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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ‘‘ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου
2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 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 ‘‘ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’ κατά την
31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 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 Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι
τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία μεταξύ των
άλλων αναγράφονται : α) ότι η πορεία της εταιρείας είναι ζημιογόνος, τα Ίδια Κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά
και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερβαίνουν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της β) οι
κίνδυνοι που απορρέουν τόσο για τη Μητρική όσο και για τις λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, από
πιθανή και καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέλευση των αποτελεσμάτων της κατάπτωσης της συμφωνίας εξυγίανσης
της συνδεδεμένης Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
εφαρμογής του άρθρου 119 παρ. 4 του ν. 4548/2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.06.2020 αποφάσισε
την απορρόφηση της Εταιρείας από την αδελφή Εταιρεία ‘‘ΜΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ’’ Το Σχέδιο
Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 26.06.2020 με ημερομηνία ισολογισμού
μετασχηματισμού την 31.12.2019. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.2, τα γεγονότα αυτά και οι συνθήκες
αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική
αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν
τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
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Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα ΔΠΧΑ 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 ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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 χρήσεως 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
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ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ‘‘ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

ΕΛΕΝΗ Π. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14531
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
ΣΟΛ Α.Ε.

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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EKΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για τη
χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2019.
Επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των Οικονομικών
Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα, είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με έδρα τη ΣΤΕΝΗΜΑΧΟ - ΝΑΟΥΣΗΣ, και Α.Μ.Α.Ε.
8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 100,00%.
Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση, όπως και την προηγούμενη, δεν είχε συναλλακτική δραστηριότητα.
Α.

Β.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε € 11 χιλ., έναντι € 10 χιλ. το 2018.

2.

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 0 χιλ., έναντι € 0 χιλ. το 2018.

3.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν και όπως απεικονίζεται και στην Κατάσταση συνολικών
εσόδων, στη κλειόμενη χρήση η εταιρεία παρουσίασε ζημίες της τάξεως των € (46) χιλ., έναντι
€ (20) χιλ. το 2018.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο του Ενεργητικού στη χρήση ανήλθε σε € 73 χιλ. και αναλύεται σε :
- Αναβαλλόμενος φόρος € 29 χιλ.
- Λοιπές απαιτήσεις € 6 χιλ.
- Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη €38 χιλ.

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο του Παθητικού στη χρήση ανήλθε σε € 73 χιλ. και αναλύεται σε :
-Ίδια Κεφάλαια € (1.571) χιλ.
-Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις € 1.639 χιλ.
-Φόροι € 0 χιλ.
-Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις € 5 χιλ.
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Επειδή, οι συσσωρευμένες ζημίες είναι μεγαλύτερες από το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το σύνολο των
Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 119 παρ.
4 του ν. 4548/2018. Η Διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.06.2020 αποφάσισε την απορρόφηση της Εταιρείας από την αδελφή
Εταιρεία ‘‘ ΜΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ’’ Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε
στο ΓΕΜΗ την 26.06.2020 με αριθμό καταχώρισης 2161491.
Ισολογισμός μετασχηματισμού είναι ο Ισολογισμός της 31.12.2019 και η απορρόφηση θα γίνει με βάσει τις
διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν. 2166/1993.
Οι στόχοι της ενέργειας αυτής είναι:
•
Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επανενεργοποίηση της Εταιρείας που είναι αδρανής εδώ και έξι
χρόνια.
•

Η μείωση του λειτουργικού κόστους (έλεγχοι ορκωτών, λογιστική παρακολούθηση κλπ).

•
Ο εξορθολογισμός της δομής του Ομίλου (μείωση του αριθμού των αδρανών εταιριών και βελτίωση
διαχείρισης και κόστους).
•
Μετά την συγχώνευση η εταιρεία που θα προκύψει, θα εκμεταλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη
ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στους κύριους τομείς
δραστηριότητάς της και συγκεκριμένα στην διανομή, εισαγωγή, αγορά και πώληση ποτών και τροφίμων. Ο
εξορθολογισμός της δομής του Ομίλου (μείωση του αριθμού των αδρανών εταιριών και βελτίωση διαχείρισης
και κόστους).
•
Η βελτίωση της αποτύπωσης της εικόνας της εταιρίας αλλά και συνολικά του Ομίλου (μείωση ζημιών,
βελτίωση της καθαρής θέσης, μείωση ενδοομιλικών απαιτήσεων – υποχρεώσεων) μέσω της συγχώνευσης
και της κεφαλαιοποίησης των υποχρεώσεων με ταυτόχρονη μείωση των ζημιών.
•
Η συμμόρφωση τόσο της εταιρίας όσο και της απορροφώσας στα προβλεπόμενα του άρθρου 4 του
άρθρου 119 του Ν. 4548/2018
Κίνδυνοι
Αβεβαιότητα για την ισχύ της σύμβασης εξυγίανσης της συνδεδεμένης Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
Η συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, μέλος και αυτή του ομίλου ως
θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ,
διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες που οδήγησαν την 30.12.2016 στη σύναψη
συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βεροίας ( απόφαση υπ’ αριθ.
12/ΕΠ/2017 της 22.05.2017), σύμφωνα με τα αρθ. 99 επ. Ν.3588/2007.
Σημειώνεται δε ότι στην ως άνω συμφωνία εξυγίανσης, όπως γνωρίζετε συμβλήθηκε και η εταιρεία μας,
αφενός, συναινώντας και εγκρίνοντας τη Συμφωνία Εξυγίανσης της συνδεδεμένης εταιρείας «I.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
& ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφετέρου παρέχοντας, με αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες
εγκρίθηκαν από την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων την 04.09.2017, την έγκρισή της για την υπογραφή συμβάσεων
παροχής ενεχύρου των μετοχών της από τη Μητρική εταιρεία υπέρ των Τραπεζών. Οι απορρέουσες από τη
σύμβαση αυτή υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν εξειδικευτεί σε ξεχωριστή σύμβαση που έχει αρμοδίως
υπογραφεί. Επίσης συμβαλλόμενη ως εγγυητής στη σύμβαση αυτή είναι και η Μητρική Εταιρεία Ι.
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ, η οποία, συνεπεία της σύμβασης
εξυγίανσης της θυγατρικής της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, έχει υποθηκεύσει τα ακίνητά
της, τα κατεχόμενα εμπορικά σήματα και τις συμμετοχές της. Η συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ
ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ είναι η βασική εταιρεία του ομίλου.
Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, όμως οι Τράπεζες έχουν
προχωρήσει στην καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, χωρίς να αναφέρουν σε κανένα σημείο των
εξώδικων δηλώσεών τους σε ‘‘καταγγελία’’ της σύμβασης εξυγίανσης και στη συνέχεια σε περαιτέρω
δικαστικές ενέργειες επί των περιουσιακών στοιχείων της συνδεδεμένης εταιρίας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Σημειώνεται ότι η συνδεδεμένη εταιρία έχει
παράλληλα προχωρήσει στις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες (αναστολές εκτέλεσης) για την αντίκρουση
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
των αντιστοίχων ενεργειών των τραπεζών οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει και οι οποίες σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των νομικών μας συμβούλων θα κερδίσει η εταιρεία. Έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση που
δικαιώνει την πλευρά των οφειλετών καθώς και πρωτόδική απόφαση που δικαιώνει δανείστρια τράπεζα οι
οποίες όμως δεν αναμένεται να τελεσιδικήσουν εντός των επόμενων 12 μηνών σύμφωνα με την άποψη των
νομικών μας.
Εδώ θέλω να αναφέρω την άποψη των νομικών μας ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης παραμένει εν ισχύ, καθώς
δεν πληρώθηκαν οι περιλαμβανόμενες σε αυτήν διαλυτικές αιρέσεις και ότι σε κάθε περίπτωση το βάρος της
απόδειξης, περί πληρώσεως ή όχι, το φέρουν οι επωφελούμενοι από αυτήν.
Λοιποί κίνδυνοι (μακροοικονομικό περιβάλλον)
Από την έναρξη της επιδημίας COVID-19 μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις
τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην εγχώρια, για το έτος 2020 και πιθανόν το 2021. Το μέγεθος των
επιπτώσεων στην εγχώρια οικονομία, θα προσδιοριστεί σε σημαντικό βαθμό από την διάρκεια της έντασης
του ιού. Θεωρούμε ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί σημαντικά, εάν και εφόσον ο ιός αυτός υπόκειται
σε εποχικό πρότυπο και δεν ελεγχθεί η διασπορά του. Σύμφωνα, με τις τελευταίες εξελίξεις μεγάλες πιέσεις
θα δεχτεί ο κλάδος της εστίασης και τουρισμού, από την μείωση των αφίξεων τουριστών και της εγχώριας
ζήτησης. Συνεπώς η ζήτηση των εμπορευμάτων μας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα της
Εταιρείας, εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν σημαντικά από την κρίση που έχει προκληθεί. Σημειώνεται, ότι η
πανδημία είναι σε εξέλιξη, οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στην πληροφόρηση και στα έως τώρα δεδομένα και
ο βαθμός αβεβαιότητας τους είναι υψηλός. Παρόλα αυτά η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις αυτές, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να συνεχιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν θεσπίσει μέτρα λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης, για να
διασφαλισθεί η υγεία των εργαζομένων στον Όμιλο αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.
Συγκεκριμένα εφαρμόστηκαν μέτρα που περιλαμβάνουν την εξ΄ αποστάσεως εργασία, ακύρωση εταιρικών
γεγονότων, απολύμανση χώρων, περιορισμό μετακινήσεων, κ.λπ.

Πικέρμι, 22 Δεκεμβρίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος της
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31/12/2019

31/12/2018

8

29
29

65
65

5
5

44
44
73

44
44
109

6

178
4.388
(6.137)
(1.571)

178
4.388
(6.091)
(1.525)

7
7
7

1.642
2
1.644
73

1.627
6
1.634
109

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τις ζημίες ανά μετοχή.

Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα
Άλλα έσοδα
Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Ζημίες μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα χρήσης, μετά από
φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης (Α) + (Β)

9

10

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1/1/2019
έως 31/12/2019
(11)
1
(10)
(36)
(46)

1/1/2018
έως 31/12/2018
(10)
(10)
(10)
(20)

46

(20)

(0,0903)

(0,0388)

(10)

(10)

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
κεφάλαιο
1 Ιανουαρίου 2018

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

178

Αποτελέσματα
εις νέον

4.388

Καθαρές ζημίες χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(μετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα
χρήσης

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

(6.071)

(1.505)

(20)

(20)

-

-

-

-

-

-

(20)

(20)

31 Δεκεμβρίου 2018

178

4.388

(6.091)

(1.525)

1 Ιανουαρίου 2019

178

4.388

(6.091)

(1.525)

(46)

(46)

Καθαρές ζημίες χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(μετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα
χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2019

-

-

-

-

-

-

(46)

(46)

178

4.388

(6.137)

(1.571)

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων
Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

1/1/2019 31/12/2019

1/1/2018 31/12/2018

(10)

(10)

(1)
11

(1)
11

-

-

-

-

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διοικητικό Συμβούλιο:

Κωνσταντίνος Σ.Μπουτάρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αματζίτ Σουρτζίτ Σινγκ, μέλος
Ελευθέριος Απ. Αρτόπουλος, μέλος

Έδρα Εταιρείας:

20ο ΧΛΜ Λ.Μαραθώνος
Τ.Κ.190 09, Πικέρμι
Αττικής

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

33360/04/Β/95/166
1931901000

Ελεγκτική Εταιρεία:

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Φωκ.Νέγρη 3
Τ.Κ.112 57, Αθήνα
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής Εταιρεία) δραστηριοποιείται στον τομέα «Παραγωγή και εμπορία
οίνων, οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών».
Η εταιρεία ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών του
Υπουργείου Ανάπτυξης με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33360/04/Β/95/166.
Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Αττική, επί του 20ου χιλ. Λ. Μαραθώνος του Δήμου Πικερμίου, Αττικής.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με έδρα τη Στενήμαχο Νάουσας, και Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002,
με ποσοστό 100,00%.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019,
εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 22 Δεκεμβρίου 2020
Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση, όπως και την προηγούμενη, δεν είχε συναλλακτική δραστηριότητα.
2.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2019 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις
Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους και είναι εκφρασμένες σε ευρώ.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσεων από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί.
Οι περιοχές που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις
επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στις σημειώσεις.
2.2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Επειδή, οι συσσωρευμένες ζημίες είναι μεγαλύτερες από το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το σύνολο των
Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 119 παρ.
4 του ν. 4548/2018. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε σε σύγκλιση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.06.2020 αποφάσισε την απορρόφηση της
Εταιρείας από την αδελφή Εταιρεία ‘‘ ΜΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ’’ Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 26.06.2020 με αριθμό καταχώρισης 2161491.
Ισολογισμός μετασχηματισμού είναι ο Ισολογισμός της 31.12.2019 και η απορρόφηση θα γίνει με βάσει τις
διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν. 2166/1993.Οι στόχοι της
ενέργειας αυτής είναι:
•
Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επανενεργοποίηση της Εταιρείας που είναι αδρανής εδώ και έξι
χρόνια.
•

Η μείωση του λειτουργικού κόστους (έλεγχοι ορκωτών, λογιστική παρακολούθηση κλπ).
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•
Ο εξορθολογισμός της δομής του Ομίλου (μείωση του αριθμού των αδρανών εταιριών και βελτίωση
διαχείρισης και κόστους).
•
Μετά την συγχώνευση η εταιρεία που θα προκύψει, θα εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη
ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στους κύριους τομείς
δραστηριότητάς της και συγκεκριμένα στην διανομή, εισαγωγή, αγορά και πώληση ποτών και τροφίμων. Ο
εξορθολογισμός της δομής του Ομίλου (μείωση του αριθμού των αδρανών εταιριών και βελτίωση διαχείρισης
και κόστους).
•
Η βελτίωση της αποτύπωσης της εικόνας της εταιρίας αλλά και συνολικά του Ομίλου (μείωση ζημιών,
βελτίωση της καθαρής θέσης, μείωση ενδοομιλικών απαιτήσεων – υποχρεώσεων) μέσω της συγχώνευσης και
της κεφαλαιοποίησης των υποχρεώσεων με ταυτόχρονη μείωση των ζημιών.
•
Η συμμόρφωση τόσο της εταιρίας όσο και της απορροφώσας στα προβλεπόμενα του άρθρου 4 του άρθρου
119 του Ν. 4548/2018.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας, είναι μεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά €
1.600 χιλ. την 31.12.2019 και κατά € 1.590 χιλ. την 31.12.2018, λαμβάνοντας υπόψη μας τις υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένα μέρη οι οποίες την 31.12.2019 ;είναι € 1.639χιλ. και την 31.12.2018, ήταν € 1.621χιλ. και ότι οι
απαιτήσεις από συνδεδεμένες είναι € 38 χιλ. την 31.12.2019 όπως και την 31.12.2018 τότε, απαλείφοντας τις
ενδοομιλικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, η συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων
είναι μεγαλύτερη κατά € 1χιλ. την 31.12.2019 και υπολείπεται κατά € 6 χιλ. την 31.12.2018.
Η συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, μέτοχος της Εταιρείας ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ
Α.Ε. (ποσοστό 12,38%) μέλος και αυτή του ομίλου ως θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ
ΥΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ, διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες που
οδήγησαν την 30.12.2016 στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε από το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Βεροίας ( απόφαση υπ’ αριθ. 12/ΕΠ/2017 της 22.05.2017), σύμφωνα με τα αρθ. 99 επ.
Ν.3588/2007.
Σημειώνεται δε ότι στην ως άνω συμφωνία εξυγίανσης συμβλήθηκε και η εταιρεία μας, αφενός, συναινώντας και
εγκρίνοντας τη Συμφωνία Εξυγίανσης της συνδεδεμένης εταιρείας «I.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφετέρου παρέχοντας, με αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες εγκρίθηκαν από την Τ.Γ.Σ.
των μετόχων την 04.09.2017, την έγκρισή της για την υπογραφή συμβάσεων παροχής ενεχύρου των μετοχών
της από τη Μητρική εταιρεία υπέρ των Τραπεζών. Ειδικότερα σημειώνουμε για τις ενεχυριασμένες μετοχές
ισχύουν τα παρακάτω : Το δικαίωμα ψήφου θα παραμένει στους ενεχυριαστές. Σε περίπτωση όμως συνδρομής
γεγονότος καταγγελίας ή μη ισχύος / ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης ή / και των Συμβάσεων, σε
εξασφάλιση των οποίων έχει παρασχεθεί το ως άνω ενέχυρο ή / και των νέων συμβάσεων που θα συναφθούν
το δικαίωμα ψήφου θα ασκείται από τις ενεχυρούχους δανείστριες Συμβαλλόμενες Πιστώτριες (Τράπεζες). Οι
απορρέουσες από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν εξειδικευτεί σε ξεχωριστή σύμβαση που
έχει αρμοδίως υπογραφεί. Επίσης συμβαλλόμενη ως εγγυητής στη σύμβαση αυτή είναι και η Μητρική Εταιρεία
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ, η οποία, συνεπεία της σύμβασης
εξυγίανσης της θυγατρικής της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, έχει υποθηκεύσει τα ακίνητά της,
τα κατεχόμενα εμπορικά σήματα και τις συμμετοχές της. Η συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ είναι η βασική εταιρεία του ομίλου.
Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, όμως οι Τράπεζες έχουν
προχωρήσει σε περαιτέρω δικαστικές ενέργειες επί των περιουσιακών στοιχείων της συνδεδεμένης εταιρίας
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους, καταγγέλλοντας τις
δανειακές συμβάσεις, χωρίς να αναφέρουν σε κανένα σημείο των εξώδικων δηλώσεών τους σε ‘‘καταγγελία’’
της σύμβασης εξυγίανσης. Σημειώνεται ότι η συνδεδεμένη εταιρία έχει παράλληλα προχωρήσει στις
απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες (αναστολές εκτέλεσης) για την αντίκρουση των αντιστοίχων ενεργειών των
τραπεζών οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει και οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών μας
συμβούλων θα κερδίσει η εταιρεία. Έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση που δικαιώνει την πλευρά των οφειλετών
καθώς και πρωτόδική απόφαση που δικαιώνει δανείστρια τράπεζα οι οποίες όμως δεν αναμένεται να
τελεσιδικήσουν πριν την παρέλευση των επόμενων 12 μηνών σύμφωνα με την άποψη των νομικών μας.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεδομένης της μη κατάθεσης, μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής των
Οικονομικών Καταστάσεων, στα αρμόδια δικαστήρια αίτησης ακύρωσης της συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο,
στην περίπτωση που τυχόν κατατεθεί τέτοια αίτηση μετά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, ο
εκτιμώμενος χρόνος εκδίκασης και έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, για οποιανδήποτε τέτοια ενέργεια, όπως
προαναφέραμε, σύμφωνα μα την άποψη των νομικών μας, δεν αναμένεται πριν την παρέλευση των επόμενων
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12 μηνών και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας για τουλάχιστον 12
μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς.
Έχοντας υπόψη τόσο την θέληση των μετόχων για τη στήριξη της εταιρείας όσο και την προτεινόμενη
συγχώνευση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση των ζημιών, πιστεύουμε στην
απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Με βάση τα προαναφερόμενα, τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς αλλά και τις προοπτικές για την επόμενη
περίοδο, η διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας εξακολουθεί να αποτελεί μια
κατάλληλη παραδοχή για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της.
Όλα τα παραπάνω και ειδικότερα, το ενδεχόμενο τυχόν προσφυγής από τους έχοντες νόμιμο συμφέρον
πιστωτές για ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της συμφωνίας ή αν δεν
δεχθούν οι τράπεζες την υπογραφή νέας συμφωνίας στα πλαίσια του Ν. 3588/2007 ώστε να αρθεί η
αβεβαιότητα για τη υπογραφείσα συμφωνία εξυγίανσης της συνδεδεμένης και βασικής εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, ή αν πραγματοποιηθούν οι πλειστηριασμοί και η βασική εταιρεία ή η μητρική
απωλέσουν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και γενικότερα η πιθανή και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επέλευση των
αποτελεσμάτων της κατάπτωσης της Συμφωνίας εξυγίανσης, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της
δραστηριότητας και της ύπαρξης της Εταιρείας.
2.3. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 το οποίο και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και τις Διερμηνείες
4, 15 και 27. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16
εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο
μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με
διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Το
περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της
υποχρέωσης μίσθωσης, τις αρχικές άμεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές μισθωμάτων και την εκτίμηση
κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου. Η υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική
αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των μελλοντικών υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων.
Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο
σύμβασης. Το νέο πρότυπο δεν είχε επίπτωση στην εταιρεία, αναφορικά με τον χειρισμό των λειτουργικών
μισθώσεων από την άποψη του μισθωτή, βάσει του ΔΛΠ 17, καθώς η εταιρεία μισθώνει ακίνητο ασήμαντης
αξίας ( ευρώ 2 χιλ. περίπου ετησίως ) και επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο
εξέδωσε, την 12.12.2017, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα ως
ακολούθως:
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες
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Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας
επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των
συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον
έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η
δραστηριότητα αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην
κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου.
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες
τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα
συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή
από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού
στοιχείου παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την
προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται
στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»
Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η
εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η
μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις
συγγενείς και κοινοπραξίες.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου
2019
.
ΔΛΠ 19(Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του
Προγράμματος Παροχών.
Το ΣΔΛΠ στις 7 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με
τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού,
απαιτείται επανϋπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η
τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανϋπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να
προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο
πρόγραμμα.
Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή
διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης
(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου
2019.
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ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Στις 7 Ιουνίου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό
του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει
αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι
οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των
φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου
και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική
αποζημίωση»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9, με την οποία επιτρέπεται σε κάποια
προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που
διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο
αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας
στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του
απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (SolelyPayments of
Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και
ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την
πρόωρη λήξη του συμβολαίου.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου
2018)
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει:
-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων,
-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και
των εξόδων,
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις,
-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και,
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις
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Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν
οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα
επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις
στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που
επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του
εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις)«Ορισμός του σημαντικού»
Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις
στο ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει
να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα
ΔΠΧΑ. Ο νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης,
υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναμενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι
κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις
περιλαμβάνουν παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής
πληροφορίας. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις
εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους
καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η
τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ.
Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική αναφορά από τη μεταρρύθμιση των
επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς
με εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες εξαιρέσεις
στις απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 39
Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν
τις απαιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της
μεταρρύθμισης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού.
Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:
Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,
Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο αντιστάθμισης,
Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου
2020.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια»
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Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. To
ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης
και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος
αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση.
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2021.
Σημειώνεται, επίσης, πως τον Νοέμβριο 2018 το ΣΔΛΠ πρότεινε τη μετάθεση της ημερομηνίας υποχρεωτικής
εφαρμογής του νέου προτύπου την 1.1.2022.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να
καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών
στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας
επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε
στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας
στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται
οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία
προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγματα.
Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα
πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες»
Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με
την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα
δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι
προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του
ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν
τακτοποίηση της υποχρέωσης.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου
2022.

2.4.

Μισθώσεις

Εταιρεία ως μισθωτής.
Η Εταιρεία έκανε χρήση της εξαίρεσης που προβλέπεται στο ΔΠΧΑ 16 (…… εκτός εάν το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας) και δεν καταχωρίζει κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής, δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου με ποσό που ισούται με την υποχρέωση από τη
μίσθωση, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν
την εν λόγω μίσθωση. Σημειώνουμε ότι το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 2 χιλ. ευρώ περίπου.
Τα έξοδα των μισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά την διάρκεια της
μίσθωσης και περιλαμβάνουν τυχόν κόστος αποκατάστασης, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση
μίσθωσης.
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Η Εταιρία ως εκμισθωτής
Η Εταιρία δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να εκμισθώσει.

2.5. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία
απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη
αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας, μειωμένη με το απαιτούμενο για την
πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση
την εκτίμηση της διοίκησης για τις μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση των
ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί
απομείωση επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
2.6.

Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης
δεν είναι σημαντικό, μειωμένο με τυχόν ζημιά απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης για τις απαιτήσεις από πελάτες
δημιουργείται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των
απαιτήσεων με βάση τους συμβατικού όρους.
Οι απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνουν επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα.
Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία
τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το πραγματικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση
μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η
αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Στη χρήση 2018, που ισχύει για πρώτη φορά το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών του ΔΠΧΑ 9,
το οποίο όμως δεν έχει εφαρμογή για την εταιρεία μας λόγω του ότι αφενός μεν έχει σχηματισθεί σε
προηγούμενες χρήσεις 100% πρόβλεψη για τις εμπορικές μας απαιτήσεις και αφετέρου, δεν έχουμε
συναλλακτική δραστηριότητα.

2.7.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως.
2.8.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών
εμφανίζονται απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση.
2.9.

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος αναγνωρίζεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα Λοιπά συνολικά
έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα Λοιπά
συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα.

21

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους
που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που
προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνεται στη φορολογική της δήλωση και προβλέψεις
για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με
τις θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με
τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται
να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται
ή και επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό.
2.10. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη θα απαιτηθεί για το διακανονισμό της, εφόσον είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της
δέσμευσης.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, όταν είναι σημαντική η επίδραση της διαχρονικής αξίας
του χρήματος, με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για
τη διαχρονική αξία του χρήματος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται προεξόφληση των
προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στην πάροδο του χρόνου αναγνωρίζεται ως
χρηματοοικονομικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης
αντιστρέφονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Όταν η Εταιρεία αναμένει την είσπραξη μιας αποζημίωσης για το διακανονισμό της πρόβλεψης, για παράδειγμα
στα πλαίσια ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η αποζημίωση αναγνωρίζεται σαν ξεχωριστό περιουσιακό
στοιχείο μόνο όταν είναι σχεδόν βέβαιη.
2.11. Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν
αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι
λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή
λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

3.

Διαχείριση κεφαλαίου

α) Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ
μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση
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παρακολουθεί τα Ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, ώστε η σχέση τους σε σχέση με τα
Ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται 20% Ίδια Κεφάλαια και 80% Ξένα Κεφάλαια.
β) Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε
σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
i.
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του
μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται
από τον Νόμο.
ii.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού
κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε
προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου μέτρου.

iii.

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με
δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

iv.

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος,
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του
αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

v.

Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από
την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική.
Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία
τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν
μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε
ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών
που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη
διανομή μερίσματος.

γ) Η εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα
ίδια κεφάλαια, αφού τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και σύμφωνα με το άρθρο 119
παράγρ. 4 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, θα πρέπει η Τ.Γ.Σ. των μετόχων να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωση
και εξυγίανση της Εταιρείας.
4.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν
υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.

5.

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Σημ.
31/12/2019
Επιταγές και γραμμάτια σε καθυστέρηση
119
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
119
Απαιτήσεις από πελάτες
-
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31/12/2018
223
(223)
-
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Ελληνικό Δημόσιο: ΦΠΑ
Λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης λοιπών απαιτήσεων
Λοιπές απαιτήσεις

13

6
38
44

6
38
44

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των πελατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
1 Ιανουαρίου 2018
31 Δεκεμβρίου 2018

223
223

1 Ιανουαρίου 2019
Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση
31 Δεκεμβρίου 2019

223
(104)
119

Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των λοιπών απαιτήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

1 Ιανουαρίου 2018
Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση.
31 Δεκεμβρίου 2018

33
(33)
-

1 Ιανουαρίου 2019
Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση.
31 Δεκεμβρίου 2019

-

6.

Μετοχικό κεφάλαιο

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 178.201,10 διαιρούμενο σε
509.146 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,35 η κάθε μία. Οι μετοχές της ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε. δεν είναι
εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
7. Προμηθευτές και υποχρεώσεις από φόρους
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως
εξής:
Σημ.
Προμηθευτές - Συνδεδεμένα μέρη
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο
Λοιποί φόροι
Σύνολο
8.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
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31/12/2019
1.639
5
1.644

31/12/2018
1.621
13
1.634

-

-
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εμφανίζονται παρακάτω:
31/12/2019

31/12/2018

29
29

65
65

31/12/2019
65
(36)
29

31/12/2018
74
(10)
65

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Σημ.10)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

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

1 Ιανουαρίου 2018
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31 Δεκεμβρίου 2018

Προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων
74
(10)
65

1 Ιανουαρίου 2019
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31 Δεκεμβρίου 2019

65
(36)
29

Για τις υφιστάμενες κατά της 31/12/2019 προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης
υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος με συντελεστή 24%. Η επίδραση στα αποτελέσματα από την αλλαγή του
συντελεστή υπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου ανήλθε σε ευρώ 5.948,19.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τη μεταφορά φορολογικών ζημιών, εφόσον είναι
πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού οφέλους λόγω μελλοντικών φορολογητέων κερδών. Δεν έχει
αναγνωρισθεί αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο) επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών της Εταιρείας λόγω
της αβεβαιότητας ως προς την ανακτησιμότητά τους. Ο αναβαλλόμενος φόρος επί των μεταφερόμενων
φορολογικών ζημιών θα αναγνωρισθεί εάν αρθεί η εν λόγω αβεβαιότητα και στο βαθμό που θα κριθούν
ανακτήσιμα.

9.

Έξοδα ανά κατηγορία

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Σημ.
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ενοίκια
Λοιποί φόροι - τέλη
Σύνολο

1/1/2019 - 31/12/2019
7
3
1
11
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1/1/2018 - 31/12/2018
7
2
1
10
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10. Φόρος εισοδήματος
Στην χρήση δεν αναγνωρίσθηκε φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα της εταιρείας γιατί υπάρχουν
φορολογικές ζημιές και ως εκ τούτου δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος.

31/12/2019

31/12/2018

Αναβαλλόμενος φόρος επι σχημ/σας πρόβλεψης επισφαλών
πελατών
(Σημ. 8)
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος λόγω μεταβολής φορολογικού
συντελεστή
(Σημ. 8)

30
-

(10)
-

6

-

Σύνολο

36

(10)

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις
Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας
εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2013 έχει
παραγραφεί μέχρι την 31/12/2019, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν
μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει
υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του
Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή
παραγραφή.
Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι ότι οι
φόροι που ενδεχομένως προκύψουν, λόγω και της ύπαρξης φορολογικών ζημιών, δεν θα ασκήσουν ουσιώδη
επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η εταιρεία ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ, έχει τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 με την περαίωση του
Ν. 3888/2010. Το κόστος αυτής της τακτοποίησης ανήλθε στο ποσό των € 2 χιλ.
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για τις φορολογικές της υποχρεώσεις από τον
τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και έχει λάβει τα σχετικά
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης.
Για τη χρήση 2014 και τις επόμενες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγρ. 1 της ΠΟΛ 1124/22.06.2015
εξαιρούμεθα από την υποχρέωση για χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65 α του ν. 4174/2013.
11. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της εταιρείας και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη αναλύονται παρακάτω:
1/1/2019 31/12/2019
Έξοδα
Προς μητρική

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
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1/1/2018 31/12/2018
2
2

2
2

4
4

4
4
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Απαιτήσεις
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις
Προς μητρική
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
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31/12/2019

31/12/2018

38
38

38
38

1.565
74
1.639

1.562
60
1.621

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
12. Λοιπές πληροφορίες
α) Η Εταιρεία δεν έχει προσωπικό.
β) Στην συμφωνία εξυγίανσης στην οποία υπήχθη η συνδεδεμένη εταιρεία «I.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμβλήθηκε και η εταιρεία μας, αφενός, συναινώντας και εγκρίνοντας
τη Συμφωνία Εξυγίανσης της συνδεδεμένης εταιρείας «I.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφετέρου παρέχοντας, με αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες εγκρίθηκαν από την Τ.Γ.Σ. των μετόχων
την 04.09.2017, την έγκρισή της για την υπογραφή συμβάσεων παροχής ενεχύρου των μετοχών της από τη
Μητρική εταιρεία υπέρ των Τραπεζών. Ειδικότερα σημειώνουμε για τις ενεχυριασμένες μετοχές ισχύουν τα
παρακάτω : Το δικαίωμα ψήφου θα παραμένει στους ενεχυριαστές. Σε περίπτωση όμως συνδρομής γεγονότος
καταγγελίας ή μη ισχύος / ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης ή / και των Συμβάσεων, σε εξασφάλιση των
οποίων έχει παρασχεθεί το ως άνω ενέχυρο ή / και των νέων συμβάσεων που θα συναφθούν το δικαίωμα
ψήφου θα ασκείται από τις ενεχυρούχους δανείστριες Συμβαλλόμενες Πιστώτριες (Τράπεζες). Επίσης
συμβαλλόμενη ως εγγυητής στη σύμβαση αυτή είναι και η Μητρική Εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ, η οποία, συνεπεία της σύμβασης εξυγίανσης της θυγατρικής της Ι.
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, έχει υποθηκεύσει τα ακίνητά της, τα κατεχόμενα εμπορικά σήματα
και τις συμμετοχές της.
Η συμφωνία περιείχε και δύο διαλυτικές αιρέσεις οι οποίες, κατά την άποψη των τραπεζών, πληρώθηκαν την
31.12.2018 υπάρχει το ενδεχόμενο προσφυγής, από τις έχουσες έννομο συμφέρον πιστώτριες τράπεζες για
ακύρωση της συμφωνίας, η οποία προσφυγή θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. Η κατάπτωση της
συμφωνίας εξυγίανσης απαιτεί δικαστική απόφαση μετά από προσφυγή των θιγομένων πιστωτών και είναι ένα
γεγονός μελλοντικά πιθανό αλλά αβέβαιο ως προς την έκβασή του. Κατά την άποψη της εταιρείας η σύμβαση
εξυγίανσης παραμένει ισχυρή.

13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
Στη χρήση 2020 η ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ απορροφήθηκε από την συγγενή ΜΙΔΑΣ ΑΕ με ισολογισμό
μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2019. Η απορρόφηση έγινε με βάσει τα άρθρα 6 παρ.2 και 7-21 του Ν.
4601/2019 , του Ν 2166/1993, του Ν. 4548/2018 και της ισχύουσας νομοθεσίας περί Α.Ε. Παράλληλα, έγινε και
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς την Μητρική και
την ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ποσού 4.059.711,71 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο 4.387.858,49 της
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ με παράλληλη μείωση του Μ.Κ. προς απόσβεση ζημιών εις νέο κατά 8.643.929,00
Η εμφάνιση του κορονοϊού και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό του επηρεάζουν με τρόπο
πρωτόγνωρο το οικονομικό περιβάλλον.
Η εταιρεία και ο όμιλος γενικότερα, έχουν θεσπίσει μέτρα λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης,
για να διασφαλίσουν την υγεία των εργαζομένων των αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.
Συγκεκριμένα εφαρμόστηκαν μέτρα που περιλαμβάνουν, εξ’ αποστάσεως εργασία, ακύρωση εταιρικών
γεγονότων, απολύμανση χώρων, περιορισμό μετακινήσεων.
Από την έναρξη της επιδημίας COVID-19 μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο
στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην εγχώρια, για το έτος 2020 και πιθανόν το 2021. Το μέγεθος των
επιπτώσεων στην εγχώρια οικονομία, θα προσδιοριστεί σε σημαντικό βαθμό από την διάρκεια και την ένταση
του ιού. Θεωρούμε ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί σημαντικά, εάν και εφόσον δεν ελεγχθεί η διασπορά
του. Σύμφωνα, με τις τελευταίες εξελίξεις μεγάλες πιέσεις θα δεχτεί ο κλάδος της εστίασης και τουρισμού, από
την μείωση των αφίξεων τουριστών και της εγχώριας ζήτησης πράγμα που θα επηρεάσει σημαντικά τη βασική
εταιρεία του Ομίλου . Καθώς η εξέλιξη του ιού και οι περαιτέρω επιπτώσεις του στην αγορά και την οικονομία
είναι αβέβαια, η διοίκηση δεν μπορεί να ποσοτικοποιήσει τις επιπτώσεις του φαινομένου στη λειτουργία της
Εταιρείας και του ομίλου στην παρούσα φάση.
Σημειώνεται, ότι η πανδημία είναι σε εξέλιξη, οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στα έως τώρα δεδομένα και
πληροφόρηση και ο βαθμός αβεβαιότητας τους είναι υψηλός.
Από την αξιολόγηση που έγινε από τη Διοίκηση, για τις επιπτώσεις της επιδημίας στην εταιρεία και γενικά στον
όμιλο, εκτιμήθηκε ότι στην παρούσα φάση, δεν συντρέχουν λόγοι, γεγονότα και συνθήκες που να επηρεάζουν
την συνέχιση της δραστηριότητάς της για τον επόμενο χρόνο.
Με εξαίρεση του ανωτέρω γεγονότος το οποίο είναι μη διορθωτικό, δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα
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του ισολογισμού της 31 η Δεκεμβρίου 2019 που να αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Πικέρμι, 22 Δεκεμβρίου 2020
Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Δ/νων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος. Σ. Μπουτάρης
(ΑΔΤ ΑO/179568)

Ελευθέριος Α. Αρτόπουλος
(Α.Δ.Τ. Ε 179446 )
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Ο Οικονομικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Εμ. Παπακανδεράκης
(ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0030184)

