι προκαταβολές και τα δουλευμένα έσοδα περιλαμβάνουν πληρωμές που γίνονται για το επόμενο έτος και αναγνώριση εσόδων 

του τρέχοντος έτους τα οποία θα εισπραχθούν στο επόμενο. 

 

3.9 Ενσώματα πάγια  

Τα ενσώματα πάγια εμφανίζονται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις γίνονται στα συστατικά τμήματα των 

ενσωμάτων παγίων τα οποία έχουν όμοιες ωφέλιμες ζωές με την χρήση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης, έτσι ώστε να 

αποσβεσθεί το κόστος κτήσεως μέχρι την υπολειμματική αξία στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής. Οι ωφέλιμες ζωές έχουν ως 

εξής: 

 

Κτίρια 50 χρόνια 

Μηχανολογικός εξοπλισμός  15 χρόνια 

Επιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισμός  3-10 χρόνια 

Οχήματα 5 χρόνια 

 

Οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες επανεξετάζονται ετησίως. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη της την αξία, την 

φύση των στοιχείων, την προτιθέμενη χρήση τους και την εξέλιξη της τεχνολογίας.  

Η απόσβεση των ενσωμάτων παγίων κατανέμεται στις κατηγορίες των εξόδων τα οποία παρουσιάζονται κατά λειτουργία στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση τον χρόνο της μίσθωσης. 

  

 

3.10 Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της εταιρείας.  

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του 

προϊόντος της έκδοσης.  

3.11 Παροχές στο προσωπικό  

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών.  

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Η Εταιρεία έχει υποχρέωση σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας που καθορίζει το ποσό της 

συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει ένας εργαζόμενος κατά τη συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται από περισσότερους 

από έναν παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζημίωση.  
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Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για το πρόγραμμα  καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η δέσμευση της καθορισμένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος.  

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

εκτός από την περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης 

αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που προέρχεται από την απασχόληση των εργαζομένων μέσα 

στη χρήση καθώς και μεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισμών.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές σε αναλογιστικές υποθέσεις 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στη χρήση που έχουν προκύψει.  

 (β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καθίστανται πληρωτέες όταν η Εταιρεία τερματίζει την απασχόληση πριν την 

κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται την εθελούσια αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις 

παροχές. 

Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν ο όμιλος δεν μπορεί πλέον να 

αποσύρει την προσφορά για αυτές τις παροχές και β) όταν η εταιρεία αναγνωρίζει έξοδα από αναδιοργάνωση που είναι στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 στα οποία περιλαμβάνεται η πληρωμή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Στην 

περίπτωση που γίνεται προσφορά για εθελούσια αποχώρηση, οι παροχές τερματισμού της αποχώρησης υπολογίζονται με βάση 

τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να αποδεχθούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς προεξοφλούνται. 

 3.12 Απομείωση ενσωμάτων παγίων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ως εξής: 

Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση ετησίως. Τα 

αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ της 

εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα απαιτούμενα κόστη ρευστοποίησης και της αξίας χρήσεως. Για σκοπούς εκτίμησης της 

ύπαρξης απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία παράγονται ανεξάρτητες 

ταμιακές ροές ( ένταξη σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομείωση 

της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για σκοπούς τυχόν αναστροφής της ζημιάς απομείωσης. 

Για τις εταιρικές χρήσεις 2018 και 2019 δεν συνέτρεξαν ενδείξεις απομείωσης. 

 

3.13 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο κόστος με την μέθοδο του 

αποτελεσματικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που λήγουν μέχρι το τέλος της 

επόμενης χρήσης. 

 

3.14 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή και ποσού που προκύπτουν από δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων 

και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του 

παρελθόντος και αναμένεται εκροή πόρων αξιόπιστα προσδιοριζόμενη. Οι δεσμεύσεις για δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και 

λοιπούς κινδύνους, αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το αποτέλεσμα, με βάση τα γνωστά κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού γεγονότα. 
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3.15 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 

Τα δουλευμένα έξοδα και τα έσοδα επομένων χρήσεων, περιλαμβάνουν, έξοδα που αφορούν την τρέχουσα χρήση τα οποία θα 

πληρωθούν εντός της επόμενης χρήσεως και προεισπραχθέντα έσοδα που αφορούν την επόμενη χρήση. 

 

3.16 Μερίσματα  

Τα μερίσματα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που εγκρίνονται από την Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

 

3.17 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του 

παρελθόντος και η ύπαρξη των οποίων θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια 

μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις 

Σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

 

Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεσή της σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν ελάχιστη, και όπου υπήρχε έγινε χρήση μέσων οικονομικής αντασφάλισης για να 

καλυφθεί ο κίνδυνος έγκαιρα.  

Πιστωτικός Κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, συμπεριλαμβανομένων των  εκκρεμών απαιτήσεων και των 

δεσμευτικών συναλλαγών. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις διαθεσίμων, επισημαίνεται 

ότι η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν επαρκή δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. 

Εάν για τους πελάτες υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε χρησιμοποιείται η ενλόγω αξιολόγηση. Αν δεν υπάρχει 

πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγματοποιείται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την 

οικονομική του κατάσταση, την προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. Επίσης σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν 

έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας του 

πελάτη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονται εγγυήσεις ή προκαταβολές. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

 

Στις αρχές του 2020, ξέσπασε παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού (“COVID -19) η οποία επηρέασε την επιχειρηματική και 

οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Οι επιπτώσεις του COVID-19 σχετικά με τον 

κίνδυνο ρευστότητας της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στην Σημείωση 26. 

 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη των καταλλήλων μεθόδων ρευστοποίησης των απαιτήσεων, 

σε καθορισμένο χρόνο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη των υποχρεώσεών της με επαρκή διαθέσιμα. Περαιτέρω η εταιρεία 

έχει πρόσβαση σε δανεισμό από συνδεδεμένες επιχειρήσεις για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της.   
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 Μέχρι 1 έτος  Μεταξύ 1-2 έτη  Μεταξύ 2-5 έτη  5+ έτη 

Δάνεια -  -  -  - 

Προμηθευτές & λοιπές  

υποχρεώσεις   3.353.300  -  -  - 

Την 31η Δεκεμβρίου 2019 3.353.300   -  -  - 

        

 Μέχρι 1 έτος  Μεταξύ 1-2 έτη  Μεταξύ 2-5 έτη  5+ έτη 

Δάνεια -  -  -  - 

Προμηθευτές & λοιπές  

υποχρεώσεις 4.341.132  -  -  - 

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 4.341.132   -  -  - 

 

Κίνδυνος τιμής 

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών λόγω του ότι δεν κατέχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που να 

επηρεάζονται από διακυμάνσεις της αγοράς. 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από τον δανεισμό από συνδεδεμένες επιχειρήσεις  που δεν θεωρείται σημαντικός κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, καθώς η μεταβλητή βάση του επιτοκίου είναι το euribor το οποίο κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα για 

την παρούσα περίοδο.  

Κεφαλαιουχικός κίνδυνος 

 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της 

Εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή 

κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

 

Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν 

λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός 

δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 

δανεισμού» όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης συν τον καθαρό δανεισμό. 

 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2018 η Εταιρεία αποπλήρωσε το ποσό των € 30.938 χιλ το οποίο αφορούσε ομολογιακά δάνεια και 

υπογράφηκε σημείωμα πρόωρης αποπληρωμής στις 14 Φεβρουαρίου 2018.  

  

 

Το 2019 και το 2018 ο συντελεστής μόχλευσης είναι μηδενικός καθώς η εταιρεία αποπλήρωσε πλήρως όλες τις δανειακές της 

υποχρεώσεις. 
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5. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης  

 

Απομείωση  των ενσωμάτων παγίων της εταιρείας  

 

 

Στις εταιρικές χρήσεις 2018 και 2019 δεν συνέτρεξαν επιπλέον ενδείξεις απομείωσης.  

 

Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των ακινήτων η  Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις και λαμβάνει υπόψη 

της δεδομένα από διάφορες πηγές, που περιλαμβάνουν:  

 

(i)Πρόσφατες τιμές παρόμοιων ακινήτων σε ενεργές ή λιγότερο ενεργές αγορές, αναπροσαρμοσμένες ώστε να απεικονίζονται 

οποιεσδήποτε διαφορές με τα ακίνητα της εταιρείας.  

 

 

(ii) Προεξόφληση ταμειακών ροών, βασισμένες σε αξιόπιστες εκτιμήσεις μελλοντικών ταμειακών ροών, που πηγάζουν από τους 

όρους των εν ισχύ μισθωμάτων και άλλων συμβολαίων και (όπου είναι εφικτό) από εξωτερικά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιμές 

ενοικίασης παρεμφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση, χρησιμοποιώντας προεξοφλητικά επιτόκια. 

 

 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων βάση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Οι αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται με βάση εκτιμήσεων της διοίκησης ως η διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές 

ροές που είναι απαιτητές και σε αυτές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει. Η Διοίκηση προσπαθεί σε κάθε ημερομηνία 

αναφοράς να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις ταμειακές ροές που θα εισπράξει λαμβάνοντας υπ’ όψιν διάφορες 

παραμέτρους 

 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων, η διενέργεια των οποίων 

απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, 

το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των αργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί, 

σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις 

παραμέτρους αυτές. 
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6. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 Οικόπεδα 

- κτίρια 
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2018  8.600.608 739.347 143.519 4.818.689 14.302.163 

Προσθήκες 31.000 - - 1.451.884 1.482.884 

Πωλήσεις  (1.089.499) (101.508) (44.917) (9.562) (1.245.486) 

Διαγραφές/καταστροφές/δωρεάν διαθέσεις - - - (61.270) (61.270) 

Απομειώσεις/επανεκτιμήσεις παγίων  - - - - - 

Διαγραφές λόγω αναδιοργάνωσης - (316.768) - - (316.768) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 7.542.110 321.070 98.603 6.199.740 14.161.522 
      

Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2019 7.542.110 321.070 98.603 6.199.740 14.161.522 

Προσθήκες - - - 1.960.151 1.960.151 

Πωλήσεις - - - (27.929) (27.929) 

Διαγραφές/καταστροφές/δωρεάν διαθέσεις - - - (94.826) (94.826) 

Απομειώσεις/επανεκτιμήσεις παγίων  - - - - - 

Διαγραφές λόγω αναδιοργάνωσης - - - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 7.542.110 321.070 98.603 8.037.136 15.998.918 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2018 (308.513) (296.970) (45.916) (734.176) (1.385.575) 

Αποσβέσεις χρήσης (103.091) (48.202) (46.398) (690.725) (888.416) 

Αποσβέσει πωλήσεων  16.837 1.600 17.813 2.351 38.601 

Διαγραφές/καταστροφές/δωρεάν διαθέσεις - 22.501 - 5.955 28.456 

31 Δεκεμβρίου 2018 (394.767) (321.071) (74.501) (1.416.595) (2.206.933) 
      

1 Ιανουαρίου 2019 (394.767) (321.071) (74.501) (1.416.595) (2.206.933) 

Αποσβέσεις χρήσης (61.421) - (10.774) (909.331) (981.527) 

Αποσβέσεις πωλήσεων - - - 9.957 9.957 

Διαγραφές/καταστροφές/δωρεάν διαθέσεις - - - 34.270 34.270 

31 Δεκεμβρίου 2019 (456.188) (321.071) (85.275) (2.281.699) (3.144.234) 

      

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 7.147.343 (0) 24.101 4.783.145 11.954.589 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2019 7.085.921 (0) 13.327 5.755.437 12.854.685 
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• Το ποσό των € 317 χιλ. στην χρήση 2018 αφορά κόστος διαγραφών παγίων στοιχείων λόγω διακοπής λειτουργίας του 

εργοστασίου και μη δυνατότατα χρησιμοποίησης αυτών για την παρούσα δραστηριότητα της και ως εκ τούτου μη 

αναμονής οικονομικού οφέλους από την συνεχιζόμενη χρήση τους. 

• Οι προσθήκες της χρήσης ύψους  € 1.960 χιλ αφορούν κυρίως ψυγεία.  

 

7.  Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

 

 Kτίρια 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Σύνολο 

Κόστος κτήσης      

1 Ιανουαρίου 2019 1.256.155 440.184 1.696.339 

Προσθήκες - 336.324 336.324 

31 Δεκεμβρίου 2019 1.256.155 776.508 2.032.663 

    

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

1 Ιανουαρίου 2019 - - - 

Αποσβέσεις χρήσης (623.939) (225.210) (849.149) 

31 Δεκεμβρίου 2019 (623.939) (225.210) (849.149) 

    

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2019 632.216 551.298 1.183.514 

  

8. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να 

συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

  

                

31/12/2019 

       

31/12/2018 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   3.425.846 5.240.549 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   - - 

Αναβαλλόμενος φόρος   3.425.846 5.240.549 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
   31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης   5.240.549 - 

Χρέωση/(Πίστωση) στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων  (Σημ. 23)   (1.814.703) 5.240.549 

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης   3.425.846 5.240.549 

 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης είναι οι παρακάτω: 
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Άυλα και 

ενσώματα 

περιουσιακά 

στοιχεία 

Αποθέματα 

Προβλέψεις για 

παροχές σε 

εργαζόμενους 

Μεταφερόμενες 

φορολογικές 

ζημιές προς 

συμψηφισμό  

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 - - - - - 

Χρέωση / (πίστωση) στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 2.042.533 322.911 60.896 2.814.209 5.240.549 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2018 2.042.533 322.911 60.896 2.814.209 5.240. 549 

 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 2.042.533 322.911 60.896       2.814.209       5.240.549 

Χρέωση / (πίστωση) στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων (325.509) (55.675) 37.699 (1.471.218) (1.814.703) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 1.714.024 267.236 98.595 1.342.991 3.425.846 

 

 

 

9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

(α) Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις     

  2019 2018 

Λοιπές και εμπορικές απαιτήσεις  215.334 299.148 

    

(β) Βραχυπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις    

  2019 2018 

Εμπορικές απαιτήσεις με τρίτους   3.768.309 2.685.346 

Εμπορικές απαιτήσεις με συνδεδεμένα μέρη  480 833.665 

Μείον: πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων  (1.150.549) (1.095.299) 

   2.618.240 2.423.713 

    

Φόρος προστιθέμενης αξίας  2.634.814 3.852.893 

Προκαταβολές  1.189.875 1.186.522 

Λοιποί χρεώστες  75.516 110.594 

  6.518.445 7.573.721 

Σύνολο εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων  6.733.779   7.872.869   
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Η εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους.  

 

Οι παραπάνω απαιτήσεις αναλύονται ανάλογα με τον χρόνο που γίνονται ληξιπρόθεσμες  ως εξής: 

 

 

 2019 2018 

Πλήρως εξυπηρετούμενες εμπορικές απαιτήσεις 2.098.156 1.599.172   

   

Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις    

Έως 1 μήνα  257.064   149.845   

από 1 μήνα έως 3 μήνες 73.176   369.170   

από 3 μήνες έως 12 μήνες  189.844   305.526   

άνω των 12 μηνών  - - 

Σύνολο 520.084 824.541 

 

 

Οι μεταβολές του ποσού πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων έχουν ως εξής: 

 

              2019      2018 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.095.299   1.139.826   

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων - - 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  55.250 (44.527) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.150.549   1.095.299   

 

 

10. Αποθέματα 
 2019 2018 

Ανταλλακτικά 162.374   1.288.250   

Απομείωση Ανταλλακτικών - (1.113.485) 

Εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα 689.745   1.986.442   

Αποθέματα καθ'οδόν - 1.871   

Σύνολο 852.119   2.163.079   

 

Η απομείωση κατά την χρήση του 2018 του ποσού των 1.113.485 ευρώ αφορά ανταλλακτικά των μηχανημάτων παραγωγής που 

λόγω διακοπής της παραγωγικής δραστηριότητας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, 

πραγματοποιήθηκε η διαγραφή  των ανταλλαψτικών των μηχανημάτων παραγωγής και η πρόβλεψη απομείωσης διαγράφηκε. 

 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
 2019 2018 

Ταμείο 1.036 1.000 

Καταθέσεις όψεως 21.866.353 17.865.985 

Σύνολο 21.867.389 17.866.985 
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Το credit rating των συνεργαζόμενων τραπεζών την 31.12.2019  έχει ως εξής: 

 

 

National Bank Of Greece SA             B (Positive) 16.329.519 

Citibank Athens                                  Α+/Stable 1.884.469 

Citibank London                                 Α+/Stable 3.652.365 

 21.866.353 

 

 

12. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 24.000 

Έκδοση νέων μετοχών  60.800.000 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 60.824.000 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 60.824.000 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  είναι  € 60.824.000 και διαιρείται σε 608.240 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€  εκάστη και 

είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

Την χρήση 2018 η Εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €60.800.000 με την έκδοση 608.000 νέων 

ονομαστικών, κοινών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας  €100 εκάστης. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

πραγματοποιήθηκε αφενός δια της καταβολής τοις μετρητοίς ποσού ύψους € 40.000.000 από την μητρική εταιρεία Froneri 

International Plc και αφετέρου δια της κεφαλαιοποίησης δανειακών υποχρεώσεων προς την μητρική εταιρεία, συνολικού ποσού 

€ 20.800.000. 

 

 

13. Αποθεματικά 

 Αναλογιστικά 

κέρδη/(ζημίες) 

  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 (1.051.862) 

Αναλογιστικές ζημίες χρήσης μεταφερθείσες στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 73.476 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 (978.386) 

Αναλογιστικές ζημίες χρήσης μεταφερθείσες στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (102.201) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 (1.080.587) 
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14. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 

 

Την 31/12/2019 η υποχρέωση από μισθώσεις για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

 

 Δικαιώματα χρήσης κτιρίων 

Δικαιώματα 

χρήσης 

μεταφορικών 

μέσων 

Σύνολο 

Υποχρεώσεις μισθώσεων    

Αρχική αναγνώριση  1.256.155 440.184 1.696.339 

Προσθήκες - 336.324 336.324 

Έξοδα τόκων για υποχρεώσεις μίσθωσης  28.152 14.290 42.443 

Εξοφλήσεις λειτουργικών μισθώσεων (650.897) (237.290) (888.187) 

Σύνολο 633.410 553.508 1.186.918 

 

 

Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων την 31/12/2019 ήταν ποσό ευρώ 3.405 ευρώ 

(1/1/2019 ποσό ευρώ 0). 

Οι λήξεις από υποχρεώσεις από μισθώσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 31/12/2019 01/01/2019 

Μέχρι 1 έτος  823.947 505.982 

Από 1 έως 5 έτη  362.971 1.190.357 

Σύνολο 1.186.918 1.696.339 

 

 

 

15. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 2019 2018 

Εμπορικές υποχρεώσεις σε τρίτους  2.134.465 2.848.055 

Εμπορικές υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 21) 706.705 448.330 

Δουλευμένα έξοδα 512.131 1.039.135 

Χρηματοδοτήσεις κοινωνικής ασφάλισης και λοιποί φόροι 214.842 261.739 

Λοιπές υποχρεώσεις - 5.627 

Σύνολο 3.568.143 4.602.885 

 

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός τριών μηνών κατά μέσον όρο από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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16. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. 

 

 

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 2019 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 38.727 

Τόκος στην υποχρέωση 22.455 

Κόστος αναδιάρθρωσης - 

Λοιπά 139.642 

Σύνολο εξόδου που αναγνωρίσθηκε στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 200.824 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην Κατάσταση 

Χρημαοικονομικής Θέσης  

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 1.412.563 

Παροχές πληρωθείσες (5.000) 

Κόστος αναδιάρθρωσης - 

Αναλογιστική ζημιά 102.201 

Σύνολο εξόδου που αναγνωρίσθηκε στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 200.824 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.710.588 

  

  

Αναλογιστικές παραδοχές 2019 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,60% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,20% 

Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 12,48 

  

  

Η εταιρεία κατά την 31.12.2019 απασχολούσε 74 άτομα και για την χρήση 2018 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 77 

άτομα. 
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17. Έξοδα 

 

 

 2019  2018 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

 
Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζομένους - 2.932.625 1.197.233 4.129.857  32.041 3.018.737 1.447.227 4.498.006 

Αναλώσεις υλών 15.121.906 - - 15.121.906  14.862.792 - 168.453 15.031.244 

Απόσβεση περιουσιακών στοιχείων - 956.332 25.195 981.527,06  - 641.095 180.259 821.353 

Επισκευές και συντηρήσεις  - 257.695 338.455 596.150  - 530.625 236.153 766.777 

Ασφάλιστρα - - 51.471 51.471  - - 60.722 60.722 

Ηλεκτρικό ρεύμα -Φωταέριο - - 178.796 178.796  - - 279.329 279.329 

Τηλεπικοινωνίες - - 75.114 75.114  - - 85.242 85.242 

Ενοίκια  λειτουργικών μισθώσεων - 220.100 8.795 228.895  - 961.621 33.174 994.794 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 

με δικαίωμα χρήσης - 835.081 14.068 849.149  - - - - 

Έξοδα μεταφορών 113.297 1.208.185 5.763 1.327.245  112.215 1.207.852 5.952 1.326.020 

Έξοδα ταξιδίων - 95.363 14.817 110.180  - 126.723 17.942 144.665 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης - 2.638.226 2.616 2.640.842  - 3.149.132 2.662 3.151.794 

Προμήθειες σε τρίτους - 2.920.554 - 2.920.554  - 2.933.086 - 2.933.086 

Αναλώσιμα υλικά - 105.626 18.253 123.879  - 102.393 23.926 126.319 

Λοιπές αμοιβές τρίτων 3.155.218 3.597.855 265.936 7.019.008  2.959.479 2.679.729 277.397 5.916.604 

Αποζημιώσεις για λύσεις συμβολαίων - 50.000 - 50.000  - 119.000 - 119.000 

Λοιπά - 186.927 241.922 428.849  - 843.152 268.844 1.111.996 

Συνολικό κόστος πωληθέντων, 

εξόδων διοίκησης και διάθεσης 18.390.421 16.004.568 2.438.434 36.833.423  17.966.527 16.313.144 3.087.279 37.366.951 
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18. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος  

 

 

 
 2019 2018 

Τόκοι έξοδα   

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 72.831 34.756 

Τόκοι - 266.486 

   72.831 301.242 

Έσοδα τόκων από βραχυπρόθεσμες καταθέσεις (131.427) (102.712) 

Συναλλαγματικές διαφορές υποχρεώσεών 65 25.744 

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος (58.531) 224.273 

 

19. Παροχές σε εργαζομένους 

 
 

2019 2018 

Μισθοί και ημερομίσθια 3.021.328 3.337.649 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 692.435 728.628 

Λοιπές παρεπόμενες παροχές 215.262 230.744 

Κόστος συνταξιοδότησης - πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 200.832 900.985 

Σύνολο 4.129.857 4.498.006 

   

Ο μέσος όρος του προσωπικού της εταιρείας για την χρήση του 2019 ήταν 79 άτομα (το 2018 ήταν 86 άτομα). 

 

 

20. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 

 Η  Εταιρεία υποχρεούνται να λαμβάνει «Ετήσιο Πιστοποιητικό»  που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 

4174/2013. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία 

«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Για τη χρήση 2016 και εφεξής, η Εταιρεία υποχρεούνται να λαμβάνει «Ετήσιο Πιστοποιητικό»  που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια την υποβάλλει ηλεκτρονικά 

στο Υπουργείο Οικονομικών. Για τις χρήσσεις 2016, 2017 και 2018,  ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε από την εταιρεία 

PricewaterhouseCoopers Α.Ε, και δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν 

και που απεικονίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. Επιπλέον για τη χρήση 2019 ο φορολογικός 

έλεγχος είναι σε εξέλιξη από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και η Διοίκηση δεν αναμένει ουσιαστική μεταβολή των 

φορολογικών υποχρεώσεων της χρήσης αυτής.   

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. 
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21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι όλες οι εταιρείες των Ομίλων Froneri & Nestle στο εξωτερικό καθώς επίσης τα μέλη 

του Δ.Σ., η Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας   

 

α. Εταιρείες του Διεθνούς Ομίλου  2019 2018 

Πωλήσεις υπηρεσιών  241.650 211.819 

Αγορές αγαθών  15.157.390 16.151.545 

Αγορές υπηρεσιών  4.593.423 3.135.451 

Πωλήσεις αγαθών  51.997 549.955 

Απαιτήσεις   480 113.315 

Υποχρεώσεις (Σημ. 15)  706.705 448.330 

    

β.Λοιπές Συνδεδεμένες  2019 2018 

Πωλήσεις υπηρεσιών  - 36.498 

Αγορές αγαθών  - - 

Αγορές υπηρεσιών  - (4.062) 

Πωλήσεις αγαθών  - - 

Απαιτήσεις   - - 

Υποχρεώσεις  - - 

 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. 

 

 

 

 

22. Λοιπά έσοδα 

 
 2019 2018 

Λοιπά έσοδα   

Κέρδη από την πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων         75.372     (364.752) 

Έσοδα παρεπόμενων υπηρεσιών     (364.398)     (615.342) 

Κέρδη συναλλαγματικών διαφορών -         (7.729) 

Λοιπά διάφορα έσοδα   (1.117.853)     (294.039) 

Σύνολο   (1.406.880)  (1.281.862) 
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Το κονδύλι λοιπά διάφορα έσοδα περιλαμβάνει κυρίως ατιλογισμό προβλέψεων που είχαν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη 

χρήση.  

 

23. Φόρος εισοδήματος 

Οι διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Κέρδη ή ζημιές που 

αναφέρονται στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και κατατίθενται ετησίως στις φορολογικές αρχές, μένουν εκκρεμείς μέχρι αυτές 

να ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία της εταιρείας και να οριστικοποιήσουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές 

κάθε χρήσης που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμψηφισμό κερδών των 

επόμενων χρήσεων της εν λόγω χρήσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ετησίως οι εταιρείες 

υπολογίζουν προκαταβολή φόρου σε ποσοστό 100% επί του φόρου εισοδήματος της χρήσης, ενώ κατά την εκκαθάριση του 

φόρου την επόμενη χρήση, υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφει στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο 

Ο φόρος εισοδήματος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής: 

 2019 2018 

Τρέχων φόρος εισοδήματος - - 

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 8 )  (1.814.703) 5.240.549 

Σύνολο (1.814.703) 5.240.549  

 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον 

σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

 
 2019 2018 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων   3.285.965 1.888.267 

Φόρος βάσει ισχύοντος φορολογικού συντελεστή 24% 
 

(788.632) (547.597) 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  (197.378) (245.115) 

Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή  (903.543)  

Φορολογική επίδραση εξόδων που είχαν φορολογηθεί σε προηγούμενες χρήσεις  - 2.365.444 

Αναγνώριση φορολογικών ζημιών προηγούμενων ετών/Ζημιές για τις οποίες δεν 

αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογία  - 3.606.922 

Λοιπά   74.851 60.896 

Φόρος  (1.814.703) 5.240.549 
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24. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές  

α) Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16  

Η παρούσα σημείωση εξηγεί το αντίκτυπο που έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 ‘Μισθώσεις’ στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και γνωστοποιεί τις νέες λογιστικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019.  Η 

Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16, από την 1η Ιανουαρίου 2019 ακολουθώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση.  

Ως εκ τούτου, η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου αναγνωρίστηκε κατά την ημερομηνία της αρχικής του εφαρμογής 

(01.01.2019) και δεν αναδιατυπώθηκαν τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου του 2018. Οι ανακατανομές και οι προσαρμογές 

που προκύπτουν από τους νέους κανόνες μίσθωσης αναγνωρίζονται στον ισολογισμό έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2019. Κατά  

την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία αναγνώρισε υποχρεώσεις από μισθώσεις, σε σχέση με μισθώσεις που είχαν μέχρι 

πρότινος ταξινομηθεί ως ‘λειτουργικές μισθώσεις’ σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 17 ‘Μισθώσεις’. Αυτές οι υποχρεώσεις 

αποτιμήθηκαν στην παρούσα αξία των εναπομεινάντων πληρωμών μισθωμάτων, προεξοφλημένες με το διαφορικό επιτόκιο 

δανεισμού του μισθωτή από την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο μέσος σταθμικός συντελεστής δανεισμού του μισθωτή που 

εφαρμόστηκε από τον Εταιρεία στις υποχρεώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν μεταξύ 2,89 % και 3,39% Για τις μισθώσεις 

που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως χρηματοδοτικές μισθώσεις, η οικονομική οντότητα αναγνώρισε την λογιστική αξία του 

παγίου και της υποχρέωσης μίσθωσης, αμέσως πριν τη μετάβαση ως λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα 

χρήσης και της υποχρέωσης μίσθωσης, κατά την 01.01.2019.  

Πρακτικές εφαρμογές: 

Η Εταιρεία χρησιμοποιήσε τις κατωτέρω πρακτικές εφαρμογές που επιτρέπει το ΔΠΧΑ 16: 

• εφαρμόστηκε ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε χαρτοφυλάκια μισθώσεων με σχετικά όμοια 

χαρακτηριστικά 

• λειτουργικές μισθώσεις με εναπομένουσα διάρκεια μίσθωσης μικρότερη των 12 μηνών 

αντιμετωπίστηκαν ως βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 

• οι αρχικές άμεσες δαπάνες δεν συμπεριλήφθηκαν στη μέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης κατά την 

ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής 

• χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα εκ των υστέρων καθορισμού των όρων της μίσθωσης όταν η σύμβαση 

περιελάβανε επιλογές επέκτασης ή τερματισμού. 

 

Η Εταιρεία έχει επίσης επιλέξει να μην επαναξιολογήσει εάν μία σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση κατά την ημερομηνία της 

αρχικής εφαρμογής. Αντ' αυτού, για τις συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από την ημερομηνία μετάβασης, η Εταιρεία 

στηρίχθηκε στην πραγματοποιηθήσα αξιολόγηση σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4 «Ο προσδιορισμός 

του εάν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση 

 1/1/2019 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις όπως έχουν γνωστοποιηθεί στις 31 

Δεκεμβρίου 2018 2.588.482 

Προεξοφλημένες μισθώσεις στις 01 Ιανουαρίου 2019 με χρήση του επιτοκίου 

του   1.925.234 

(Μείον): βραχυπρόθεσμες μισθώσεις την 01.01.2019 (220.100) 

(Μείον ): μισθώσεις μη σημαντικής αξίας (8.795) 

Υποχρεώσεις Μίσθωσης 01 Ιανουαρίου 2019 1.696.339 

Από τα οποία:   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώματα 505.982 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώματα 1.190.357 

Σύνολο 1.696.339 
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25. Κόστος αναδιοργάνωσης 

 

 
2019 2018 

Απομείωση παγίων  - - 

Διαγραφές παγίων - 316.768 

Αποζημιώσεις προσωπικού - - 

Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης - - 

Σύνολο κόστους αναδιοργάνωσης - 316.768 

 

Ποσό περίπου € 317 χιλ. της χρήσης 2018, αφορά κόστος διαγραφών παγίων στοιχείων λόγω διακοπής λειτουργίας του 

εργοστασίου και μη δυνατότατα χρησιμοποίησης αυτών για την παρούσα δραστηριότητα της και ως εκ τούτου μη αναμονής 

οικονομικού οφέλους από την συνεχιζόμενη χρήση τους. 

 

 

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Ενώ το 2020 ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις και η εταιρεία ανέμενε το 2020 να είναι μια ανοδική χρονιά για την 

ελληνική οικονομία  της τάξεως του 2,5% λόγω της πιθανής εισροής επενδυτικών δραστηριοτήτων, τις φοροελαφρύνσεις για τις 

επιχειρήσεις και την αναμενόμενη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης +1,4%. Αυτή η εικόνα έχει ανατραπεί και το 2020 

εξελίσσεται σε μια χρονιά αβεβαιότητας για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της εμφάνισης του ιού 

«Coronavirus COVID-19». Το ΔΝΤ σε μελέτη του εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την κρίση της 

πανδημίας  θα είναι τεράστιες λόγω απωλειών από τον τουρισμό βάση έκθεσης για την Παγκόσμια Οικονομία (World Economic 

Outlook) που δημοσιοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον και η οποία προβλέπει για φέτος ύφεση 10% στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη 

στην Ευρωζώνη. Η έκταση αυτών των επιπτώσεων στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική και 

παγκόσμια οικονομία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της.  

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις έχουν ήδη εφαρμόσει και αναμένεται να εφαρμόσουν επιπλέον πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις 

που αποσκοπούν στην άμβλυνση των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. 

Το μέγεθος της επίδρασης της πανδημίας στην Εταιρία και ο τυχόν οικονομικός αντίκτυπός που αναμένεται να έχει, θα 

εξαρτηθούν από μελλοντικές εξελίξεις οι οποίες έχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν. 

Ωστόσο, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από το ξέσπασμα, ακολουθεί την καθοδήγηση των τοπικών υγειονομικών 

αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. 

Η Εταιρεία εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και έχει συντάξει και ήδη εφαρμόζει διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης του 

κινδύνου καθώς και σενάρια ταμειακών ροών , προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

και πρωτοβουλίες ώστε να περιοριστούν οι τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητές της και στους υπαλλήλους της. Οι 

εισπράξεις από πελάτες έως τώρα ακολουθούν την υπάρχουσα εμπορική πολιτική και η ρευστότητα της εταιρείας δεν φαίνεται 

να επηρεάζεται αρνητικά. Οι πωλήσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται σε εταιρίες της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου 

τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, στις οποίες ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας ήταν περιορισμένος σε σχέση με το 

πλήγμα που έχει υποστεί ο κλάδος του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.   

Η Εταιρεία δεν έχει δανεισμό και οι πιο σημαντικοί της προμηθευτές είναι οι υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου, οι οποίοι 

συνέχισαν απρόσκοπτα την συνήθη δραστηριότητα τους χωρίς αυτή να επηρεαστεί από καθυστερήσεις, κλείσιμο εργοστασίων 

κτλ. H Εταιρεία εκτιμά ότι με βάση τις τρέχουσες συνθήκες για την χρήση 2020 θα συνεχίσει να έχει κέρδη προ φόρων 

χρηματοοικονοικών, επενδύσεων και αποσβέσεων (EBITDA).   

Περαιτέρω σε στενή συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται 

ενέργειες με πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών καθώς και την ομαλή και 

συνεχή λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας.  Συγκεκριμένα έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα, με κυριότερα την 

θερμομέτρηση κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις, τις συνεχείς ανακοινώσεις/ενημερώσεις των εργαζομένων, την προμήθεια 

μασκών για το προσωπικό και τους συνεργάτες, την υιοθέτηση ευέλικτης εργασίας εξ αποστάσεως στην πλειοψηφία των 

υπαλλήλων, τη δημιουργία ομάδων ασφαλούς λειτουργίας με επιπλέον προσωπικό και την θέσπιση ειδικής διαδικασίας την 

οποία θα ακολουθήσει σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος εντός των εγκαταστάσεων.  
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Το παραπάνω γεγονός αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις 31/12/2019.  

 

Εκτός του ανωτέρου γεγονότος, δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου και πρίν την 

ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

27. Αμοιβές  Ελεγκτών 

Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρεία για το 2019 ανήλθαν σε € 95.600 και αφορούν € 49.100 για τον τακτικό 

έλεγχο και € 46.500 για τον φορολογικό έλεγχο και έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης.   Οι ελεγκτές δεν παρέχουν άλλες 

υπηρεσίες στην εταιρεία. 

 

 

 

 

Ταύρος, 03/09/2020 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

To Μέλος του Δ.Σ. Η Διευθύντρια του λογιστηρίου 

   

 

 

  

   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 


