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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2020
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές
διατάξεις του Ν. 4548/2018 (αρ.150), για εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα βασικά στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που
εφαρμόζει η Εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
Η πορεία για το έτος 2020, όπως προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες
επισυνάπτονται, δεν ήταν η αναμενόμενη, τόσο στο επίπεδο του τζίρου της επιχείρησης όσο και στα
συνολικά της αποτελέσματα. Βασική αιτία της ύφεσης αποτέλεσε η παγκόσμια πανδημία COVID-19.
Ο συνολικός τζίρος μειώθηκε κατά ποσοστό 35,93% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2020

37.889χιλ.€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2019

59.141χιλ.€

Αναλυτικότερα
Πωλήσεις Βιομηχανικού κλάδου 2020: 10.346χιλ.€
Πωλήσεις Βιομηχανικού κλάδου 2019: 17.904χιλ.€
Πωλήσεις Εμπορικού κλάδου

2020: 27.543χιλ.€

Πωλήσεις Εμπορικού κλάδου

2019: 41.236χιλ.€

Μείωση κατά ποσοστό 42,21%

Μείωση κατά ποσοστό 33,21%

Τα αποτελέσματα χρήσεως 2020 συγκριτικά με το 2019 παρουσιάζονται ως εξής:
EBITDA 2020:

560χιλ.€

EBITDA 2019:

2.624χιλ.€ * προσαρμοσμένο όπως αναφέρεται παρακάτω.

EBITDA 2019:

4.673χιλ.€

ΖΗΜΙΕΣ προ φόρων 2020:

(920)χιλ.€
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ΚΕΡΔΗ προ φόρων 2019:

1.566χιλ.€ * προσαρμοσμένο όπως αναφέρεται παρακάτω.

ΚΕΡΔΗ προ φόρων 2019:

3.615χιλ.€

*Η παραπάνω προσαρμογή αναφέρεται σε κονδύλι ύψους 2.049 χιλ.€, της κατάστασης συνολικών
εσόδων "Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης" και προέρχεται από αντιστροφή πρόβλεψης επισφάλειας έναντι
απαιτήσεων από εταιρεία η οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως εντός του 2019. Ελλείψει του
παραπάνω ποσού, τα λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, χρηματοδ. αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται στο ποσό των 2.624 χιλ € και τα Κέρδη προ φόρων στο ποσό των
1.566 χιλ €.
Αναλυτική επισκόπηση των μεγεθών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης
Συνολικών Εσόδων καθώς και αναλυτικές πληροφορίες και σχόλια επί αυτών περιλαμβάνονται στις
Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων.
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας για την χρήση 2020, σας παραθέτουμε
τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς αριθμοδείκτες.
2020
2019
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα
24.248 0,87 24.981
0,88
Γενική
Ρευστότητα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
27.995
28.423

Μικτό περιθώριο
Κέρδους

Αποδοτικότητα
Ιδίων Κεφαλαίων
Ταχύτητα
Κυκλοφορίας
Αποθεμάτων
Ταχύτητα
Κυκλοφορίας
Αποθεμάτων

Μικτά Κέρδη χρήσης
Καθαρές πωλήσεις χρήσεως

2020
5.073
37.889

Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

2020
(388)
23.275

Καθαρές πωλήσεις χρήσεως
Αποθέματα

Κόστος πωληθέντων
Μ.Ο Αποθεμάτων
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0,13

2019
8.601
59.141

0,15

-0,02

2019
3.692
24.146

0,15

2020
37.889 11,05
3.428

2019
59.141
4.974

11,89

2020
32.816
4.201

2019
50.539
4.794

10,54

7,81

HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ
Οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις της έδρας της Εταιρείας (εργοστάσιο, αποθήκες, λογιστήριο,
γραφεία κ.λ.π.) βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο στην ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου Θεσσαλονίκης.
Επίσης, λειτουργεί υποκατάστημα της Εταιρείας στην περιοχή των Αθηνών, το οποίο στεγάζεται σε
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη θέση Βακαλόπουλο οδός Πλουτάρχου στην Παλλήνη Αττικής. Το
υποκατάστημα της Εταιρείας αποτελεί ένα μεγάλο κέντρο διανομών για την περιοχή της Νοτίου
Ελλάδος .
Επίσης, λειτουργεί επικουρικά, υποκατάστημα της Εταιρείας, σε μισθωμένες εγκαταστάσεις στην
περιοχή του Ασπρόπυργου Αττικής, προς εξυπηρέτηση της διαχείρισης και διανομής ειδών σε
ορισμένες κατηγορίες ειδών και πελατών.
Εντός του έτους 2020 δεν υπήρξε ουδεμία μεταβολή επί των ακινήτων της Εταιρείας.
Αναφέρεται ότι επί των ακινήτων υπάρχουν σχετικές προσημειώσεις,
χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει η Εταιρεία .

Α/Α
1.
2.
3.
4.

5.

προς εξασφάλιση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Στοιχεία Ιδιόκτητων κτισμάτων
Επιφάνεια σε
Βοηθ.χώροι
Ετος Κτήσης Ποσοστό
%
τ.μ
τ.μ
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
3.340,51
1980
100
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
2.244,77
43,20
1987
100
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
4.609,28
15,00
1996
100
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
5.645,45
151,70
2002
100
Παλλήνη Αττικής 17οχιλ.
Λ.Μαραθώνος οδός Πλουτάρχου
θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω
11.364,09
1996
100
Χαρβάτι»
Διεύθυνση Ακινήτου

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Στοιχεία Οικοπέδων, Αγροτεμαχίων, Αγρών, Βοσκοτόπων κτλ.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Διεύθυνση Ακινήτου
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
Πολύγυρος Χαλκιδικής Θέση Μάλτα, 8χιλ.
παλ.επαρχ.οδού Πολυγύρου-Καλυβών
Παλλήνη Αττικής 17οχιλ. Λ.Μαραθώνος οδός
Πλουτάρχου θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω
Παλλήνη Αττικής 17οχιλ. Λ.Μαραθώνος οδός
Πλουτάρχου θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω
Παλλήνη Αττικής 17οχιλ. Λ.Μαραθώνος οδός
Πλουτάρχου θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω
Παλλήνη Αττικής 17οχιλ. Λ.Μαραθώνος οδός
Πλουτάρχου θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω
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Επιφάνεια
σε τ.μ
4.000
2.060
2.482
2.057
5.936,67

Ετος
Ποσοστό
Κτήσης
%
1980
100
1982
100
1994
100
1997
100
2001
100

110.000

1999

100

14.014

1992

100

2.099,13

2001

100

2.308,98

2001

100

7.581,44

2010

100
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η Εταιρεία, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας και βελτίωση όλων των
συνθηκών στις εγκαταστάσεις της, προχώρησε σε αντικατάσταση μέρους καθώς και στην προμήθεια
νέου μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής προκειμένου να καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες
παραγωγής και αποθήκευσης των ειδών της όπως και να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των
προϊόντων της.
Γενικά το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε στο έτος 2020 ανήλθε στο ύψος των
252χιλ.€ περίπου και αφορά σε εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις εγκαταστάσεων, απόκτηση νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση λοιπού εξοπλισμού, καθώς και βελτιώσεις μεταφορικών μέσων
της Εταιρείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020
Η έναρξη του 2020 βρήκε την Εταιρεία με υψηλούς στόχους, αποτέλεσμα των ενεργειών που είχαν
επιτυχώς υλοποιηθεί εντός του 2019, τόσο σε προϊοντικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Η Εταιρεία
προέβλεπε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής της κερδοφορίας εντός του 2020,
συνεπεία των θετικών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της ανάπτυξης του δικτύου Goody’s και
Everest, ιδιαίτερα στις αγορές τουριστικού ενδιαφέροντος.
Οι εξελίξεις όμως αναφορικά με την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 από τις αρχές Μαρτίου 2020
επηρέασαν αρνητικά τη δραστηριότητα της Εταιρείας, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν, με
αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση πωλήσεων που ξεπέρασε το 35% της αντίστοιχης περσινής περιόδου και
την εμφάνιση ζημιών.
Οι έκτακτες ταμειακές ανάγκες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020 καλύφθηκαν κυρίως με
χρήση των κρατικών ρυθμίσεων φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, συνεχείς διαπραγματεύσεις με
τους προμηθευτές για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και με επανασχεδιασμό του
επενδυτικού προγράμματος του 2020, με σημαντικό περιορισμό των αρχικά προβλεπόμενων ταμειακών
εκροών.
Παράλληλα, και σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα εγκρίθηκε η λήψη νέου κοινού ομολογιακού
δανείου για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., συνολικού ύψους
€ 14.000 χιλ. Η εκταμίευση του εν λόγω δανείου έγινε εντός του α’ τριμήνου 2021.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κατά τη διάρκεια του α’ τετράμηνου 2021 συνέχισαν να είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα για τον
περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, τα οποία μεταξύ άλλων περιλάμβαναν το
υποχρεωτικό κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών, με
αποτέλεσμα η δραστηριότητα της Εταιρείας αναφορικά με την πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων στα
καταστήματα εστίασης να επηρεαστεί σημαντικά. Ωστόσο, με τη μερική άρση των περιορισμών από αρχές
Μαΐου 2021 και τη σταδιακή κατάργησή τους με την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος,
6
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αναμένεται βελτίωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας σε σχέση με το 2020. Εκτενής αναφορά των
ενεργειών της Διοίκησης για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας εντός του 2021 γίνεται στη
Σημείωση 2.1 των οικονομικών καταστάσεων.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στη διάρκεια της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης 2020 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές διεργασίες
και ενέργειες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων τόσο για την αλυσίδα
καταστημάτων των σημάτων Goody’s – Flocafe – Everest, όσο και για το κανάλι των πελατών του
τομέα HoReCa, όπου διαφαίνεται να υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης.
Για το έτος 2021 αναμένεται να συνεχιστούν εντατικά οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης νέων
προϊόντων προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να επανέλθουμε όσο το ταχύτερο
δυνατόν στην κανονικότητα, αλλά και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την θέση μας στην
ευρύτερη αγορά του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
τη μη διανομή μερίσματος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία
COVID19.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Επιχειρησιακοί κίνδυνοι
Κίνδυνος Πωλήσεων
Ο κίνδυνος πωλήσεων αναφέρεται σε ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του κύκλου
εργασιών της Εταιρείας (είτε από υφιστάμενες είτε από νέες δραστηριότητες).
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα δίκτυα franchise των αλυσίδων που εξυπηρετεί, εμπεριέχουν
καταστήματα διαφορετικών ‘ταχυτήτων’ και οικονομικής ευρωστίας. Στην παρούσα κατάσταση παρότι
έχει περιοριστεί σημαντικά ο κίνδυνος περαιτέρω, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να
υπάρξουν επιπλέον απώλειες από καταστήματα που θα καταστούν μη βιώσιμα και θα αναγκαστούν να
παύσουν τη λειτουργία τους.

Κίνδυνος Κόστους
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών που καθορίζουν το βιομηχανικό
κόστος, καθώς και σε μεταβολές της αξίας των τροφίμων και συναφών ειδών που εμπορεύεται. Για τον
περιορισμό του συγκεκριμένου κινδύνου, το τμήμα προμηθειών παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις
και προβαίνει στην σύναψη συμβάσεων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας κατά περίπτωση, με τους
κύριους προμηθευτές της Εταιρείας, στις οποίες καθορίζονται οι τιμές αγοράς για ένα μεγάλο αριθμό
πρώτων υλών και εμπορευμάτων.
Επίσης, μέρος του εν λόγω κινδύνου αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης
των προϊόντων και εμπορευμάτων που διαθέτει.
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Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι
ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι
πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των
αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και
απόδοση αυτής. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και
του ευρύτερου Ομίλου, οι σχετικές πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η
διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση, υπολογισμό και αντιστάθμιση
των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, ως επί των πλείστων, στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει περιορισμένο
συναλλαγματικό κίνδυνο. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από
εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών και εμπορευμάτων.
Ωστόσο οι ανωτέρω συναλλαγές δεν είναι σημαντικές ως προς την επίπτωση που θα μπορούσαν να έχουν
στην λειτουργία της Εταιρείας, επομένως δεν χρησιμοποιείται κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο για
την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που ενέχεται σε αυτές. Τυχόν επιπτώσεις από
διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος κατά τον οποίο, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων δύναται
να μεταβληθεί εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και οι χρηματικές ροές από εργασίες
της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς καθώς η Εταιρεία δεν
έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε τράπεζες, που να αποφέρουν τόκο. Η
Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως αναφορικά με το δανεισμό της. Ο δανεισμός σε
κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών από επιτόκια. Η έκθεση σε
κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση και αναλόγως των
σχετικών προβλέψεων εξετάζεται η πιθανή χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα
αντισταθμίσουν τον πιθανό κίνδυνο προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων.
Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια
των χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ
σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως
εκ τούτου, ως επί το πλείστον, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια.
Συνεπώς, ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης
δανεισμού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων με βάση μια εύλογη μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%:

31/12/2020
Μεταβλητή
+1%
-1%

31/12/2019
Μεταβλητή
+1%
-1%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)

(115)

115

(115)

115

Καθαρή Θέση

(115)

115

(115)

115
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Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής
θέσης. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση του
Δικτύου Franchise, όπου κατά κανόνα υπάρχει μεγάλη συνέπεια στις πληρωμές.
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση από την Εταιρεία,
εφαρμόζοντας διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται
σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας. Όπου κρίνεται απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες της αγοράς, η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για πελάτες που παρουσιάζουν αυξημένο
πιστωτικό κίνδυνο. Για συγκεκριμένους πιστωτικούς κινδύνους η Εταιρεία σχηματίζει αντίστοιχες
προβλέψεις επισφαλειών. Στο τέλος της χρήσης η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις
πιστωτικών κινδύνων, για τους οποίους δεν έχουν σχηματιστεί αντίστοιχες προβλέψεις.
Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με πιστωτική αξιοπιστία και σε
περίπτωση που απαιτηθεί η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε
πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και
την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες
ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής
παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων εισπράξεων και πληρωμών. Παράλληλα, η Εταιρεία
παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό
σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της
τραπεζικής πιστοληπτικής του ικανότητας.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας είναι αρνητικό με το σύνολο της
αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να υπερβαίνει την συνολική αξία των κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό € 3.747. Εκτενής αναφορά των ενεργειών της Διοίκησης για την
ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας εντός του 2021 γίνεται στη Σημείωση 2.1 των οικονομικών
καταστάσεων.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη γίνονται με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού.
Παρακαλούμε δείτε τη Σημείωση 28 των Οικονομικών Καταστάσεων για στοιχεία των συναλλαγών
αυτών.

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του ομίλου GOODY’S, ο οποίος αποτελεί υπo-όμιλο του ομίλου
VIVARTIA. Καθώς το μεγαλύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων του ομίλου VIVARTIA σχετίζεται με
τον ευαίσθητο και πολύ σημαντικό τομέα της διατροφής, οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου έχουν θέσει
πολύ υψηλά πρότυπα και η τήρηση των θεσμικών κανόνων αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη βάση της
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λειτουργίας τους. Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι στην κουλτούρα του ομίλου VIVARTIA και των
θυγατρικών του και αποτελεί βασικό συστατικό του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξής τους. Η
διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την εταιρική υπευθυνότητα, τα εργασιακά και περιβαλλοντικά
θέματα και ο σχεδιασμός των σχετικών διαδικασιών πραγματοποιείται κεντρικά από τον όμιλο
VIVARTIA για το σύνολο των θυγατρικών του. Λεπτομερής αναφορά γίνεται στις οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής εταιρείας GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, οι
οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.goodys.gr.
ΣΤΟΧΟΙ
Οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζονται αισιόδοξες, καθώς ο ρυθμός
ανάπτυξης για το 2021 αναμένεται να είναι θετικός και η πανδημία να βρίσκεται σε ύφεση λόγω των
συνεχιζόμενων εμβολιασμών.
Η Διοίκηση της Εταιρείας σε συνεργασία με τη διοίκηση του ομίλου GOODY’S παρακολουθεί και
αξιολογεί συνεχώς τις νέες, πρωτόγνωρες και ευμετάβλητες συνθήκες αγοράς που διαμορφώνονται και
παράλληλα λαμβάνει και εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης των αυξημένων προκλήσεων και κινδύνων
που έχουν παρουσιαστεί με στόχο την προστασία των εργαζομένων της Εταιρείας και των οικογενειών
τους, των πελατών, των προμηθευτών και συνεργατών καθώς επίσης και τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας της.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2021
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

Χρηστίδης Ιγνάτιος
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EΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Χελλένικ Κέτερινγκ (Hellenic Catering) A.E. Φαγητών και Τροφίµων»
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Χελλένικ Κέτερινγκ (Hellenic Catering)
A.E. Φαγητών και Τροφίµων (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής
θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών
αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονοµική θέση της εταιρείας Χελλένικ Κέτερινγκ (Hellenic Catering) A.E. Φαγητών και Τροφίµων κατά
την 31η ∆εκεµβρίου 2020, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί
στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα
∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως
αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας
υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα
∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.
Ευθύνες της διοίκησης ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές
τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά
έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή
αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία,
ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
 Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που








οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να
εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη διατύπωση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

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

Έκθεση ε̟ί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν.
4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α. Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε
τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόµενο αυτής
αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020.
β. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία Χελλένικ Κέτερινγκ
(Hellenic Catering) A.E. Φαγητών και Τροφίµων και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας Σοφής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47771

HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σημειώσεις
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

5

Μικτό κέρδος

1/131/12/2020

1/131/12/2019

37.889

59.141

(32.816)

(50.539)

5.073

8.601

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

5

(5.694)

(7.322)

Λοιπά έσοδα

6

233

2.412

Χρηματοοικονομικά έσοδα

7

0

0

Χρηματοοικονομικά έξοδα

7

(532)

(77)

(920)

3.615

59

(279)

(861)

3.335

(15)

(93)

4

22

-

2

(11)

(69)

(872)

3.267

(0,3392)

1,3143

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

8

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ
Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων σε μεταγενέστερες περιόδους
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού λόγω της μεταβολής στο φορολογικό
συντελεστή
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

22
8
8

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά

9

Σημείωση:
Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημειώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Λοιπά αποθεματικά

31-Δεκ
2019

10
23
11
12
13

17.498
80
269
11.678
45
29.570

18.157
101
269
11.678
50
30.255

14
15
16
17

3.428
19.752
639
428

4.974
18.138
1.011
859

24.248
53.818

24.981
55.236

18

6.217
3.724

6.217
4.596

19
19

13.322
11

13.322
11

23.275

24.146

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο εις νέον

31-Δεκ
2020

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

21
8

414
1.151

423
1.249

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης

22
23

936
47

931
63

2.548

2.666

13.785
11.500
36
2.674

14.112
11.500
40
2.771

27.995

28.423

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

24
25
23
26

53.818

Σημείωση:
Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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55.236

HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2020
Κέρδη /(Ζημίες) χρήσης
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού
Υπόλοιπο, 31Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2019
Κέρδη χρήσης
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού λόγω μεταβολή στο φορολ. συντελεστή
Ίδια κεφάλαια απορροφώμενης εταιρίας
Προσαρμογές συγχώνευσης
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή κεφ. στους μετόχους
Διανεμηθέντα Μερίσματα Χρήσης
Υπόλοιπο, 31Δεκεμβρίου 2019

Μετοχικό
κεφάλαιο
6.217
-

Τακτικό,
αφορολόγητα και
ειδικά αποθεματικά
13.333
-

Υπόλοιπο εις
νέο
4.596
(861)
(15)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
24.146
(861)
(15)

6.217

13.333

4
3.724

4
23.275

Μετοχικό
κεφάλαιο
12.460
-

Τακτικό,
αφορολόγητα και
ειδικά αποθεματικά
14.336
-

Υπόλοιπο εις
νέο
2.808
3.335
(93)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
29.604
3.335
(93)

-

-

22

22

400
(339)
(6.304)
6.217

12
(1.015)
13.333

2
(1.478)
4.596

2
(1.066)
(339)
(6.304)
(1.015)
24.146

Σημείωση: Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
1/131/12/2020

1/131/12/2019

(920)

3.615

Αποσβέσεις

948

981

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

(21)

(151)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

(40)

(2.049)

0

0

532

77

(0)

(3)

-

-

(Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων
Απόσβεση επιχορηγήσεων

(10)
(9)

(212)
(9)

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης

479

2.248

1.546
(1.198)

(360)
10.123

Τόκοι πληρωθέντες
Καταβλημένοι Φόροι
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(450)
(415)
(35)
(73)

(4.118)
(29)
(35)
7.829

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων

(252)

(434)

14

496

-

(11.812)

0
(238)

0
(11.750)

-

11.500

Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων από λειτουργική μίσθωση

(43)

(51)

Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

(76)

(6.179)

(0)

(1.321)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

(120)

3.949

Καθαρή αύξηση/ χρηματικών διαθεσίμων

(431)

28

859

757

-

74

428

859

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
Προσαρμογές για:

Πιστωτικούς τόκους και συναφή έσοδα
Χρεωστικούς τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
(Κέρδη)/Ζημίες από μείωση/διακοπή λειτουργικών μισθώσεων
(Κέρδη)/Ζημίες αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)

Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Εξαγορές ποσοστών θυγατρικών & συγγενών επιχ.
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα

Μερίσματα πληρωθέντα

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους
Χρηματικά διαθέσιμα συγχων. εταιρειών
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους

Σημείωση:
Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η HELLENIC CATERING A.Ε. («η Εταιρεία») είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε και
στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση: ΟΔΟΣ 1η ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος (TK 57022) στη Θεσσαλονίκη.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι Βιομηχανία Φαγητών – Τροφίμων.
Βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, η διάρκεια ζωής της HELLENIC CATERING A.Ε είναι
πενήντα (50) χρόνια αρχής γενομένης κατά τη 2η Μαΐου 1980, η οποία δύναται να παραταθεί
κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής
ενσωμάτωσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας GOODY’S ΑΝΩΝΥΜH
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, η οποία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 98,02% στο
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
"Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14β, Τ.Κ. 190 19, στα Σπάτα Αττικής).
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία απασχολούσε 226 και 245
εργαζομένους αντίστοιχα.

2.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 έως
31 Δεκεμβρίου 2020 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), καθώς και των Διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας
Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου
2020.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και
μεθόδους αποτίμησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, προσαρμοσμένων
με τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. για τις χρήσεις που άρχισαν
την 1η Ιανουαρίου 2020.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και συγκεκριμένες
υποχρεώσεις, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ (€). Οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη χρήση
κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των
λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή
είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για
τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις “Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και
κρίσεις της Διοίκησης” στη Σημείωση 2.4.
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Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern)
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει της αρχής της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern), η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να
συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική οντότητα στο προβλεπόμενο μέλλον. Η χρήση
αυτής της λογιστικής βάσης λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα και την προβλεπόμενη
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, τις δράσεις της Διοίκησης για την ενίσχυση της
ρευστότητας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις για
τη διαμόρφωση, στο προσεχές μέλλον, του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο
δραστηριοποιείται.
Κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω
αρχής:
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας είναι αρνητικό με το σύνολο
της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να υπερβαίνει την συνολική αξία των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό € 3.747. Το σημαντικότερο μέρος των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά σε δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 11.500, οι οποίες εντός
της χρήσης 2021 διακανονίστηκαν όπως αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «Μέτρα και δράσεις
της Διοίκησης για την ενίσχυση της ρευστότητας»
Παράλληλα, η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 από τις αρχές Μαρτίου 2020 επηρέασε και
συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την Εταιρεία ιδιαίτερα εξαιτίας της απόφασης υποχρεωτικού
κλεισίματος των καταστημάτων εστίασης ή την λειτουργία τους υπό περιορισμούς, σε συνδυασμό
με το μέτρο περιορισμού των μετακινήσεων, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα της
χρήσης 2020 με το EBITDA να μειώνεται κατά 79% και να ανέρχεται σε € 560 (2019
προσαρμοσμένο: € 2.624. Η προσαρμογή αναφέρεται σε κονδύλι ύψους € 2.049, της κατάστασης
συνολικών εσόδων "Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης" και προέρχεται από αντιστροφή πρόβλεψης
επισφάλειας έναντι απαιτήσεων από εταιρεία, η οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως εντός του
2019. Ελλείψει του παραπάνω ποσού, τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδ. αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε ποσό € 2.624) και τις καθαρές ζημιές να
ανέρχονται σε ποσό € (861).
Η Εταιρεία όλο αυτό το διάστημα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την πορεία
της πανδημίας του COVID-19, προκειμένου να προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες που
προκύπτουν και να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις στην Εταιρεία ώστε να λαμβάνει τα αναγκαία
μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητάς της, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τα κυβερνητικά μέτρα
στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
Όλες οι δράσεις της Διοίκησης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα
σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ομίλου GOODY’S, είχαν ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική
διαχείριση των διαθεσίμων της, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της σε κεφάλαιο
κίνησης.
Βασικοί παράγοντες όπως ενδεικτικά η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η πορεία του
τουρισμού, η πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος, η πιθανότητα εμφάνισης 4ου κύματος της
πανδημίας, καθώς και η διάρκεια των κυβερνητικών μέτρων στήριξης, θα διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας των πωλήσεων και του EBITDA για το 2021. Ωστόσο
ήδη, με τη μερική άρση των περιορισμών από αρχές Μαΐου 2021 και τα σχέδια για τη σταδιακή
κατάργησή τους, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και με την πρόοδο του
εμβολιαστικού προγράμματος, διαφαίνεται ένα κλίμα αισιοδοξίας και αναμένεται να υπάρχει
βελτίωση του κύκλου εργασιών και του EBITDA της Εταιρείας το 2021 σε σχέση με το 2020. Το
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ακριβές ύψος της αύξησης θα καθορισθεί από την πορεία της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα
του κλάδου εστίασης, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Μέτρα και δράσεις της Διοίκησης για την ενίσχυση της ρευστότητας
Η Εταιρεία στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, εξετάζει μία σειρά
πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: αποτελεσματική εκμετάλλευση και
διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου που εντάσσεται και αναθεώρηση
υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες. Ειδικότερα, αναλύονται κατωτέρω ενέργειες που έχουν
ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη μετά την 31/12/2020:
• Εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω νέου δανεισμού
Η Εταιρεία την 29/1/2021 προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικού
ύψους € 14.000 για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης που προέκυψαν εντός του 2020 λόγω
της πανδημίας COVID-19, με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. Η διάρκεια του δανείου
είναι πενταετής με τελική ημερομηνία εξόφλησης την 31/10/2025. Το επιτόκιο ανέρχεται σε
Euribor πλέον περιθωρίου 2,0% ετησίως (Cash margin) ενώ κατά τη διάρκεια των πέντε ετών
προβλέπονται καταβολές για την αποπληρωμή του δανείου.
• Αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων
Στα πλαίσια της μεταβίβασης του ομίλου VIVARTIA από τη MARFIN INVESTMENT GROUP
προς τα επενδυτικά κεφάλαια της CVC Capital Partners, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του
Μαρτίου 2021, υπογράφηκε μεταξύ του ομίλου VIVARTIA, της Εταιρείας και των πιστωτικών
ιδρυμάτων, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης των κοινοπρακτικών
δανείων του ομίλου VIVARTIA και της Εταιρείας με όρους επωφελείς για την Εταιρεία, που
περιλαμβάνουν χαμηλότερο περιθώριο δανεισμού και επέκταση της λήξης του μέχρι την
20/4/2027. Το εν λόγω Συμφωνητικό Αναδιάρθρωσης προβλέπει τη μερική προεξόφληση
κεφαλαίου κατά ποσό € 5.869, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του Απριλίου 2021, χαμηλότερο
περιθώριο δανεισμού και επέκταση της λήξης του μέχρι την 20/4/2027, ενώ κατά τη διάρκεια του
δανείου προβλέπονται καταβολές για την αποπληρωμή του. Η υπογραφή της σύμβασης του νέου
κοινοπρακτικού δανείου ολοκληρώθηκε την 2/7/2021.
• Επιπρόσθετα μέτρα περιορισμού του λειτουργικού κόστους, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται με
βάση τις νέες εξελίξεις και δεδομένα αγοράς
• Επαναδιαπραγμάτευση όλων των βασικών συμβάσεων λειτουργίας με στόχο την
αναπροσαρμογή των βασικών τους όρων στα τρέχοντα δεδομένα
Αξιολογώντας το σύνολο των ανωτέρω γεγονότων, δράσεων, παραδοχών και εκτιμήσεων που
βασίζονται στις έως σήμερα διαθέσιμες πληροφορίες, κρίνεται ότι δεν υπάρχει ουσιώδης
αβεβαιότητα και η Διοίκηση εκτιμά ότι, για τους τουλάχιστον επόμενους 12 μήνες, πληρούνται οι
προϋποθέσεις για την εφαρμογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για
τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τη
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 26 Ιουλίου 2021.
Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
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2.2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
(α) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Το νόμισμα
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε άλλα
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν
σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του
ισολογισμού τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε
άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές
ισοτιμίες.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την
αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στις
συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, εξαιρουμένων των συναλλαγών που πληρούν τις
προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών που απεικονίζονται στη καθαρή θέση.
(β) Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την
πραγματοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων. Τα κόστη που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού
προγράμματος αναγνωρίζονται σαν ασώματο πάγιο στοιχείο μόνο όταν ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματες Ακινητοποιήσεις». Τα έξοδα ανάπτυξης σε ένα επιμέρους
έργο αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια όταν η Εταιρεία μπορεί να αποδείξει: α) ότι είναι
εφικτή η τεχνική ολοκλήρωση με σκοπό την εκμετάλλευση (μέσω χρήσης ή πώλησης), β) την
πρόθεση και τη δυνατότητα της Εταιρείας για την ανωτέρω εκμετάλλευση, γ) τη δημιουργία
μελλοντικού οικονομικού οφέλους, δ) τη διαθεσιμότητα των πηγών για την ολοκλήρωση του
ασώματου παγίου και ε) τη δυνατότητα αξιόπιστης καταμέτρησης των εξόδων κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης.
Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούμενες ετήσιες περιόδους είχαν καταχωρηθεί ως έξοδα
δεν αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού σε μεταγενέστερες περιόδους, ακόμη
και εάν προκύψει ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη προϊόντος θα εισφέρει μελλοντικά οικονομικά
οφέλη.
(γ) Αναγνώριση Εσόδων: Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν
από συμβάσεις με πελάτες ακολουθείται ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα εξής πέντε στάδια:
• Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.
• Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.
• Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.
• Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
• Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.
Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία
αναμένει να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή
υπηρεσιών σε έναν πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων
(φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Εάν το αντάλλαγμα είναι
μεταβλητό, τότε η Εταιρεία εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται για τη
μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών με τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας ή με
τη μέθοδο του πιο πιθανού ποσού. Η τιμή της συναλλαγής, συνήθως, κατανέμεται στις
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επιμέρους δεσμεύσεις εκτέλεσης με βάση τις σχετικές αυτοτελείς τιμές πώλησης κάθε
υποσχόμενου στη σύμβαση, διακριτού αγαθού ή υπηρεσίας.
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών
σε έναν πελάτη) είτε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη
μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη).
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες
(προπληρωμές) τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς
επίσης και όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο
(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη
μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν
εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωρισθεί στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων
δικαίωμα να λάβει το τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς
τον πελάτη. Αντίστοιχα, η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις
όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί
απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον
πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πώληση αγαθών
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων
πωλήσεων και του αναλογούντα φόρου προστιθέμενης αξίας «ΦΠΑ», αναγνωρίζονται όταν
μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την
ιδιοκτησία των αγαθών.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
Μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψής τους έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των εταιρειών που το διανέμουν.

(δ) Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα γήπεδα, κτίρια και μηχανήματα και εξοπλισμός,
αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος (τεκμαρτό κόστος βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 1) μείον
τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης τους. Τα μεταφορικά μέσα
καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις
σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων
παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους
δυναμικότητα ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.
Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την
απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη
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χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την απομάκρυνση ενός παγίου
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία απομακρύνεται το εν λόγω
πάγιο.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι
αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.
Επίσης σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 και κατόπιν επανεκτίμησης της
ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού , επιμηκύνθηκε η ωφέλιμη ζωή ορισμένων
μηχανημάτων.
Τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία

Ωφέλιμη Ζωή

Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5-62 έτη
3-35 έτη
7-9 έτη
3-13 έτη

(στ) Συμμετοχές σε Θυγατρικές και Συγγενείς: Οι συμμετοχές της Εταιρείας στις συνδεμένες
επιχειρήσεις της αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες
απομείωσης. Ζημίες απομείωσης ορίζεται η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης
αξίας. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι
διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για
τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών
αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η
Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Τέτοια ένδειξη
συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, τότε η ζημία απομείωσης μεταφέρεται στα
αποτελέσματα. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένης οικονομικής
κατάστασης γιατί είναι θυγατρική της εταιρείας GOODY’S A.E. η οποία και συντάσσει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
(ζ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:
(i)

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού:

Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωμάτων παγίων στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια
ζωής, τα οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των
λοιπών στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο
ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας και της
αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην
οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε
πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η
καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
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πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο
που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να
προσδιοριστούν ξεχωριστά.

(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού:
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του
οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το
εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις
πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων,
αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί
σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί
σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
(Στάδιο 2), και
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις
απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα
που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
για το σύνολο της διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών
ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά
προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου για τα στοιχεία του
ενεργητικού από συμβάσεις, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις,
υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω
στοιχείων. Στην περίπτωση αυτήν, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές συνιστούν τις
αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο
αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά
τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί έναν πίνακα
προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση την φύση
και ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση
με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες
και το οικονομικό περιβάλλον.
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(η) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των ετοίμων και ημι-ετοίμων προϊόντων περιλαμβάνει όλα
τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και
επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα
(βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει κόστη
δανεισμού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων
καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων
προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα
εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την
πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος
αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της επιχείρησης. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα
ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
(θ) Χρηματοοικονομικά μέσα: Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική
υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση.
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία
καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του
στοιχείου, ή όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος
αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η
υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα
χρηματοδότησης και επιμετρώνται με βάση την τιμή συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ
15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία
προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν
καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες
κατηγορίες:
• χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος,
• χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, και
• χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων.
Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των
συμβατικών ταμειακών ροών τους.
Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
και τα οποία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα κονδύλια
«Λοιπά
χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα»,
«Χρηματοοικονομικά
έξοδα»
και
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«Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που
περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:
•
το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του
ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών
ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, καθώς και η πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και
•
εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού
συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου.
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή
προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την
αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση
είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και αναταξινομούνται στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των
στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση
τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.
Ταξινόμηση και επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια τραπεζών.
Οι δανειακές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του
ανταλλάγματος που λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό. Μετά
την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,
εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της
υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών
Καταστάσεων.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινομηθούν κατά την αρχική αναγνώριση ως
αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια.
(α) Η ταξινόμηση αντιστρέφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις επιδράσεις της λογιστικής
ασυνέπειας (accounting mismatch) που θα προέκυπτε αν η υποχρέωση είχε αποτιμηθεί στο
αποσβεσμένο κόστος.
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(β) Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων οι οποίες
διαχειρίζονται ή αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας,
σύμφωνα με τις στρατηγικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας.
(γ) Η χρηματοοικονομική υποχρέωση περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο το οποίο
ταξινομείται και αποτιμάται διακεκριμένα.
(κ) Χρηματικά Διαθέσιμα:
Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις περιλαμβάνουν
μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς
υπερανάληψης καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι άμεσα
μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό
κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα
χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και
χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

(λ) Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού:
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από
παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε
περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η
επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν
έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών
πληρωμών ή σε επιστροφή.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης
περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που
καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά τη λήξη της απασχόλησης ως αντάλλαγμα της
υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της Εταιρεία για παροχές συνταξιοδότησης αφορούν τόσο
προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως
έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από την
Εταιρεία, χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών σε ασφαλιστικές εταιρείες ή σε
κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα.

( α) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε
Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην
ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί
να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην
καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε
ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την
αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται
ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.
(β) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (Μη χρηματοδοτούμενο)
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους
αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των
καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των
αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η
θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.
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Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη
παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος
(αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρεία) και τις μεταβολές που
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με
τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Για την προεξόφληση της χρήσης 2020 το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του
iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις
αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και
την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και
ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις.
Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές
Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού
στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν
κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές
και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19R, το οποίο
περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων:







την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και
την οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,
τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του
προγράμματος στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού
τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει
του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών,
την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την
νωρίτερα εκ των ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται
η σχετική αναδιάρθρωση ή η τερματική παροχή,
λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση
ευαισθησίας

(μ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):
(i) Τρέχων φόρος εισοδήματος:
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει
βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και
υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους
φορολογικούς συντελεστές.
(ii) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος:
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ
της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός των ακόλουθων δυο περιπτώσεων:
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Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την
απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά τη στιγμή
της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.
Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται
με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και
τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο
κέρδος ή ζημία.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες
προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των
μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων
φορολογικών ζημιών.
Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, αναγνωρίζεται
απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές
διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης
οικονομικής θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από
αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία της
κατάστασης οικονομικής θέσης.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα
ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
(ν) Μισθώσεις:
Η Εταιρεία ως μισθωτής
Για κάθε νέα σύμβαση που συνάπτεται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία
αξιολογεί εάν η σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει μίσθωση. Μία σύμβαση είναι ή εμπεριέχει
μίσθωση, εάν η σύμβαση αυτή εκχωρεί το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός
αναγνωρισμένου στοιχείου του ενεργητικού για μία χρονική περίοδο και έναντι ορισμένου
ανταλλάγματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία αξιολογεί εάν:
 η σύμβαση εκχωρεί το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωρισμένου στοιχείου
του ενεργητικού, το οποίο καθορίζεται είτε ρητά στη σύμβαση είτε εμμέσως εφόσον
καθορίζεται ρητά κατά τη χρονική στιγμή που το εν λόγω στοιχείο καταστεί διαθέσιμο
προς χρήση από την Εταιρεία,
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η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από
τη χρήση του αναγνωρισμένου στοιχείου, και
η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του αναγνωρισμένου στοιχείου
του ενεργητικού.

Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης
στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο
πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων
κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, αναγνωρίζονται σε ποσό που ισούται με την υποχρέωση από
μισθώσεις, προσαρμοσμένο κατά το ποσό των προπληρωμένων ή δεδουλευμένων
μισθωμάτων.
Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στο κόστος μειωμένο
κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Το κόστος κατά την
αρχική αναγνώριση περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης
μίσθωσης, αρχικές δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο, τα κόστη
αποκατάστασης και τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν
αυτή, μειωμένες κατά το ποσό των εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. Μετά την αρχική
αναγνώριση, τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποσβένονται με τη σταθερή
μέθοδο στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας
μίσθωσής του και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υφίστανται
σχετικές ενδείξεις.
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης αναγνωρίζονται αρχικά σε ποσό ίσο με την παρούσα αξία των
μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τα συμβατικά
σταθερά μισθώματα, μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη και ποσά
που σχετίζονται με πληρωμές υπολειμματικής αξίας και αναμένονται να πληρωθούν. Επίσης,
περιλαμβάνουν την τιμή εξάσκησης δικαιώματος αγοράς, καθώς και ποσά κυρώσεων λήξης
μιας σύμβασης στην περίπτωση που είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο εκμισθωτής θα ασκήσει το
δικαίωμα αυτό. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των μισθωμάτων χρησιμοποιείται το
τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται από τη
σύμβαση, το επιτόκιο επιπρόσθετου δανεισμού (incremental borrowing rate). Το επιτόκιο
αυτό αντιπροσωπεύει το κόστος που θα όφειλε να καταβάλει ο μισθωτής για να δανειστεί το
απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο ενεργητικού με παρόμοια
χαρακτηριστικά, και συνθήκες με το μισθωμένο στοιχείο σε ένα παρόμοιο οικονομικό
περιβάλλον. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2020, το μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο που
εφαρμόστηκε για την Εταιρεία ήταν 5% - 6%.
Μετά την αρχική αναγνώριση, το ποσό των υποχρεώσεων μίσθωσης προσαυξάνεται με το
χρηματοοικονομικό τους κόστος και μειώνεται με την πληρωμή των μισθωμάτων. Στην
περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στο ποσό των μισθωμάτων λόγω μεταβολής κάποιου
δείκτη, στην εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας ή στην αξιολόγηση ενός δικαιώματος
αγοράς, επέκτασης ή λήξης της σύμβασης, τότε γίνεται επανεκτίμηση του ποσού της
υποχρέωσης.

Sale and leaseback
Για συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback) που συνιστούν
χρηματοδοτική μίσθωση, οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του
περιουσιακού στοιχείου αυτού, σε σχέση με την λογιστική του αξία, δεν αναγνωρίζεται
30

HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

άμεσα ως έσοδο από την Εταιρεία και εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως έσοδο
επομένων χρήσεων, το οποίο αποσβένεται σύμφωνα με την διάρκεια της μίσθωσης.
Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά τη χρονική στιγμή μίας συναλλαγής
πώλησης και επαναμίσθωσης, είναι μικρότερη από την λογιστική αξία του, τότε η ζημία που
προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας δεν
αναγνωρίζεται αμέσως, εκτός αν υπάρχει απομείωση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου,
οπότε η λογιστική αξία μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό σύμφωνα με το ΔΛΠ 36.

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής
Οι μισθώσεις της Εταιρείας ως εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές ή ως
χρηματοοικονομικές. Μία μίσθωση ταξινομείται ως χρηματοοικονομική, εάν μεταβιβάζει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με την κυριότητα του
υποκείμενου στοιχείου του ενεργητικού. Αντίθετα, μία μίσθωση ταξινομείται ως λειτουργική,
εάν δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται την
κυριότητα του στοιχείου του ενεργητικού.
Τα έσοδα από μισθώματα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τους όρους της
μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν την Εταιρεία στη
διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης, προστίθενται στη λογιστική αξία
του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της
μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης.
Τα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηματοοικονομική μίσθωση αποαναγνωρίζονται
και η Εταιρεία αναγνωρίζει μια απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση.
Η απαίτηση από μισθώσεις προεξοφλείται με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου και η
λογιστική αξία προσαρμόζεται αναλόγως. Τα εισπρακτέα μισθώματα αυξάνονται βάσει των
τόκων επί της απαίτησης και μειώνονται με την είσπραξη των μισθωμάτων.
(ξ) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα
τηρηθούν.
Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης
ζωής των επιχορηγούμενων παγίων, αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων κατά τη
διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την συστηματική συσχέτιση τους με τα
επιχορηγούμενα έξοδα.
(ο) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η
Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων
γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων
μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης
που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις
προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οπότε η επίδραση
της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται
προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων
ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του
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χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την
υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών
είναι πιθανή.
(π) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας
που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της
ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» στα Ίδια
Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών
καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.

2.3.

ΝΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ,

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Η Εταιρεία στις Οικονομικές Καταστάσεις έχει τηρήσει τις λογιστικές πολιτικές που
χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, υιοθετώντας
όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που
άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2020. Στην παράγραφο (α) παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν
εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 καθώς και τα πρότυπα τα
οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2020, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες
της Εταιρείας. Στην παράγραφο (β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων εκδόθηκαν από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2020 ή
μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:
• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Το Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με
συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια
της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις
Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του
ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν
λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην
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χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας.

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Το Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα
περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως
άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους,
προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το
ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες
θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1
και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει
να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε
άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς
Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Το Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις
συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες
επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του
Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή
χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου
αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως
τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες
στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω
συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας.
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις
εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων
του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει
αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη
μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε
τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης
παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας.
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• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις
Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020)
Το Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν
στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον
Covid-19 παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν
απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που
σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που
εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος
έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται
για παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές
μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
(β)
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)
Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης
σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4
«Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να
εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2021.
• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου
Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2021)
Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην
αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας
στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές
που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια
εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως
αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια
εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων,
πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης,
καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2021.
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• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις
Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021)
Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος
προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι
οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η
Ιουνίου 2022. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση της πρακτικής εφαρμογής για όλες τις
σχετιζόμενες με τον Covid-19 παραχωρήσεις μισθώματος, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο
ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και
στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2022)
Το Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν
περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του
Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των
Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των
απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή
του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να
τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων.
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να
αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που
παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς
χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα
Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να
συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο.
- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα
Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2023)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός
ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων
των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική
οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που
εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη
στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν
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όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα
κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα
επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας
την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για
τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις
απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν
ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία
οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12
μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα
μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία
αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή
προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ)
επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των
απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως
να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB
προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης
ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της
πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Το Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που
αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να
βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη
πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο
συγκεκριμένα, με βάση τις τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών
σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και
Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2023)
Το Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι
οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής
πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς
αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με
την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα
γεγονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει
σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού
και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που
παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται
περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους
εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της
Εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές
εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα
μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες
έχουν ως κάτωθι:
(α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων
που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος
για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε
φορολογικούς ελέγχους.
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος
απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που
προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά
είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις
για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών
έλαβε χώρα.
(β) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα
συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές
κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε
συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.
(γ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους
πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της
σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της
Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις
επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη
στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας
ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
(δ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η
αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το
προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του
δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές
που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας
προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 22.
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(ε) Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών του. Η Διοίκηση κρίνει ότι, οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά
την οικονομική θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις,
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, που περιλαμβάνει κρίσεις, σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και
τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις
διερμηνείες, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση, ή μια μείωση, των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 27.
(στ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε
χρήση. Οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια την αναμενόμενη χρησιμότητα των
στοιχείων του ενεργητικού.
(ζ) Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον
υπολογισμό της αξίας χρήσεως η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το
περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή
προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.

3.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι
συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται είναι ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και οι τιμές της αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
ρευστότητας και κίνδυνος ταμειακών ροών. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας
στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που
είναι πιθανόν να προκύψουν από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και
τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την πολιτική διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους
εκτίθεται η Εταιρεία είναι η παρακάτω:
 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της
Εταιρείας,
 σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και
 εκτέλεση / εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω της Διοίκησης της Εταιρείας καθώς και μέσω
της Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου GOODY’S (Group Treasury). Προ της
διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το
δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλομένους.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου VIVARTIA παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες
στην Εταιρεία, συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές και διαχειρίζεται
τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συσχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου.
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Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, ως επί των πλείστων, στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει περιορισμένο
συναλλαγματικό κίνδυνο. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως
από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών και
εμπορευμάτων. Ωστόσο οι ανωτέρω συναλλαγές δεν είναι σημαντικές ως προς την επίπτωση που
θα μπορούσαν να έχουν στην λειτουργία της Εταιρείας, επομένως δεν χρησιμοποιείται κάποιο
χρηματοοικονομικό εργαλείο για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που ενέχεται σε
αυτές. Τυχόν επιπτώσεις από διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος καταχωρούνται στην
κατάσταση συνολικών εσόδων.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος κατά τον οποίο, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων
δύναται να μεταβληθεί εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και οι χρηματικές
ροές από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της
αγοράς καθώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε
τράπεζες, που να αποφέρουν τόκο. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως αναφορικά
με το δανεισμό της. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο
ταμειακών ροών από επιτόκια.
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων
παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση και αναλόγως των σχετικών προβλέψεων εξετάζεται η
πιθανή χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα αντισταθμίσουν τον πιθανό κίνδυνο
προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων.
Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη
διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη
σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για
κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, ως επί το πλείστον, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με
κυμαινόμενα επιτόκια. Συνεπώς, ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή
των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα της
Εταιρείας.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των
ιδίων κεφαλαίων με βάση μια εύλογη μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%:
31/12/2020
Μεταβλητή
+1%
-1%

31/12/2019
Μεταβλητή
+1%
-1%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)

(115)

115

(115)

115

Καθαρή Θέση

(115)

115

(115)

115

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης
οικονομικής θέσης. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία
πελατειακή βάση του Δικτύου Franchise, όπου κατά κανόνα υπάρχει μεγάλη συνέπεια στις
πληρωμές.
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση από την
Εταιρεία, εφαρμόζοντας διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή
υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας. Όπου κρίνεται απαραίτητο και
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για πελάτες που
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παρουσιάζουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. Για συγκεκριμένους πιστωτικούς κινδύνους η
Εταιρεία σχηματίζει αντίστοιχες προβλέψεις επισφαλειών. Στο τέλος της χρήσης η Εταιρεία δεν
αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικών κινδύνων, για τους οποίους δεν έχουν
σχηματιστεί αντίστοιχες προβλέψεις.
Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με πιστωτική αξιοπιστία
και σε περίπτωση που απαιτηθεί η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή
του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.
Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2020
2019
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

428
20.392
20.819

859
19.148
20.007

Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων
και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις
ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και
μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων εισπράξεων και πληρωμών.
Παράλληλα, η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των
υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των
κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής του ικανότητας.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019, για την Εταιρεία, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από
τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις λειτουργικών
μισθώσεων, οι οποίες αποτυπώνονται σε προεξοφλημένες αξίες βάσει εφαρμογής ΔΠΧΑ 16.
31-Δεκ-20
Εντός 6 μηνών

6 έως 12 μήνες

1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

18
13.785
2.674

18
-

47
-

-

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

11.500

-

-

-

Σύνολο

27.977

18

47

-

31-Δεκ-19
6 έως 12 μήνες

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

22
14.112
2.772
11.500

17
-

63
-

-

Σύνολο

28.406

17

63

-

40

1 έως 5 έτη

Πάνω
από 5 έτη

Εντός 6 μηνών
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Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας είναι αρνητικό με το σύνολο
της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να υπερβαίνει την συνολική αξία των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό € 3.747. Εκτενής αναφορά των ενεργειών
της Διοίκησης για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας εντός του 2021 γίνεται στη
Σημείωση 2.1 των οικονομικών καταστάσεων.

4.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
2019
2020
Μισθοί και ημερομίσθια
3.213
4.940
Εργοδοτικές εισφορές
821
1.276
Αποζημιώσεις και πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
55
166
συνταξιοδότησης
265
305
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο
4.355
6.687

5.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
2020
2019
Μισθοδοσία
1.683
3.032
Αμοιβές Τρίτων
1
10
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
569
668
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
4
9
Έξοδα ενοικίων
14
18
Παροχές τρίτων
674
915
Ασφάλιστρα
2
3
Αποθήκευτρα
72
77
Επισκευές και συντηρήσεις
164
360
Έξοδα μεταφορών
17
30
Λοιποί φόροι – τέλη
6
11
Αναλώσιμα
256
449
Έξοδα ταξιδιών
1
6
Λοιπά
57
116
Κόστος αποθεμάτων
29.298
44.835
Σύνολο
32.816
50.539
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Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
2020
2.672
70
430
339
36
18
512
117

Μισθοδοσία
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
Έξοδα ενοικίων
Παροχές τρίτων
Ασφάλιστρα
Αποθήκευτρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα μεταφορών
Λοιποί φόροι - τέλη
Αναλώσιμα
Έξοδα ταξιδιών
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπά
Σύνολο

6.

141
264
832
43
61

9
150
5.694

2019
3.655
73
272
269
35
30
500
121
205
347
1.348
31
101
24
309
7.322

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής:
2019

2020
Έσοδα από υπηρεσίες
Έσοδα από ενοίκια
Κέρδη/(ζημίες) από πώληση παγίων
Επιδοτήσεις
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Κέρδη από παύση μισθώσεων
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

10
72
10

42

24
72
212

2

-

1
9
0
40
88
233

19
9
3
2.049
23
2.412
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7.

ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2019
2020
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
(510)
(20)
Τόκοι από λειτουργικές μισθώσεις
(5)
(13)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
(18)
(44)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

8.

(532)
0
0
(532)

(77)
0
0
(77)

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Το ποσό του φόρου εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
2019
2020
Πρόσθετοι φόροι & φόροι εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
35
94
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
(94)
196
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος λόγω
(11)
αλλαγής φορολογικού συντελεστή
Συνολικός φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην
(59)
279
κατάσταση συνολικών εσόδων
Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την
εφαρμογή του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής:

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή (2020: 24%, 2019: 24%)
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις προηγουμένων χρήσεων
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και
αποθεματικών και εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Φορολογική επίδραση ζημιών χρήσεως για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση /
(Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών προηγούμενων
χρήσεων)
Φορολογική επίδραση ζημιών χρήσεως για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβ. φορολ.
Επίδραση από μεταβολή φορολογικών συντελεστών
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων
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2020
(920)

2019
3.615

(221)

868

35

94

126

4

-

(183)

-

(492)

-

(11)

(59)
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Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4646/2019 ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις
ελληνικές επιχειρήσεις για τη χρήση 2020 και 2019 ανέρχεται σε 24%.
Την 31/12/2020 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρ. 36 του Ν. 4174/2013, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία για παράταση του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης
διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015 έως και 2020.
Για τις χρήσεις 2015 έως και 2019, η Εταιρεία πληρώντας τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στο
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έλαβε Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης, βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1, χωρίς να προκύψουν
ουσιώδεις διαφορές.
Για τη χρήση 2020 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη λήψη
Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων
που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων διενεργώντας τις
αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει
προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς η Διοίκηση θεωρεί ότι, τυχόν ποσά
φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στην καθαρή θέση, στα
αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της
λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων
και υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμένεται να ισχύσει στις
χρήσεις κατά τις οποίες αναμένεται να αναστραφούν οι προσωρινές φορολογητέες και εκπεστέες
διαφορές.
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H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των
χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 έχει ως ακολούθως:

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
αποτελέσματα

1 Ιανουαρίου
2020
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις):
Αποζημιώσεις προσωπικού
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες
Επισφαλείς απαιτήσεις
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Αποτίμηση αποθεμάτων
Επιχορηγήσεις
Μισθώσεις
Σύνολο

223
716
(2.303)
16
99
0
(1.249)

(2)
121
(56)
41
(9)
1
0
94

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
αποτελέσματα

1 Ιανουαρίου
2019
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις):
Αποζημιώσεις προσωπικού
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες
Επισφαλείς απαιτήσεις
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Αποτίμηση αποθεμάτων
Επιχορηγήσεις
Μισθώσεις
Σύνολο

9.

(Χρέωση)/
Πίστωση στην
καθαρή θέση

243
280
746
(2.492)
32
102
(1.089)

31 Δεκεμβρίου
2020

4
4

(Χρέωση)/
Πίστωση στην
καθαρή θέση

(44)
(280)
(30)
188
(16)
(3)
0
(185)

225
121
659
(2.263)
6
99
1
(1.151)

31 Δεκεμβρίου
2019

24
24

223
716
(2.303)
16
99
0
(1.249)

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:
2020
Καθαρά κέρδη/(Ζημίες) αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της
Εταιρείας
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €)
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2019

(861)

3.335

2.537.750
2.537.750

2.537.750
2.537.750

(0,3392)

1,3143
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10.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Κτήρια και
εγκαταστάσεις

Γήπεδα
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Μεταφορές από ΑΥΕ
Πωλήσεις /διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2020

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις /διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2020

Μηχανήμα
τα και
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη
(ΑΥΕ)

Σύνολο

4.611
4.611

15.048
39
15.087

11.798
128
(120)
11.807

4.930
13
(7)
4.936

4.188
72
48
(364)
3.944

48
(48)
-

40.624
252
(491)
40.386

-

(4.776)
(302)
(5.078)

(8.938)
(510)
116
(9.332)

(4.774)
(41)
7
(4.808)

(3.979)
(55)
364
(3.670)

-

(22.468)
(908)
487
(22.888)

4.611

10.010

2.474

128

274

-

17.498
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Κτήρια και
εγκαταστάσεις

Γήπεδα
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Μεταφορές από ΑΥΕ
Πωλήσεις /διαγραφές
Προσθήκες λόγω συγχώνευσης.
31η Δεκεμβρίου 2019

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις /διαγραφές
Προσθήκες λόγω συγχώνευσης.
31η Δεκεμβρίου 2019
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2019

Μηχανήμα
τα και
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη
(ΑΥΕ)

Σύνολο

4.611
4.611

14.941
67
40
15.048

12.559
211
(971)
11.798

5.307
36
(413)
4.930

4.269
35
(120)
3
4.188

4
84
(40)
48

41.692
434
(1.504)
3
40.624

-

(4.474)
(302)
(4.776)

(9.103)
(538)
703
(8.938)

(5.135)
(44)
405
(4.774)

(4.034)
(54)
112
(3)
(3.979)

-

(22.747)
(938)
1.220
(3)
(22.468)

4.611

10.272

2.860

156

209

48

18.157
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11.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Εταιρεία έχει τις παρακάτω συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες λόγω σημαντικής
επιρροής ταξινομούνται ως θυγατρικές (λόγω συμμετοχικής σχέσης του ομίλου GOODY’S) και
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης:
Εταιρεία
ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε.

%
Συμμετοχής
1,87%

Λογιστικό
υπόλοιπο

Χώρα
ίδρυσης

269

ΕΛΛΑΔΑ

269

Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε. δεν έχει μεταβληθεί κατά τη
διάρκεια της χρήσης που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.
12.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Εταιρεία είχε τις παρακάτω συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες, οι οποίες λόγω ουσιώδους
επιρροής ταξινομούνται ως συγγενείς και αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν
σωρευμένες ζημίες απομείωσης:
Εταιρεία
OLYMPIC CATERING A.E.

%
Συμμετοχής
30,00%

Λογιστικό
υπόλοιπο

Χώρα
ίδρυσης

11.678

ΕΛΛΑΔΑ

11.678

Η επένδυση κατατάσσεται στις επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες λόγω άσκησης ουσιώδους
επιρροής στην εν λόγω εταιρεία. Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην OLYMPIC
CATERING Α.Ε. δεν έχει μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι με την από 29/6/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας OLYMPIC CATERING Α.Ε. αποφασίστηκε η αύξηση
του μετοχικού της κεφαλαίου κατά συνολικό ποσό € 2.958, στην οποία η Εταιρεία συμμετείχε
αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής της, καταβάλλοντας το ποσό € 887.

13.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 45 αντιπροσωπεύουν κυρίως δοσμένες
εγγυήσεις σε εταιρείες κοινής ωφέλειας.

14.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Α’ ύλες και αναλώσιμα
Εμπορεύματα
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων
Σύνολο
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31 Δεκεμβρίου
2019
2020
663
1.181
1.270
1.403
1.522
2.525
(27)
(135)
3.428
4.974
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Η κίνηση των προβλέψεων για απαξίωση αποθεμάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η
Δεκεμβρίου 2020 και 2019 έχει ως εξής:

15.

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020

(135)
108
(27)

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019

(160)
25
(135)

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2020
2019
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
-Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

21.923
855
(3.026)

20.166
1.232
(3.260)

19.752

18.138

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31η
Δεκεμβρίου 2020 και 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι ως κάτωθι:
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019
Προβλέψεις λόγω συγχώνευσης εταιριών
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019

5.107
203
(2.049)
3.260

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020

3.260
(195)

(40)
3.026

Η χρονική απεικόνιση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής:

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένες
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένες:
Έως 90 ημέρες
91-180 ημέρες
181-360 ημέρες
>360 ημέρες
Σύνολο
49

31 Δεκεμβρίου
2020
2019
18.992
17.699
490
20
249
1
19.752

166
137
81
55
18.138
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16.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2020
2019
273
455
233
311
70
22
13
111
162
639
1.011

Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι
Προπληρωμένα έξοδα
Δεδουλευμένα έσοδα
Λοιπές προκαταβολές και προπληρωμές
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

17.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις και
αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2019
2020
Ταμείο
5
3
Καταθέσεις σε τράπεζες
423
856
Σύνολο
428
859

18.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ποσά σε ευρώ)
Την 31η Δεκεμβρίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 6.217.487,50,
διαιρούμενο σε 2.537.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,45 εκάστη. Δεν
υπήρξε μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στη λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή
κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

19.

ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Το τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως:
31 Δεκεμβρίου
2020
2019
Τακτικό αποθεματικό
3.657
3.657
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά
2.593
2.593
Έκτακτα Αποθεματικά
11
11
Ειδικά Αποθεματικά
7.072
7.072
Σύνολο
13.333
13.333
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20.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρείες είναι
υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος ως πρώτο μέρισμα το 35% των κερδών μετά φόρων μετά
το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού.
Την 26η Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων, να μη διανεμηθεί μέρισμα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει
δημιουργήσει η πανδημία COVID19. Η παραπάνω πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση
αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρείας, βάσει των άρθρων 130 & 161 του Ν.4548/2018.

21.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε 31 Δεκεμβρίου
2020 και της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν ως κάτωθι:

22.

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019

432
(9)
423

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020

423
(9)
414

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά
ταμεία για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν
σε € 821 (€1.276 για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019).
(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή
συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη
υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου.
Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Σε
περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του
Ν.2112/20. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για
την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.
Πρόκειται για μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans)
σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση (ταξινομημένη στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις) υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης και ανήλθε την 31 Δεκεμβρίου 2020 σε
€ 936 (€ 931 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019).
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας έχουν ως
εξής:
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2020
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος προϋπηρεσίας
Καθαρός τόκος πάνω στην υποχρέωση παροχών
Σύνολο

2019
23
32
11
66

2020
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από μεταβολές σε
χρηματοοικονομικές παραδοχές
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από μεταβολές σε
εμπειρία
Συνολικά έσοδα/(έξοδα) αναγνωρισμένα στην
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

24
142
16
182

2019

(31)

(99)

16

6

(15)

(93)

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
της Εταιρείας έχουν ως εξής:
2020
2019
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η
931
974
Ιανουαρίου
Τρέχον κόστος απασχόλησης
23
24
Χρηματοοικονομικό κόστος
11
16
Επανεκτιμήσεις – αναλογιστικές ζημιές/(κέρδη)
15
93
Παροχές πληρωθείσες
(76)
(318)
Κόστος προϋπηρεσίας
32
142
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η
936
931
Δεκεμβρίου
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς
είναι οι εξής:
Βασικές υποθέσεις
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Πληθωρισμός

2020
0,90%
1,80%
1,50%

2019
1,15%
1,80%
1,50%

Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη Διοίκηση σε συνεργασία με ανεξάρτητο
αναλογιστή που εκπόνησε την αναλογιστική μελέτη.
Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων είναι το επιτόκιο
προεξόφλησης και η αναμενόμενη μεταβολή των μισθών. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει
συνοπτικά τις επιδράσεις στην αναλογιστική υποχρέωση από τυχόν μεταβολές των εν λόγω
παραδοχών.

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%
Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%
Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%
Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%
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Υποχρέωση
857
1.024
1.016
861

Ποσοστιαία
Μεταβολή
-8%
9%
9%
-8%
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23.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Οι μισθώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως μισθώσεις μεταφορικών μέσων.
Μισθώσεις μεταφορικών μέσων
Η Εταιρεία μισθώνει μεταφορικά μέσα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών. Η
μέση διάρκεια μίσθωσης είναι τα τέσσερα έτη και το μίσθωμα είναι σταθερό. Τυχόν μεταβολές
των μισθωμάτων οφείλονται στην αύξηση των ετήσιων ασφαλίστρων καθώς και των ετήσιων
τελών κυκλοφορίας.
(β) Δικαιώματα χρήσης παγίων
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναλύονται ως εξής:
Δικαιώματα
Χρήσης
Μεταφορικών
Μέσων

Δικαιώματα
Χρήσης
Κτιρίων

Σύνολο

Αξία κτήσης
1η Iανουαρίου 2020
Προσθήκες
Λήξεις/Διακοπές
31η Δεκεμβρίου 2020

-

138
24
(9)
153

138
24
(9)
153

Αποσβέσεις
1η Iανουαρίου 2020
Αποσβέσεις χρήσεως
Λήξεις/Διακοπές
31η Δεκεμβρίου 2020

-

(37)
(40)
4
(73)

(37)
(40)
4
(73)

Αναπόσβεστη αξία
31η Δεκεμβρίου 2020

-

80

80

Δικαιώματα
Χρήσης
Μεταφορικών
Μέσων

Δικαιώματα
Χρήσης
Κτιρίων
Αξία κτήσης
1η Iανουαρίου 2019
1η εφαρμογή ΔΠΧΑ 16
Προσθήκες
Λήξεις/Διακοπές
31η Δεκεμβρίου 2019

Σύνολο

181
(181)
-

68
70
138

249
70
(181)
138

Αποσβέσεις
1η Iανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσεως
Λήξεις/Διακοπές
31η Δεκεμβρίου 2019

(7)
7
-

(37)
(37)

(43)
7
(37)

Αναπόσβεστη αξία
31η Δεκεμβρίου 2019

-

101

101
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Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που αναγνώρισε η Εταιρεία από την 1η
Ιανουαρίου 2019 και έπειτα, στην κατηγορία «Μεταφορικά Μέσα» περιλαμβάνει μισθωμένα
αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν έχει έσοδα από υπεκμίσθωση δικαιωμάτων χρήσης μεταφορικών μέσων.

(γ) Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης περιλαμβάνει τα παρακάτω ποσά που σχετίζονται με
υποχρεώσεις από μισθώσεις:
31
Δεκεμβρίου
2020
83
(36)
47

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος

31
Δεκεμβρίου
2019
102
(40)
63

Οι συνολικές πληρωμές κεφαλαίου και τόκων για τις μισθώσεις για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονται σε € 43 και € 5 αντίστοιχα (€ 51 και € 13 αντίστοιχα για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019).
Η Εταιρεία έχει επιλέξει να μην αναγνωρίσει μισθωτικές υποχρεώσεις για βραχυχρόνιες
μισθώσεις (μισθώσεις με χρονική διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών) ή για μισθώσεις χαμηλής
αξίας. Οι πληρωμές μισθωμάτων για τις μισθώσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έξοδο στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο.
Το έξοδο σχετικά με καταβολές μισθωμάτων που δεν περιλαμβάνεται στην επιμέτρηση των
μισθωτικών υποχρεώσεων και το οποίο αναγνωρίσθηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων για
την ετήσια περίοδο 01/01-31/12/2020 ανήλθε σε € 32 (2019: € 48).
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις μελλοντικές αποπληρωμές για την Εταιρεία κατά την 31
Δεκεμβρίου 2020 και 2019:
31/12/2020
Παρούσα
Ελάχιστες
αξία
καταβολές
καταβολών
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές:
Εντός ενός έτους
2 - 5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο ελάχιστων μελλοντικών καταβολών
Μείον: Ποσά που αποτελούν
χρηματοοικονομικά έξοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων μελλοντικών
καταβολών
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31/12/2019
Παρούσα
Ελάχιστες
αξία
καταβολές
καταβολών

37
51
89

36
47
83

41
70
110

40
63
102

(6)

-

(8)

-

83

83

102

102
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Οι μεταβολές των υποχρεώσεων από μισθώσεις έχουν ως εξής:
2020
1η Ιανουαρίου
1η εφαρμογή ΔΠΧΑ 16
Αποπληρωμές
Προσθήκες / (Διακοπές)
Χρηματοοικονομικό έξοδο
Επαναμέτρηση
31η Δεκεμβρίου

24.

2019
102
(43)
19
5
83

249
(51)
(108)
13
102

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
31 Δεκεμβρίου
2020
2019
13.785
14.112

Προμηθευτές
Σύνολο

13.785

14.112

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζεται εντός
διαστήματος 30-120 ημερών.

25.

ΔΑΝΕΙΑ
Στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό της Εταιρείας συμπεριλαμβάνεται ποσό € 11.500 και αφορά
δανειοδότηση που χορηγήθηκε εντός του 2019 προς την Εταιρεία.
Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της μεταβίβασης του ομίλου VIVARTIA από τη MARFIN
INVESTMENT GROUP προς τα επενδυτικά κεφάλαια της CVC Capital Partners, η οποία
ολοκληρώθηκε εντός του Μαρτίου 2021, υπογράφηκε μεταξύ του ομίλου VIVARTIA, της
Εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρηματοοικονομικής
Αναδιάρθρωσης των κοινοπρακτικών δανείων του ομίλου VIVARTIA και της Εταιρείας με όρους
επωφελείς για την Εταιρεία. Το εν λόγω Συμφωνητικό Αναδιάρθρωσης προβλέπει τη μερική
προεξόφληση κεφαλαίου κατά ποσό € 5.869, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του Απριλίου 2021,
χαμηλότερο περιθώριο δανεισμού και επέκταση της λήξης του μέχρι την 20/4/2027, ενώ κατά τη
διάρκεια του δανείου προβλέπονται καταβολές για την αποπληρωμή του. Η υπογραφή της
σύμβασης του νέου κοινοπρακτικού δανείου ολοκληρώθηκε την 2/7/2021.

Παράλληλα, η Εταιρεία προχώρησε την 29/1/2021 στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου
συνολικού ύψους € 14.000 για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης που προέκυψαν εντός του
2020 λόγω της πανδημίας COVID-19, με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. Η διάρκεια του δανείου
είναι πενταετής με τελική ημερομηνία εξόφλησης την 31/10/2025. Το επιτόκιο ανέρχεται σε
Euribor πλέον περιθωρίου 2,0% ετησίως (Cash margin) ενώ κατά τη διάρκεια των πέντε ετών
προβλέπονται καταβολές για την αποπληρωμή του δανείου.
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Το συνολικό έξοδο τόκου των βραχυπροθέσμων δανείων για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε συνολικά σε € 510 (€ 20 για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2019) και συμπεριλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στη συνημμένη κατάσταση
αποτελεσμάτων. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων σε Ευρώ για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε 4,43% (5,10% για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2019).
Οι μεταβολές των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας απεικονίζονται
παρακάτω:
2020
η

1 Ιανουαρίου
Ταμειακές ροές:

26.

2019

11.500

-

Αποπληρωμές
Αναλήψεις /εκταμιεύσεις
Μη ταμειακές μεταβολές:

-

11.500

Αναταξινομήσεις
31η Δεκεμβρίου

-

-

11.500

11.500

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το ποσό των δεδουλευμένων και λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2020
2019
12
30
81
101
450
366
448
288
97
133
73
140
374
450
121
20
1.017
1.244
2.674
2.771

Προκαταβολές πελατών
Φόροι, πλην φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι
ΦΠΑ πληρωτέος
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Μερίσματα πληρωτέα
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρoς λογαριασμός και
συνήθως διακανονίζονται εντός διαστήματος 30-120 ημερών, εκτός του ποσού των πληρωτέων
μερισμάτων τα οποία καταβάλλονται αναλόγως της ρευστότητας και των αναγκών της Εταιρείας.

27.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Δικαστικές υποθέσεις:
Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
εκκινούμενες κατά κύριο λόγο από πρώην δικαιοδόχους (franchisees) του δικτύου Goody’s. Η
Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να
διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της
Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της.
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(β) Δεσμεύσεις:
(i) Εγγυήσεις:
Η Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις:
 Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, σε
διαγωνισμούς για την παροχή υπηρεσιών σίτισης, υπέρ Ο.ΠΕ.ΚΑ ποσού € 200.

(ii) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα:
Την 31 Δεκεμβρίου 2020 και λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 η Εταιρεία πλέον αποτυπώνει
τις υποχρεώσεις από μισθώσεις σε ξεχωριστές γραμμές της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης. Όσες μισθώσεις δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του παραπάνω προτύπου
επιβαρύνουν τις κατηγορίες «Έξοδα ενοικίων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και
αφορούν κυρίως μισθώσεις αντικειμένων χαμηλής αξίας.
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων
συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης που εξαιρούνται από την εφαρμογή των απαιτήσεων
του ΔΠΧΑ 16 έχουν ως ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου
2020
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

28.

2019
15
7
23

10
10
20

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας GOODY’S Α.Ε.. Βασικός μέτοχος - που αποτελεί και
μητρική εταιρεία - της GOODY’S Α.E. είναι η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. Οι
συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2020 και την προηγούμενη
χρήση 1/1-31/12/2019, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από εταιρείες Ομίλου
Goody’s
Εμπορικές απαιτήσεις από εταιρείες Ομίλου Vivartia
Εμπορικές απαιτήσεις από εταιρείες Ομίλου Μ.Ι.G.
Καταθέσεις σε συνδεδεμένες Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς
Σύνολο
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31/12/2020

31/12/2019

5.723
10.138
210
16.071

5.145
7.205
142
12.492
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Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς εταιρείες Ομίλου
Goody’s
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς εταιρείες Ομίλου
Vivartia
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς εταιρείες Ομίλου
M.I.G.
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς
Σύνολο

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς εταιρείες Ομίλου
Goody’s
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς εταιρείες Ομίλου
Vivartia
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς εταιρείες Ομίλου
M.I.G.
Χρηματοοικονομικά έσοδα από συνδεδεμένες Ομίλου
Τράπεζας Πειραιώς
Σύνολο
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από εταιρείες Ομίλου
Goody’s
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από εταιρείες Ομίλου
Vivartia
Αγορές υπηρεσιών από εταιρείες Ομίλου M.I.G.
Χρεώσεις λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων από
συνδεδεμένες Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς
Αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένες Ομίλου Τράπεζας
Πειραιώς
Σύνολο

358

295

7.740

6.028

2

25

0

0

8.100

6.348

1/1 –
31/12/2020

1/1 –
31/12/2019

7.178

11.692

7.495

13.529

0

0

-

0

14.673

25.221

76

36

3.649

5.355

13

31

1

7

1

1

3.740

5.430

Κατά την διάρκεια της περιόδου 1/1-31/12/2020 δε δόθηκαν αμοιβές σε Μέλη της Διοίκησης. Επίσης
κατά την 31/12/2020 δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της
Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη.

29.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κατά τη διάρκεια του α’ τετράμηνου 2021 συνέχισαν να είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα για τον
περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, τα οποία μεταξύ άλλων περιλάμβαναν το
υποχρεωτικό κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών, με
αποτέλεσμα η δραστηριότητα της Εταιρείας αναφορικά με την πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων στα
καταστήματα εστίασης να επηρεαστεί σημαντικά. Ωστόσο, με τη μερική άρση των περιορισμών από αρχές
Μαΐου 2021 και τη σταδιακή κατάργησή τους με την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος,
αναμένεται βελτίωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας σε σχέση με το 2020. Εκτενής αναφορά των
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ενεργειών της Διοίκησης για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας εντός του 2021 γίνεται στη
Σημείωση 2.1 των οικονομικών καταστάσεων.
Πέρα των παραπάνω γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα,
τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 055906

Α.Δ.Τ. ΑΕ 048943
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