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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά
την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση, που καλύπτει την περίοδο 1 Ιουνίου 2018 μέχρι 31 Μαΐου 2019.
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Μαΐου 2019 έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ»), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014. Τα
ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι κατά την 31 Μαΐου 2019 το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ήταν μικρότερο του 50% του
καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου
119 του Ν. 4548/2018 βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο θα έπρεπε να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Στην Τακτική
Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 21 Απριλίου 2020, οι Μέτοχοι καλούνται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα,
έτσι ώστε η Εταιρεία να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς έχει
ληφθεί επιστολή διαβεβαίωσης από την μητρική, με την οποία δεσμεύεται ότι θα στηρίξει οικονομικά την Εταιρεία για
περίοδο όχι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική
Συνέλευση και ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα περιλαμβανομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Η Εταιρεία με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του νόμου 4308/2014 (Άρθρο 2) εντάσσεται στις οντότητες μεγάλου
μεγέθους.
2.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 61,739,289 (2018: Ευρώ 66,639,468), σημειώνοντας μείωση κατά 7%.
Κατά την παρούσα χρήση σημειώθηκε μείωση στις εξαγωγές κατά περίπου τέσσερα εκατομμύρια Ευρώ ήτοι σε
ποσοστό γύρω στο 6% με συνολικό ποσό εξαγωγών περίπου στα 51 εκατομμύρια. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως
στη μείωση των πωλήσεων προϊόντων ζύμης στην Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
σημειώθηκε μείωση στην εσωτερική αγορά κατά περίπου Ευρώ 1 εκατομμύριο Ευρώ ήτοι σε ποσοστό 1%. Παρά τη
μείωση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά τα προϊόντα δημητριακών μπαρών σημείωσαν σημαντική αύξηση της
τάξης του 8%.
Επισημαίνεται ότι στην τρέχουσα χρήση από την διενεργηθείσα έρευνα εισπραξιμότητας στις εμπορικές απαιτήσεις δεν
κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης.
Τα μικτά κέρδη, που αποτελούν το 9.9% των πωλήσεων (2018: 11,4%), μειώθηκαν κατά 20%, και ανήλθαν σε
Ευρώ 6,082,286 (2018: Ευρώ 7,605,196), ενώ τα Λοιπά Συνήθη Έσοδα σημείωσαν μείωση κατά 4% και ανήλθαν σε
Ευρώ 4,187,591 (2018: Ευρώ 4,356,853).
Τέλος, τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 1,324,507 (2018: Ευρώ 2,353,887).
3.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μεταποιητικούς κλάδους της Ε.Ε., σε όρους κύκλου
εργασιών, απασχόλησης και αριθμού επιχειρήσεων, ενώ μερικές από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι η
αύξηση του ανταγωνισμού, οι νέες τάσεις των καταναλωτών και η κρίση στις τιμές των τροφίμων. Το αυξανόμενο
ενδιαφέρον των καταναλωτών για υγιεινά τρόφιμα όπως και τρόφιμα ειδικών κατηγοριών δημιουργεί προοπτικές για
περαιτέρω ανάπτυξη.
Στην επόμενη χρήση, παρά την συνεχιζόμενη δύσκολη οικονομική συγκυρία, προβλέπουμε ότι τόσο οι πωλήσεις
εσωτερικού όσο και οι εξαγωγές θα σημειώσουν αύξηση σε σχέση με το 2019.
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Γενικότερα αναμένεται σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, κυρίως λόγω της
αύξησης της παραγωγής, η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη απορρόφηση των σταθερών εξόδων παραγωγής.
4.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
31/05/2019

31/05/2018

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

21,394,933
44,873,570

=

48%

24,208,654
47,210,395

=

51%

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

23,431,838
44,873,570

=

52%

22,979,815
47,210,395

=

49%

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

21,394,933
15,575,164

=

137%

24,208,654
13,957,410

=

173%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1,324,507
65,926,880

=

2%

2,353,887
70,996,321

=

3%

5.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρίας στα Οινόφυτα Αττικής είναι ως εξής:
Είδος
Οικόπεδο (*)
Οικόπεδο (*)
Οικόπεδο
Οικόπεδο
Κτίρια (βιομηχανοστάσιο) (*)

Επιφάνεια (τ.μ.)
24,208.00
12,655.00
3,010.75
1,631.84
10,082.40

Αξία κτήσης
356.,553
439,588
132,533
76,631
10,187,883

(*) Επί των συγκεκριμένων ακινήτων έχει εγγραφεί προσημείωση ποσού Ευρώ 1,200,000 από την ALPHA BANK, που
αφορά δικαίωμα υπερανάληψης Ευρώ 1,000,000 καθώς και εγγυητικές ύψους Ευρώ 500,000.
6.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν.
7.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Δεν υπάρχουν.
8.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Δεν υπάρχει.
9.

ΊΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών κατά την κλειόμενη χρήση.
10.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

10.1

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Είναι περιορισμένος, καθώς το σύνολο των απαιτήσεων και η συντριπτική πλειοψηφία των υποχρεώσεων της Εταιρείας
είναι σε Ευρώ, ενώ μικρό μέρος των υποχρεώσεων είναι σε δολάρια ΗΠΑ και λίρες Αγγλίας.
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10.2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη, από πλευράς ρευστότητας αγορά, η σωστή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποκτά
ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Η πιστοληπτική ικανότητα και τα πιστωτικά όρια των πελατών παρακολουθούνται σε
καθημερινή βάση από το τμήμα του πιστωτικού ελέγχου προσαρμόζοντας την πολιτική αναλόγως.
Η Εταιρεία έχει προχωρήσει και σε ασφάλεια πιστώσεων έναντι ανείσπρακτων μελλοντικών πωλήσεων και οι όροι
πληρωμής κυμαίνονται από 60 έως 120 ημέρες.
10.3

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Δεν είναι σημαντικός, καθώς η Εταιρεία έχει δάνειο ποσού Ευρώ 24,516,966 από συνδεμένη εταιρεία κυμαινόμενου
επιτοκίου (3μηνο EURIBOR + 155 basis points).
10.4

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της δυνατότητας χρηματοδότησης από εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει
η Εταιρεία.
10.5

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια ύφεσης, το μακροοικονομικό και οικονομικό περιβάλλον στη χώρα δείχνει σημάδια
σταθεροποίησης. Υπάρχει βέβαια μια θετική ψυχολογία στην οικονομία και στις επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψιν την
άρση του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, την προσωρινή ρύθμιση και την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους
καθώς και τον πρόσφατο φορολογικό νόμο με τον οποίο επέρχονται μια σειρά από τροποποιήσεις με αναπτυξιακό
προσανατολισμό.
Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα ωστόσο, εξαρτάται ακόμα σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις
αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.
Η Εταιρεία, σε συνδυασμό με τη μητρική της εταιρεία, εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της,
προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την
ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.
10.6

ΚΙΝΔΥΝΟΣ EΞΑΠΛΩΣΗΣ COVID-19

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2020 η εμφάνιση και συνεχής αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19) στη χώρα οδήγησε
την ελληνική κυβέρνηση στην αναγκαία λήψη μέτρων περιορισμού κοινωνικών & οικονομικών δραστηριοτήτων για την
αποτροπή ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, με σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην παραγωγή
και στην αλυσίδα εφοδιασμού αγαθών και γενικότερα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Σε λήψη αντίστοιχων μέτρων έχουν προχωρήσει και σχεδόν όλα τα κράτη της ΕΕ, αλλά και πολλά άλλα σε παγκόσμιο
επίπεδο καθώς ο ιός εξαπλώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) τον Μάρτιο του
2020 να κηρύξει πανδημία. Ο χρόνος λήξης των μέτρων αυτών, στα οποία πιθανόν να προστεθούν και άλλα, δεν είναι
ακόμα προσδιορίσιμος.
Λόγω του γεγονότος αυτού οι ισορροπίες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο έχουν διαταραχθεί.
Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκειμένου να
προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού. Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση
με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των
συνεργατών της, είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί
και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό
επίπεδο.
Συγκεκριμένα:

— Η αποστολή της General Mills είναι η «παραγωγή τροφίμων που ο κόσμος αγαπά!». Προτεραιότητα της
Εταιρείας αποτελεί η ασφάλεια των ανθρώπων και των προϊόντων μας, πόσο μάλλον σε αυτή την ιδιαίτερη
συγκυρία. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί στους κύριους αυτούς άξονες εφαρμόζοντας συστήματα τηλε-εργασίας
όπου είναι εφικτό, σε εντατικοποίηση της αξιολόγησης του ρίσκου, και εντείνοντας τα μέτρα κοινωνικής
4
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—

αποστασιοποίηση και υγιεινής και ασφάλειας στις θέσεις εργασίας που απαιτούν φυσική παρουσία σε συνεργασία
τόσο με τον ιατρό εργασίας όσο και με το παγκόσμιο task force της Εταιρείας που διαχειρίζεται την κρίση.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας συμπεριλαμβάνεται στους Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
πλήττονται από την πανδημία. Έχοντας διασφαλίσει την τηλε-εργασία για το σύνολο της εμπορικής εταιρείας,
τυχόν αναστολή της εργασίας θα αφορούσε μόνο το εργοστάσιο για λόγους ανωτέρας βίας. Θεωρούμε ότι το
σενάριο αυτό είναι ακραίο με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Παρόλα αυτά, αν χρειαστεί η Εταιρεία θα μπορέσει
να υπαχθεί στα έκτακτα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έχει προβλέψει η ελληνική κυβέρνηση.

— Ειδικότερα σε οικονομικό επίπεδο:
i)

Δεν προκύπτει ανησυχία για διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Αντιθέτως με το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων να προκύπτει από την παραγωγή του
εργοστασίου η αύξηση που παρατηρείται σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης
εταιρικής χρήσης είναι της τάξης του 20% ( 2019: 4,6 εκατομμύρια , 2020: 5,6 εκατομμύρια).
Σε συνάρτηση των ανωτέρω και με τις προβλέψεις πως η οικονομική συγκυρία θα
εξακολουθήσει μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης θεωρούμε πως οι πωλήσεις θα είναι
συνολικά αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ii)

Δεν προκύπτει ανησυχία για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα των πρώτων υλών καθώς
έχουμε μεριμνήσει και πριν τη διασπορά του COVΙD-19 να έχουμε συνεργασία με πάνω από
έναν προμηθευτές ώστε η παραγωγική διαδικασία να συνεχίσει να υφίσταται σε οποιεσδήποτε
συνθήκες.

iii)

Δεν συντρέχει κίνδυνος εισπραξιμότητας απαιτήσεων αφενός γιατί η παραγωγή του
εργοστασίου επαναγοράζεται πλήρως από τη μητρική εταιρεία και αφετέρου για τον κλάδο
λιανικών πωλήσεων έχουν συναφθεί ασφάλιστρα πιστώσεων για το σύνολο των πελατών.
Παράλληλα με αυτό έχουμε εντείνει τις διαδικασίες ελέγχου των εισπράξεων των απαιτήσεων
μας κρατώντας αυστηρή πιστωτική πολιτική για τους πελάτες μας.

iv)

Σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις μας το 90% των πελατών μας συνεχίζουν τη δραστηριότητα
τους με αυξανόμενες πωλήσεις αυτή την περίοδο. Για τις πωλήσεις των κωδικών Haagen-Dazs
αναμένουμε να συμπιεστεί ο κύκλος εργασιών όσο η κρίση θα συνεχίζεται προς το καλοκαίρι,
παρόλα αυτά ήδη έχουν γίνει κάποιες παραγγελίες και κατά συνέπεια δεν επηρεάζεται σημαντικά
το έσοδο μας για την τρέχουσα χρήση.

v)

Δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός. Σε περίπτωση αναγκαιότητας άντλησης κεφαλαίων για την
εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπάρχει ανοιχτή γραμμή πίστωσης με την
μητρική εταιρεία υπό την μορφή δανείου.

Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, δίχως να μπορεί να προσδιορισθεί ο βαθμός εξάπλωσης και
η διάρκεια της πανδημίας, με βάση τα ανωτέρω, τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του μοντέλου
λειτουργίας της, θεωρούμε πώς η Διοίκηση έχει λάβει όλα τα δυνατά και απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την
απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, και οι όποιες ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στη λειτουργία
της Εταιρείας δεν αναμένεται να είναι σημαντικές.
.
11.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και για ισορροπημένη
οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, και τηρεί τη νομοθεσία περί πρόληψης και ελέγχου της
ρύπανσης από τη δραστηριότητά της. Η περιβαλλοντική της πολιτική στοχεύει στην όσο το δυνατό χαμηλότερη
κατανάλωση πόρων. Πιο συγκεκριμένα, ανακυκλώνονται σε τακτική βάση απορρίμματα (όπως, χαρτί, πλαστικό, toner
και οικιακές μπαταρίες), ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με νέους, χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας, και γίνεται διαχείριση και καταστροφή απαξιωμένων και/ή ακατάλληλων εμπορευμάτων
σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
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12.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η
Διοίκηση δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/επιλογή προσωπικού, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση
εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες, καθώς οι παράγοντες που λαμβάνονται
αποκλειστικά υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι
ικανότητες του ατόμου.
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους της να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου
ή προμηθευτή της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις
οποιασδήποτε μορφής. Η πολιτική της εταιρείας στον τομέα αυτό στηρίζεται στις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ και
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

12.1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Η Εταιρεία απασχόλησε το 2019 κατά μέσο όρο 240 εργαζόμενους, διαφορετικών φύλλων και ηλικιών και πάγια
πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή άλλων πτυχών.
12.2

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική νομοθεσία.
Στην Εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.
12.3

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζόμενους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση στη
λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους της εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κλπ)
«πρώτων βοηθειών».
Η Εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12.4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΤΛ.

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα και χωρίς
διακρίσεις.
Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της είτε με εσωτερικά είτε με εξωτερικά
σεμινάρια.
Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεθνής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τις αρχές: ίσης μεταχείρισης, σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφορετικότητας, παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της, και
αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. Είναι βασικό ζήτημα για την Εταιρεία η διασφάλιση της
ισοτιμίας και ίσης μεταχείρισης κάθε εργαζόμενου αποτρέποντας κάθε είδους ρατσιστική συμπεριφορά και η διασφάλιση
των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και τήρησης βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας για ένα ασφαλές περιβάλλον
εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.
13.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Εταιρία λόγω των εξατομικευμένων προϊόντων που είναι σε θέση να παρέχει εστιάζει τις ενέργειες έρευνας και
ανάπτυξης στην βελτίωση/ διαφοροποίηση υφιστάμενων προϊόντων και/ή καινοτομία μέσω νέων προϊόντων κατόπιν
των αναγκών των πελατών μετά από διερεύνησή τους, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες τους. Με
αυτόν τον σκοπό, η General Mills Hellas έχει αναπτύξει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει τις ανάγκες
των καταναλωτών σε προϊόντα ζύμης και ζαχαροπλαστικής σύμφωνα με τις έρευνες καταναλωτικών επιθυμιών.
Επίσης, η Εταιρία αποσκοπεί στη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω απασχόλησης των αποφοίτων
διατηρώντας μια αμφίδρομη σχέση ενημέρωσης και ανταλλαγής γνώσης.
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14.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οι ζημιές εις νέο διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,391,776 και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Μαΐου 2019
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,808,224. Επισημαίνεται ότι κατά την 31 Μαΐου 2019 το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της
Εταιρείας ήταν μικρότερο του 50% του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου συντρέχουν οι
λόγοι εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο θα
έπρεπε να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, ώστε να
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 21 Απριλίου 2020, οι
Μέτοχοι καλούνται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε η Εταιρεία να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ως
άνω άρθρου. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς έχει ληφθεί επιστολή διαβεβαίωσης από την μητρική, με την
οποία δεσμεύεται ότι θα στηρίξει οικονομικά την Εταιρεία για περίοδο όχι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την
έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση και ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για
την ενίσχυση του δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
15.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Λόγω της ύπαρξης σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων δεν είναι εφικτή η διάθεση μερίσματος.
16.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Από το τέλος της χρήσης και μέχρι σήμερα, εκτός από την εξάπλωση του ιού COVID-19 όπως αναλυτικά αναφέρεται
στην παράγραφο 10.6, δεν έχουν συμβεί άλλα σημαντικά γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική θέση
και την πορεία της Εταιρείας ή που πρέπει να αναφερθούν στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέθεσε αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ στις 1 Νοεμβρίου 2018 (Ευρώ
400,000), 28 Φεβρουαρίου 2019 (Ευρώ 800,000) και 24 Ιουλίου 2019 (Ευρώ 500,000). Τα εν λόγω ποσά
επεστράφησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, 29 Οκτωβρίου 2019 και 21 Νοεμβρίου 2019 αντίστοιχα.
Επίσης κατέθεσε αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ στις 29 Οκτωβρίου (250.000) και στις 21 Νοεμβρίου 2019 (250.000).
τα οποία συμψηφίστηκαν με τον τρέχον φόρο εισοδήματος πληρωτέο.
Επίσης κατέθεσε αίτηση επιστροφής ΦΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου 2020 (500.000) η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση.
Παράλληλα η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή κεφαλαίου ενδοομιλικού δανείου ύψους Ευρώ 4,5 εκατομμύρια.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/05/2019

31/05/2018

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα

4

8,590,680

8,573,550

Μηχανολογικός εξοπλισμός

4

14,025,866

13,518,029

Λοιπός εξοπλισμός

4

715,479

536,272

Πάγια υπό κατασκευή

4

Σύνολο

99,813

351,964

23,431,838

22,979,815

46,799

21,927

46,799

21,927

23,478,637

23,001,742

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

5

Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

6

351,716

570,040

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

6

1,781,232

1,965,344

Προκαταβολές για αποθέματα

6

175,342

225,286

Λοιπά αποθέματα

6

835,039

670,450

3,143,329

3,431,120

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

7

15,016,848

10,120,466

Λοιπές απαιτήσεις

8

1,306,633

4,117,465

Προπληρωμένα έξοδα

89,785

185,113

1,838,338

6,354,490

Σύνολο

18,251,604

20,777,533

Σύνολο κυκλοφορούντων

21,394,933

24,208,653

44,873,570

47,210,395

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ενεργητικού

9
10
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Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

Σημ.
11

31/05/2019

31/05/2018

11,200,000

11,200,000

11,200,000

11,200,000

(7,321,918)

(7,829,521)

(7,321,918)

(7,829,521)

3,878,082

3,370,479

736,643

681,111

736,643

681,111

24,516,966
104,490
62,224

29,016,966
37,550
146,878

24,683,681

29,201,395

12,212,010
429,892
155,738
163,317
88,905
2,525,302

175,890
12,825,995
159,442
163,764
139,215
493,102

Σύνολο

15,575,164

13,957,409

Σύνολο υποχρεώσεων

40,258,845

43,158,804

44,873,570

47,210,395

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής Θέσης

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

12

Σύνολο

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια από Συνδεμένες Εταιρείες
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Κρατικές επιχορηγήσεις

13
29.3
14

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

15
16
17
18
19
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Σημ.

1/06/201831/05/2019

1/06/201731/05/2018

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

20

61,739,289

66,639,468

Κόστος πωλήσεων

21

(55,657,003)

(59,034,272)

Μικτό αποτέλεσμα

6,082,286

7,605,196

23

4,187,591

4,356,853

Έξοδα διοίκησης

21

10,269,877
(3,330,924)

11,962,049
(3,641,544)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Έξοδα διάθεσης

21
21

(638,944)
(4,285,792)

(592,985)
(4,672,717)

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Ζημίες από διάθεση μη κυκλ/ντων στοιχείων

24
25
26

(54,526)
(202,882)
(1,449)

(128,446)
(580,652)
(6,403)

Λοιπά έσοδα και κέρδη

27

Λοιπά συνήθη έσοδα

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

28

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

29

16,978

509,615

1,772,337

2,848,917

26

58

(447,856)

(495,088)

1,324,507

2,353,887

(813,652)

(1,046,652)

510,855

1,307,235
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΥΠΌΛΟΙΠΟ 1.06.2017
ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΌΔΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11,200,000
-

(9,172,788)
4,919
1,307,235
31,113

ΣΥΝΟΛΟ
2,027,212
4,919
1,307,235
31,113

ΥΠΌΛΟΙΠΟ 31.05.2018
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΌΔΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ

11,200,000
-

(7,829,521)
510,855
(3,252)

3,370,479
510,855
(3,252)

ΥΠΌΛΟΙΠΟ 31.05.2019

11,200,000

(7,321,918)

3,878,082

ΕΙΣ ΝΕΟ
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31/05/2019

31/05/2018

1,324,507

2,353,887

2,078,309
(182,933)
40,053
1,449
202,882
447,830
3,912,097

1,946,346
(176,226)
(84,087)
6,403
580,652
495,030
5,122,005

77,483
(2,029,150)
1,281,145
3,241,575

621,593
1,753,595
2,595,391
10,092,584

(354,350)
(294,012)
2,593,215

(477,042)
(2,949,190)
6,666,523

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(Πληρωμές)/εισπράξεις για (απόκτηση)/πώληση παγίων στοιχείων
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο

(2,531,781)
98,278
26
(2,433,477)

(3,140,872)
56
(3,140,816)

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/(πληρωμές) από δάνεια
Σύνολο

(4,675,890)
(4,675,890)

175,890
175,890

(4,516,152)
6,354,490
1,838,338

3,701,597
2,652,893
6,354,490

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Κέρδη και Ζημίες από διάθεση στοιχείων
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
Χρεωστικοί και Πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/μων
κεφαλαίων κίνησης:
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τότους
Πληρωμές φόρων
Σύνολο

-

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
H GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με διακριτικό τίτλο
GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1997 στην Ελλάδα και εδρεύει στην Ελλάδα, στην οδό
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, στο Μαρούσι Αττικής. Η Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Γενικού Εμπορικού
Μητρώου 002643101000.
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παραγωγή, συσκευασία, πώληση, μεταπώληση, διάθεση, διανομή,
εξαγωγή, εισαγωγή, αντιπροσωπεία, επεξεργασία και εμπορία τροφίμων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, πρώτων υλών
για την παραγωγή τροφών και τροφίμων, καθώς και σχετικών παρόμοιων καταναλωτικών προϊόντων.
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2020, τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας General Mills Inc με έδρα τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής και είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.generalmills.com

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
2.1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι παρούσες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(εφεξής ΕΛΠ), όπως έχουν ενσωματωθεί στο Ν. 4308/2014, ενώ η Εταιρεία με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του
Άρθρου 2 του ίδιου νόμου εντάσσεται στις οντότητες μεγάλου μεγέθους.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια και τις εξής γενικές αρχές:
-

ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, η οποία αξιολογήθηκε για περίοδο όχι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών
από την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Επισημαίνεται ότι κατά την 31 Μαΐου 2019 το
σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ήταν μικρότερο του 50% του καταβλημένου μετοχικού της
κεφαλαίου, και ως εκ τούτου συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018
βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο θα έπρεπε να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Στην Τακτική Γενική
Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 21 Απριλίου 2020, οι Μέτοχοι καλούνται να λάβουν τα κατάλληλα
μέτρα, έτσι ώστε η Εταιρεία να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ως άνω άθρου. Οι Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της
Εταιρείας, καθώς έχει ληφθεί επιστολή διαβεβαίωσης από την μητρική, με την οποία δεσμεύεται ότι θα στηρίξει
οικονομικά την Εταιρεία για περίοδο όχι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την έγκριση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση και ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την
ενίσχυση του δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

-

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ για την αναγνώριση όλων των στοιχείων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων.

-

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών από περίοδο σε περίοδο για να διασφαλίζεται η
συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

-

Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων.

-

Δεν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4308/2014, εκτός από την
αναγνώριση κατά πάγια τακτική απευθείας στην καθαρή θέση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών της
πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους για σκοπούς εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

-

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

-

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού.

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΕΛΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από την Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών.
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2.2.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

2.2.1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»), το οποίο είναι το Ευρώ.
2.2.2

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Μία συναλλαγή σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ημερομηνία της
συναλλαγής.
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:
α)

Τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού.

β)
Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο ιστορικό κόστος,
µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης.
γ)
Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στην εύλογη αξία,
µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που προκύπτουν
αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζονται οι µεταβολές της εύλογης αξίας.
Oι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή από τη µετατροπή
τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη
προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που
προκύπτουν.

2.3.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιλαμβάνουν οικόπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων, μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα,
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Επιµετρώνται στο ιστορικό κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις
(αποσβέσιµο κόστος κτήσης). Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με το εν λόγω
στοιχείο (εκτός από κόστη δανεισμού) και αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής του και το σύνολο των δαπανών
που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στη θέση και στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται.
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση που απεικονίζονται στο κόστος τους και δεν
αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο. Όταν τα πάγια είναι έτοιμα για τη χρήση που προορίζονται από τη
Διοίκηση, μεταφέρονται στις αντίστοιχες κατηγορίες ενσώματων παγίων και αρχίζουν να αποσβένονται.
Μεταγενέστερες δαπάνες βελτίωσης παγίων περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και δαπάνες
επισκευής και συντήρησης, μόνο αν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία, αλλιώς
καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκαν.
Η αξία των ενσώματων παγίων στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση
αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση
την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή του.
Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο
στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός

20 έτη
5-20 έτη

Μεταφορικά μέσα

5 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5 έτη

Οι αποσβέσεις βελτιώσεων μισθωμένων κτιρίων λογίζονται με βάση τα έτη συμβολαίου ενοικίασης.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσεως και
αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο.
Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία του όταν η
λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (ΣΗΜ. 2.4).
Κέρδη ή ζημιές από την πώληση ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ
των εσόδων από την πώληση και της λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που
πραγματοποιείται η πώληση στο κονδύλι «Κέρδη (Ζημιές) από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων».
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2.4.

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2.4.1

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις, συγκρίνοντας την λογιστική του αξία με
την ανακτήσιμη αξία του, η οποία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της
αξίας λόγω χρήσης. Τέτοιες ενδείξεις μπορεί να είναι:
-

η παρατήρηση ότι η αγοραία αξία του είναι σημαντικά μικρότερη από ότι θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα παρόδου
του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του
η αχρήστευση ή φυσική ζημία του
δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό, νομικό περιβάλλον ή στις αγορές που λειτουργεί η Εταιρεία
επιδείνωση της αναμενόμενης απόδοσής του
αύξηση των αγοραίων επιτοκίων ή άλλων αγοραίων δεικτών απόδοσης των επενδύσεων η οποία είναι πιθανό να
οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του

Όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου είναι μικρότερη από την λογιστική αξία, η λογιστική αξία του μειώνεται στο
ποσό της ανακτήσιμης αξίας ενώ η διαφορά καταχωρείται στα έξοδα. Η αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης γίνεται
όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Οι ζημιές απομείωσης αντιλογίζονται στα αποτελέσματα όταν παύουν να ισχύουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην
αρχική τους αναγνώριση. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μετά τον αντιλογισμό δεν μπορεί να υπερβεί
την λογιστική αξία που θα είχε το περιουσιακό στοιχείο, αν δεν είχε αναγνωριστεί εξαρχής η ζημιά απομείωσης.
2.4.2.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον Ισολογισμό ως µη κυκλοφορούντα ή ως
κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της Διοίκησης της Εταιρείας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο
διακανονισμού τους.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα.
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον
ζηµίες αποµείωσης.
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται
ότι υφίσταται όταν:
α) υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου αυτών, ή
β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών (όταν η εύλογη αξία υπάρχει), ή
γ) οι τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες είναι δυσμενείς και αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών
δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτά.
Ζημιά απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία του, η
οποία είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της παρούσας αξίας του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό
στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου και της εύλογης αξίας του στοιχείου μειωμένη με
το απαιτούμενο κόστος πώλησης.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτήν όταν
οι συνθήκες που τις δημιούργησαν παύουν να ισχύουν. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο,
εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. Ειδικότερα, για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμη.

2.5.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης, το οποίο προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου και
περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή
τους.
Το κόστος παραγωγής προϊόντος προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά αποδεκτές µεθόδους κοστολόγησης και
περιλαµβάνει:
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Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω
στοιχείο και



µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω στοιχείο, στο
βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.



Τα κόστη διανοµής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής.

Μετά την αρχική αναγνώριση, επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αποτελεί την εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας αφαιρουμένων των υπολογιζόμενων εξόδων ολοκλήρωσης και των εξόδων
πώλησης.

2.6.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κό¬στος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιµετρώνται
στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζηµίες
αποµείωσης.
Τα λοιπά µη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα
επιµετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμής αξίας.

2.7.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαµβάνουν:
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της Εταιρείας, καθώς και
β) Τα αποτελέσµατα εις νέον.
Κόστος που σχετίζεται άμεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της
καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω
ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

2.8.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιµετρώνται με
βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο.
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και Ν.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.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία
της καθορισμένης παροχής ανάλογα με το δουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων που προσδιορίζεται
προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες ταμιακές ροές των παροχών συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Το προεξοφλητικό
επιτόκιο είναι το επιτόκιο, κατά την ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών ομολόγων
υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης (τουλάχιστον ΑΑ) που έχουν ημερομηνίες λήξης σχετικές με αυτές των υποχρεώσεων
της Εταιρείας και που αφορούν το ίδιο νόμισμα στο οποίο οι παροχές συνταξιοδότησης θα πληρωθούν στο προσωπικό.
Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου
της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη διάφορες
παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες
παροχές.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα
αναγνωρίζονται στο σύνολό τους απευθείας στην Καθαρή Θέση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νόμου
4308/2014 για σκοπούς εύλογης απεικόνησης των Οικονομικών Καταστάσεων.

2.9.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούνται από δάνεια, εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.
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Αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους και παύουν να αναγνωρίζονται μόνο αν η συμβατική δέσμευση
εκπληρωθεί, ακυρωθεί ή εκπνεύσει. Ποσά που αφορούν υπέρ/υπό το άρτιο έκδοση, και κόστος που σχετίζεται άμεσα
με ανάληψη υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα/έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις
αναγνωρίσθηκαν αρχικά, ενώ μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, επιµετρώνται στα οφειλόμενα ποσά.
Αν η εξόφληση των υποχρεώσεων αναβάλλεται πέραν των 12 μηνών και η επίδραση της προεξόφλησης είναι
σημαντική, οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος με τη
μέθοδο πραγματικού επιτοκίου, ενώ οι προκύπτοντες τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα.

2.10.

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους. Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκεί κρίση κατά την αναγνώρισή τους και ενδέχεται να αναζητήσει
επαγγελματική συμβουλή πριν αποφασίσει αν μια μελλοντική εκροή είναι πιθανή.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που
αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους, εάν η εν λόγω επιμέτρηση θα έχει σημαντική επίπτωση στα
ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό.
Διαφορές από την επανεκτίμηση ή κατά τον διακανονισμό τους αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην
οποία προκύπτουν.
Προβλέψεις αναγνωρίζονται για υποχρέωση καθορισμένης φύσης, η οποία την ημερομηνία ισολογισμού είναι πιο
πιθανό να συμβεί από το να μη συμβεί ή βέβαιο ότι θα προκύψει, αλλά είναι αβέβαιη ως προς το ποσό ή το χρόνο
που θα προκύψει, και αντιπροσωπεύει την βέλτιστη εκτίμηση του ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της
σχετικής υποχρέωσης. Τυχόν μελλοντικές λειτουργικές ζημιές δεν αναγνωρίζονται ως προβλέψεις.

2.11.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μία ενδεχόμενη υποχρέωση προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος και είναι μια:
(α) πιθανή δέσμευση που η ύπαρξή της θα επιβεβαιωθεί μόνο από την επέλευση ή μη, ενός ή περισσοτέρων αβέβαιων
μελλοντικών γεγονότων, έξω από τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, ή
(β) παρούσα δέσμευση για την οποία δεν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη για τον διακανονισμό της, ή το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να εκτιμηθεί με επαρκή αξιοπιστία.

2.12.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις στη χρονιά που εισπράττονται ή καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Μεταγενέστερα αποσβένονται στα λοιπά συνήθη έσοδα κατά την ωφέλιμη ζωή
των αντίστοιχων παγίων.
Η αναδρομική αναπροσαρμογή του υπολοίπου των επιχορηγήσεων κατά την ημερομηνία μετάβασης ήταν πρακτικά
δυσχερής, καθώς απαιτούσε τα ποσά επιχορήγησης ανά πάγιο και το χρόνο αρχικής αναγνώρισης της σχετικής
επιχορήγησης που είχε συντελεστεί σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν. Κάνοντας χρήση της εξαίρεσης του άρθρου
37, παρ. 3α του Ν.4308/2014 από την αναδρομική εφαρμογή, η Εταιρεία θεώρησε ως τεκμαρτό κόστος των
επιχορηγήσεων την αναπόσβεστη λογιστική αξία τους κατά την ημερομηνία μετάβασης (31 Μαΐου 2014) με βάση
τα προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα.

2.13.

ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο καθώς και τον αναβαλλόμενο φόρο.
Ο τρέχων φόρος που υπολογίζεται με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα την ημερομηνία
ισολογισμού περιλαμβάνει τον φόρο επί των αναμορφωμένων κερδών, όπως απεικονίζονται στην ετήσια
φορολογική δήλωση, πρόσθετους φόρους από φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και προβλέψεις
για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης, βάσει θεσπισμένων συντελεστών φόρου
που ισχύουν τον χρόνο καταλογισμού τους, σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές την ημερομηνία
αναφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για εκπεστέες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες
φορολογικές ζημιές και μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων στην έκταση που
πιθανολογείται ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής
17

GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2019
διαφοράς που τις δημιουργεί, ενώ η αξία τους ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνεται κατά την
έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα τις καλύψει.
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα
καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον Ισολογισμό και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ο αναβαλλόμενος φόρος που
αντιστοιχεί σε ποσά που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση καταχωρείται επίσης απευθείας στην καθαρή
θέση.

2.14.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο στην περίοδο όπου καθίσταται δεδουλευμένο, όταν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα,
πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και όταν συγκεκριμένα κριτήρια
πληρούνται για κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας, όπως περιγράφονται πιο κάτω.
Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται καθαρά από ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές όταν
μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή, τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα
και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην Εταιρεία.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες και εφόσον θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.
Τα κέρδη από επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από
αναστροφές προβλέψεων και αποµειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των προβλεπομένων ανά κατηγορία στοιχείου.
Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα
περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2.15.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

2.15.1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Η Εταιρεία όταν μισθώνει πάγια βάσει λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα
µε τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο
αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.
2.15.2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην Εταιρεία (μισθωτής) με χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως
περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί,
με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια Εταιρεία (υποχρέωση χρηματοδοτικής
μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά όπως τα αντίστοιχα ιδιόκτητα
στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε
χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.
Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε σημαντικές χρηματοδοτικές μισθώσεις.

2.16.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις την περίοδο
εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση της Εταιρείας εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση
των μετόχων.
Λόγω της ύπαρξης σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων δεν είναι εφικτή η διάθεση μερίσματος.

2.17.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν:
α) Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του στοιχείου ή
β) µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου
αυτού.
Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία
στα αποτελέσµατα, η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται
(συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µείον κάθε νέα υποχρέωση που
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αναλαµβάνεται). Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η
συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονοµική δυσχέρεια του
οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.
Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή µεταβιβάζεται σε ένα
τρίτο µέρος και του ανταλλάγµατος που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων,
εκτός µετρητών, µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται,
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα

2.18.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευτική
επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής
περιόδου.
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν
και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται
αναδρομικά.
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

2.19.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών
στις Σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
3.1.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται σημαντική υποκειμενική
κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για
τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Είναι πιθανό να τεθούν σε γνώση της Εταιρείας νέα
στοιχεία και πληροφορίες που να οδηγήσουν σε τροποποίηση της εκτίμησης σχετικά με την επάρκεια των
σχηματισμένων τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. Διαφοροποιήσεις αυτού του τύπου στις φορολογικές
υποχρεώσεις θα επηρεάσουν τα έξοδα φόρων της περιόδου πραγματοποίησης της αναθεώρησης . 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 της χρήσης κατά την οποία ο
προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έχει λάβει χώρα.

3.2.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι φορολογικά κέρδη θα
είναι διαθέσιμα στο μέλλον για να χρησιμοποιηθούν έναντι του αντίστοιχου φορολογικού οφέλους των απαιτήσεων
αυτών. Σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των μελλοντικών
φορολογικών κερδών σε συνδιασμό με το φορολογικό προγραμματισμό της Εταιρείας. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά
με τους αναβαλλόμενους φόρους αναφέρονται στη (ΣΗΜ. 29.3).

3.3.

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας
απαιτείται η διενέργεια εκτιμήσεων οι οποίες υπόκεινται σε αβεβαιότητα.

3.4.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας απομειώνεται όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της
Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως προς κάλυψη
επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις
των νομικών της συμβούλων, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων
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εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζονται. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις
αναφέρονται στη σημείωση (ΣΗΜ. 7).

3.5.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι Προβλέψεις για παροχές προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών
μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η
μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το
ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν
λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές.

3.6.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων ή απαιτήσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και
αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν, τα οποία δεν
είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας και προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος, καθώς και την επίδραση
που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας.
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4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΤΊΡΙΑ &
ΤΕΧΝΙΚΆ ΈΡΓΑ

ΟΙΚΌΠΕΔΑ

ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ&
Λ. ΜΗΧΑΝ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΈΠΙΠΛΑ & Λ.

ΠΆΓΙΑ ΥΠΌ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

ΣΎΝΟΛΟ

ΑΞΊΑ ΚΤΉΣΗΣ
1-ΙΟΥΝ-17
ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ

1.005.305
-

13.553.695
468.507

19.423.266
2.650.261

1.069.065
191.123

516.976
-

35.568.306
3.309.891

ΠΩΛΉΣΕΙΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

-

-

(85.702)

(34.135)

(165.012)

(284.849)

31-ΜΑΪ-18
ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ
ΠΩΛΉΣΕΙΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

1.005.305

14.022.202

21.987.825

1.226.053

351.964

38.593.349

-

397.057
-

1.687.161
-

361.754
(15.662)

99.813
-

2.545.785
(15.662)

1.005.305

351.964
14.771.224

23.674.986

1.572.144

(351.964)
99.813

41.123.473

1-ΙΟΥΝ-17
ΑΠΟΣΒΈΣΕΙΣ ΧΡΉΣΗΣ
ΠΩΛΉΣΕΙΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

-

(5.760.534)
(695.847)
2.423

(7.449.959)
(1.094.498)
74.661

(566.120)
(156.001)
32.339

-

(13.776.613)
(1.946.346)
109.423

31-ΜΑΪ-18
ΑΠΟΣΒΈΣΕΙΣ ΧΡΉΣΗΣ
ΠΩΛΉΣΕΙΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

-

(6.453.958)
(731.891)
-

(8.469.796)
(1.179.324)
-

(689.782)
(167.094)
209

-

(15.613.536)
(2.078.309)
209

31-ΜΑΪ-19

-

(7.185.849)

(9.649.120)

(856.666)

-

(17.691.635)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31-ΜΑΪ-19
ΣΩΡΕΥΜΈΝΕΣ ΑΠΟΣΒΈΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΌΣΒΕΣΤΗ ΑΞΊΑ
1-ΙΟΥΝ-17

1.005.305

7.793.160

11.973.306

502.945

516.976

21.791.692

31-ΜΑΪ-18

1.005.305

7.568.245

13.518.029

536.271

351.964

22.979.815

31-ΜΑΪ-19

1.005.305

7.585.375

14.025.866

715.479

99.813

23.431.838

Στην κατοχή της Εταιρείας βρίσκονται 1,869 πάγια, στην πλειοψηφία τους μικρής αξίας, των οποίων η αξία κτήσης
και οι σωρευμένες αποσβέσεις την 31 Μαΐου 2019 ανέρχονταν σε Ευρώ 1,993,206. Τα πάγια αυτά δεν εμφανίζονται
στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαΐου 2019, καθώς δεν βρίσκονται σε χρήση και έχουν αποσβεσθεί
πλήρως. Η Διοίκηση σκοπεύει να προβεί σε απογραφή των παγίων της και συνεπώς σε πιθανές καταστροφές και
διαγραφές μέσα στην επόμενη χρήση.
Το μεγαλύτερο μέρος αγορών παγίων εντός της χρήσης αφορά σε μηχανολογικό εξοπλισμό
Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση ύψους Ευρώ 1.200.000 που αφορά δικαίωμα
υπερανάληψης από την ALPHA BANK και έκδοσης εγγυητικών.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αφορούν εγγυήσεις σε:
ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

31/05/2019

31/05/2018

15,458
31,431
46,799

369
15,483
6,075
21,927

31/05/2019
351,716
1,781,232
175,342
835,039
3,143,329

31/05/2018
570,040
1,965,344
225,286
670,450
3,431,120

6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΈΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
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7. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΆΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ
ΠΕΛΆΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ
ΣΥΝΔΕΜΈΝΑ ΜΈΡΗ (ΣΗΜ. 30.2)
ΕΠΙΤΑΓΈΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΈΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΈΝΕΣ
ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΊΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ

31/05/2019
11,741,149
360,262
7,675,866
79,802
(4,840,231)
15,016,848

31/05/2018
9,836,122
344,743
4,735,500
74,249
(4,870,148)
10,120,466

Η μεταβολή της πρόβλεψης απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων για τα έτη που παρουσιάζονται έχει ως εξής:
ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΧΡΈΩΣΗ/(ΠΡΟΒΛΕΨΗ) ΠΕΡΙΌΔΟΥ
ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΛΉΞΗΣ

2018
(4,870,148)
29,917
(4,840,231)

2017
(4,875,327)
5,179
(4,870,148)

Η πρόβλεψη για επισφάλειες αφορά εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους.
Η εκτίμηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, βασίστηκε στις ληξιπρόθεσμες και ακίνητες, για τουλάχιστον
ένα έτος απαιτήσεις, καθώς και στις προοπτικές είσπραξης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη, ένδικα ή άλλα μέσα καθώς
και στις οδηγίες του Ομίλου.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΦΠΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

31/05/2019
521,754
754,362
500
30,017
1,306,633

31/05/2018
3,011,899
777,442
1,100
327,024
4,117,465

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέθεσε αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (Ευρώ 1,300,000), 1
Νοεμβρίου 2018 (Ευρώ 400,000), 28 Φεβρουαρίου 2019 (Ευρώ 800,000) και 24 Ιουλίου 2019 (Ευρώ 500,000). Τα
εν λόγω ποσά επιστράφησαν στις 17 Δεκεμβρίου 2018, 13 Σεπτεμβρίου 2019, 29 Οκτωβρίου 2019 και 21 Νοεμβρίου
2019 αντίστοιχα.
Επίσης η Εταιρεία κατέθεσε αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ στις 29 Οκτωβρίου 2019 (250.000) στις 21 Νοεμβρίου 2019
(250.000). Τα ποσά αυτά εκκαθαρίστηκαν και συμψηφίστηκαν με τον τρέχον φόρο εισοδήματος πληρωτέο.

9. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
ΛΟΙΠΑ

10.

31/05/2019

31/05/2018

83,802
5,382
601

107,207
1,261
76,645
-

89,785

185,113

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

31/05/2019
1,838,338
1,838,338

31/05/2018
6,354,490
6,354,490

Το σύνολο των καταθέσεων όψεως τηρείται σε Ευρώ σε υποκαταστήματα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τραπεζών.
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11.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποτελείται από 3,200,000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 3.50 εκάστη, οι οποίες κατέχονται από τις
GENERAL MILLS INTERNATIONAL BUSINESSES TWO, INC (3,199,680 – 99.99%) και GENERAL MILLS INTERNATIONAL BUSINESSES,
INC (320 – 0.01%).

Διάθεση κερδών
Λόγω της ύπαρξης σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων δεν είναι εφικτή η διάθεση μερίσματος.

12.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σύμφωνα με τους Ν.2112/2020 και Ν.4093/2012, η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί
απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών
και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση ή απόλυση). Η θεμελίωση δικαιώματος
συμμετοχής βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότησή του.
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αντιμετωπίζεται στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ως ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και βασίζεται σε ανεξάρτητη
αναλογιστική μελέτη.
12.1

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
31/05/2019

31/05/2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΗΜ. 28)
ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΗΜ. 22)
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΗΜ. 22)
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΗΜ. 22)
ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΚΕΡΔΗ)/ΖΗΜΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ)

681,111
10,898
51,124
30,510
67,940
(109,522)
4,580

796,311
13,537
37,482
48,809
(5,464)
(165,743)
(43,821)

Υπόλοιπο 31 Μαΐου

736,643

681,111

31/05/2019
2%
2%
1,5%
27.38

31/05/2018
2%
2%
1,6%
28.29

12.2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΜΕΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΈΤΗ)

Μεταβολή +/- 0,5% στο επιτόκιο προεξόφλησης θα είχε ως συνέπεια η πρόβλεψη να είναι – 10% / +12%.
Οι αναλογιστικές ζημίες αναγνωρίζονται στα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ βάσει της λογιστικής πολιτικής στη ΣΗΜ. 2.15,
καθαρά από αναβαλλόμενο φόρο. Τα ποσά είναι ως εξής:
31/05/2018
31/05/2018
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΑ) (ΣΗΜ. 12.1)
(4,580)
43,821
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΣΗΜ. 29.3)
1,328
(12,708)
ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ
(3,252)
31,113

13.

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αφορούν δανειακή σύμβαση υπολοιπόμενου συνολικού ποσού Ευρώ 24,516,966, που λήφθηκε στις 30 Μαΐου 2014
και στις 30 Μαίου 2016 από την General Mills Luxembourg Finance Sarl (ΣΗΜ. 30).
Είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (3μηνο EURIBOR + 155 basis points), με αποπληρωμή στις 30 Μαΐου 2021.

14.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Έχουν ληφθεί βάσει του αναπτυξιακού νόμου 2601/1998 και συγκεκριμένα των αποφάσεων 57555/07.06.2000 και
217233/13.12.2002 για επιδότηση 40% και 30% αντίστοιχα.
Περιλαμβάνονται στις ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και μεταφέρονται στα ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΈΣΟΔΑ με την σταθερή
μέθοδο, βάσει της ωφέλιμης ζωής των παγίων του εργοστασίου της Εταιρείας στα Οινόφυτα Αττικής, για τα οποία
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λήφθηκαν. Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία με βάση το νόμο 4399/2016 και συγκεκριμένα με την απόφασή
46783/02.05.2018 έλαβε επιχορήγηση ύψους 98,278 Ευρώ.

ΥΠΌΛΟΙΠΟ 1 ΙΟΥΝΊΟΥ
ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΈΣΟΔΟ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΗΜ.23)
ΥΠΌΛΟΙΠΟ 31 ΜΑΪΟΥ

15.

31/05/2019
132,291
23,447
155,738

31/05/2018
124,924
34,517
159,442

31/05/2019
157,813
5,505
163,317

31/05/2018
159,000
4,765
163,765

31/05/2019
41,397
40,332
3,006
4,170
88,905

31/05/2018
102,289
31,080
759
5,087
139,216

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

19.

31/05/2018
7,378,704
2,339,756
3,107,535
12,825,995

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

18.

31/05/2019
8,864,842
2,097,351
1,249,817
12,212,010

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

ΦΌΡΟΙ - ΤΈΛΗ ΑΜΟΙΒΏΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΦΌΡΟΙ - ΤΈΛΗ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΡΊΤΩΝ

17.

2018
323,104
(176,226)
146,878

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΣΗΜ. 30.3)

16.

2019
146,878
98,278
(182,932)
62,224

ΈΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΣΗΜ. 30.1)
ΈΞΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΈΞΟΔΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

31/05/2019
139,473
188,353
13,849
2,183,628
2,525,302

31/05/2018
146,1260
105,744
66,466
6,033
168,753
493,102
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20.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ)

20.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1/06/201831/05/2019
10,809,347
50,856,602
47,840
25,500
61,739,289

1/06/201731/05/2018
10,476,165
56,095,585
62,585
5,134
66,639,468

11,899,267
49,840,022
61,739,289

11,928,194
54,711,274
66,639,468

20.2 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ CONTRACT MANUFACTURING

21.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

31 ΜΑΪΟΥ 2019
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΣΗΜ. 22)
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 3ΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΈΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
44,528,571
5,251,514
336,401
604,168
184,147
48,439
789,134
362,865
23,099
28,980
63,940
1,128,847
355,654
67,723
1,883,522
55,657,003

ΈΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2,619,454
184,895
85,221
25,975
6,833
111,311
51,184
13,702
5,086
11,222
99,836
62,423
11,886
41,896
3,330,924

31 ΜΑΪΟΥ 2018
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΣΗΜ. 22)
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 3ΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΈΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
48,163,550
5,324,215
155,054
590,767
193,588
21,995
719,562
308,166
24,148
58,589
78,495
1,155,695
420,776
52,267
1,767,407
59,034,272

ΈΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2,648,139
174,770
130,854
42,879
4,872
159,381
68,258
27,938
12,778
17,120
234,439
91,771
9,079
19,264
3,641,544

ΈΞΟΔΑ
R&D
470,575
46,849
6,462
1,970
518
8,440
3,881
200
991
2,185
38,441
12,156
2,315
43,960
638,944
ΈΞΟΔΑ
R&D
456,625
8,500
7,360
2,412
274
8,965
3,839
269
1,994
2,671
39,329
14,319
9,159
37,268
592,985

ΈΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
51,877
210,845
18,095
5,515
1,451
23,634
10,868
71,395
157,524
2,582,610
876,203
166,845
108,931
4,285,792
ΈΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
111,403
111,036
41,971
13,753
1,563
51,121
21,894
3
140,142
187,756
2,781,991
1,006,478
81,198
122,407
4,672,717

ΣΥΝΟΛΟ
44,528,571
8,393,420
778,991
713,945
217,606
57,240
932,520
428,798
37,001
106,451
234,871
3,849,735
1,306,436
248,769
2,078,309
63,912,663

ΣΥΝΟΛΟ
48,163,550
8,540,382
449,361
770,951
252,633
28,703
939,029
402,157
52,359
213,503
286,041
4,211,455
1,533,345
151,704
1,946,346
67,941,518
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22.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
1/06/201831/05/2019
6,267,967
1,452,721
523,158
149,574
8,393,420

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΗΜ.12.1)

1/06/201731/05/2018
6,456,693
1,468,139
525,724
80,826
8,540,382

Ο μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε από την Εταιρεία είναι ως εξής:
2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΙΣΘΩΤΟΙ)
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ)

23.

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

(ΣΗΜ.14)

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΗΜΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

1/06/201731/05/2018
15,252
4,165,125
176,226
249
4,356,853

1/06/201831/05/2019
21,652
29,505
3,369
54,526

1/06/201731/05/2018
91,610
32,703
4,133
128,446

1/06/201831/05/2019
210,307
22,492
(29,917)
202,882

1/06/201731/05/2018
183,748
402,083
(5,179)
580,652

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
(ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ)/ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

26.

1/06/201831/05/2019
7,789
3,996,870
182,932
4,187,591

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

25.

68
186
254

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ

24.

2018
66
174
240

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1/06/201831/05/2019
1,449
1,449

1/06/201731/05/2018
5,698
705
6,403
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27.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (AIG) ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

28.

1/06/201731/05/2018
98,894
295,526
115,195
509,615

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΣΗΜ. 30.1)
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΣΗΜ.12.1)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

29.

1/06/201831/05/2019
11,512
5,467
16,978

1/06/201831/05/2019
415,708
12,256
10,898
8,995

1/06/201731/05/2018
456,010
13,819
13,537
11,722

447,856

495,088

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων κατά την 31
Μαΐου 2019 ανέρχεται σε 29% και δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του πρόσφατου Νόμου 4646, που ψηφίσθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, οι φορολογικοί
συντελεστές των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, μειώνεται σε 24% από το
φορολογικό έτος που ξεκινάει από 1 Ιανουαρίου 2019 και εφεξής.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά, έως ότου οι φορολογικές αρχές, βάσει των προβλεπόμενων
φορολογικών διατάξεων, εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά
την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
1/06/20171/06/201731/05/2018
31/05/2018
29.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ
(745,384)
(315,492)
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ Ν.4446/2016
(140,652)
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ- (ΈΞΟΔΟ)/ΈΣΟΔΟ (ΣΗΜ.29.3)
(68,268)
(590,508)
ΦΟΡΟΣ (ΕΞΟΔΟ)/ΕΣΟΔΟ
(813,652)
(1,046,652)

29.2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
29%
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (ΣΤΟΝ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ)
ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4446/2016
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ)
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΣ

1/06/201831/05/2019
1,324,507

1/06/201731/05/2018
2,353,887

(384,107)

(682,627)

6,474

-

(429,545)
(813,652)
61%

(223,373)
(140,652)
(1,046,652)
44%
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Κατά την προηγούμενη χρήση η εταιρεία κατέβαλε πρόσθετο φόρο για τη χρήση 2010 κάνοντας χρήση των
διατάξεων 4446/2016 υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση.
Η Εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από τον ορκωτό ελεγκτή της για
κάθε χρήση που έληξε από την 30 Απριλίου 2012 και από την χρήση 31 Μαιου 2013 έως και το 2019 σύμφωνα με
την εκάστοτε Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013, οι
φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει παρέλθει το
δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους οι οποίες είναι οι εξής: χρήσεις που έληξαν 31 Μαΐου 2015 έως και
2019. Η Εταιρεία, στο παρόν στάδιο, δεν έχει λάβει καμία εντολή ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
αυτές. Η Εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των
Ελληνικών φορολογικών αρχών.

29.3 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων στοιχείων
Ενεργητικού και Υποχρεώσεων βάσει του συντελεστή φόρου που ισχύει τη χρήση που αυτές θα τακτοποιηθούν.
Η Εταιρεία συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις όταν υπάρχει νομικά ισχυρό
δικαίωμα συμψηφισμού και αυτές αφορούν φόρους εισοδήματος εισπραττόμενους από την ίδια φορολογική αρχή.
Ο αναβαλλόμενος φόρος ανά έτος προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές:

1/06/2017
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.(ΣΗΜ.12.2)

ΑΠΟΤΕΛ.
2018

ΚΑΘΑΡΗ
31/05/2018
ΘΕΣΗ 2018

ΑΠΟΤΕΛ.
2019

ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
2019

31/05/2019

(649,242)
8,220
942,477
(93,487)
126,767
230,930

(7,935)
(645)
(419,807)
(30,743)
(110,679)
(20,700)

(12,708)

(657,177)
7,575
522,670
(124,230)
16,088
197,552

94,260
5,415
(124,294)
(3,224)
(18,368)
(22,056)

1,328

(562,917)
12,990
398,376
(127,454)
(2,280)
176,794

565,665

(590,509)

(12,708)

(37,550)

(68,268)

1,328

(104,490)

30.

ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

30.1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΈΞΟΔΑ ΤΟΚΩΝ (ΣΗΜ.28)
ΔΑΝΕΙΟ (ΣΗΜ.13)
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΣΗΜ.19)

1/06/201831/05/2019
415,708

1/06/201731/05/2018
456,010

24,516,966
188,353
24,705,319

29,016,966
105,744
29,122,710
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30.2

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΟΥ
GENERAL MILLS INTL SARL
GENERAL MILLS INTL SARL
GENERAL MILLS MANUFACTURING AUSTRALIA
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ ΚΗΦΙΣΙΆΣ ΑΕ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ ΜΠΟΥΡΝΑΖΊΟΥ ΑΕ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ ΚΆΜΠΟΣ ΑΕ
HAAGEN DAZS ARRAS SNC
GENERAL MILLS MARKETING INC.
GENERAL MILLS MIDDLE EAST
GENERAL MILLS SAN ANDREAS
GENERAL MILLS FRANCE
EAST TAMAKI (GMI SARL)
CULINA LOGISTICS STAFFORD

GENERAL MILLS BERWICK LTD

30.3

31/05/2019
ΠΩΛΉΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΏΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
(ΣΗΜ.7)
49,938,166
6,589,535
989,959
123,566
241,316
651,688
221,397
69,761
10,868
2,616
96.393
5,692,149
983
56,952,531
7,675,866

31/05/2018
ΠΩΛΉΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΏΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
(ΣΗΜ.7)
55,944,295
3,303,707
3,755,905
321,561
10,746
123,566
241,316
651,688
194,653
66,651
103,010
16,265
88,511
10,746
19,572
60,166,693
4,735,500

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ
ΠΏΛΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΖΎΜΗ)
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΕΝΟΊΚΙΟ ΓΡΑΦΕΊΟΥ
ΕΝΟΊΚΙΟ ΓΡΑΦΕΊΟΥ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΟΙΝΌΦΥΤΑ)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

31/05/2019
31/05/2018
ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΣΗΜ.15)
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΣΗΜ.15)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

GENERAL MILLS INTL SARL

4,053,235

1,131,785

5,622,256

2,054,060

GENERAL MILLS INTL SARL
GENERAL MILLS MARKETING INC.
GENERAL MILLS FRANCE
GENERAL MILLS INTL SARL ESPANA
GENERAL MILLS AUSTRIA
GENERAL MILLS SAN ADRIAN SL
GENERAL MILLS IBERIXA S.A.U.
GENERAL MILLS MANUFACTURING
AUSTRALIA
YOPLAIT FRANCE
HAAGEEN-DAZS ARRAS S.N.C.
GENERAL MILLS MIDDLE EAST

189,625
11,677
2,598,717
2,053
11,375

112,272
3,706
2,053
-

938,009
787,309
2,296
2,485
46,549

431,486
55,392
-

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1,391
21,751

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-

-

855,456

-

2,345,850
3,392
9,215,925

1,249,817

380
1,113,096
9,367,838

543,454
3,107,535

30.4

ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Η Εταιρεία επιβάρυνθηκε με τις παρακάτω αμοιβές προς μέλη της διοίκησης.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

31/05/2019
418,121
224,603
642,724

31/05/2018
399,594
214,868
614,462

Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων εντός
της χρήσης.

31.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση.
χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της Εταιρείας και δεν έχουν απεικονισθεί στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις.

32.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που αναμένεται να δοθεί βάσει μη ακυρωτέων
λειτουργικών μισθώσεων είναι:
29
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ΕΙΔΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

33.

1 ΕΤΟΣ
101,710
112,360

31/05/2019
1 - 5 ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ
415,042
516,752
156,712
269,071

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα
διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν
οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από την Οικονομική Διεύθυνση, η οποία συντονίζει την πρόσβαση στις
εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται
η Εταιρεία. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή
συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα για την αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων και δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά
εργαλεία που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και
επιτοκίων.
33.1

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Είναι περιορισμένος, καθώς το σύνολο των απαιτήσεων και η συντριπτική πλειοψηφία των υποχρεώσεων της Εταιρείας
είναι σε Ευρώ, ενώ μικρό μέρος των υποχρεώσεων είναι σε δολάρια ΗΠΑ και λίρες Αγγλίας.
33.2

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Δεν είναι σημαντικός, καθώς η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης
μέσω δανείου από την συνδεμένη εταιρεία GENERAL MILLS LUXEMBOURG FINANCE SARL (ΣΗΜ.13), με αποτέλεσμα να
επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους, οι οποίοι είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (3μηνο EURIBOR
+ 155 basis points). Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή επιτοκίου βάσης δανεισμού EURIBOR) θα έχουν
αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.
33.3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη, από πλευράς ρευστότητας αγορά, η σωστή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποκτά
ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Η πιστοληπτική ικανότητα και τα πιστωτικά όρια των πελατών παρακολουθούνται σε
καθημερινή βάση από το τμήμα του πιστωτικού ελέγχου προσαρμόζοντας την πολιτική αναλόγως.
Η Εταιρεία από τον Ιούνιο του 2017 ακολουθεί νέα εμπορική πολιτική παραχωρώντας μέρος των πωλήσεων και της
διανομής των προϊόντων της σε τρίτους. Επίσης η Εταιρεία έχει προχωρήσει και σε ασφάλεια πιστώσεων έναντι
ανείσπρακτων μελλοντικών πωλήσεων και οι όροι πληρωμής κυμαίνονται από 60 έως 120 ημέρες, ενώ για όλα τα
ανοικτά υπόλοιπα έχουν εφαρμοστεί πλάνα αποπληρωμής με ανώτατο όριο τους 18 μήνες, το οποίο βέβαια σε
εξαιρετικές περιπτώσεις επεκτείνεται, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το υψηλότερο ποσό εισπραξιμότητας.
Στο τέλος του έτους η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην
καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
33.4

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της δυνατότητας χρηματοδότησης από εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει
η Εταιρεία.
33.5

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2018 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επανεξέταση των
όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό
περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία, σε συνδυασμό με τη
μητρική της εταιρεία, εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει
ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων
στις δραστηριότητές της.
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34.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι συνολικές αμοιβές που χρέωσε για την τρέχουσα χρήση το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό
έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες Φορολογικής Διασφάλισης (φορολογικό
πιστοποιητικό) ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 50.000,00.

35.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2020 η εμφάνιση και συνεχής αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19) στη χώρα οδήγησε
την ελληνική κυβέρνηση στην αναγκαία λήψη μέτρων περιορισμού κοινωνικών & οικονομικών δραστηριοτήτων για την
αποτροπή ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, με σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην παραγωγή
και στην αλυσίδα εφοδιασμού αγαθών και γενικότερα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Σε λήψη αντίστοιχων μέτρων έχουν προχωρήσει και σχεδόν όλα τα κράτη της ΕΕ, αλλά και πολλά άλλα σε παγκόσμιο
επίπεδο καθώς ο ιός εξαπλώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) τον Μάρτιο του
2020 να κηρύξει πανδημία. Ο χρόνος λήξης των μέτρων αυτών, στα οποία πιθανόν να προστεθούν και άλλα, δεν είναι
ακόμα προσδιορίσιμος.
Λόγω του γεγονότος αυτού οι ισορροπίες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο έχουν διαταραχθεί.
Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκειμένου να
προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού. Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση
με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των
συνεργατών της, είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί
και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό
επίπεδο.
Συγκεκριμένα:

— Η αποστολή της General Mills είναι η «παραγωγή τροφίμων που ο κόσμος αγαπά!». Προτεραιότητα της

—

Εταιρείας αποτελεί η ασφάλεια των ανθρώπων και των προϊόντων μας, πόσο μάλλον σε αυτή την ιδιαίτερη
συγκυρία. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί στους κύριους αυτούς άξονες εφαρμόζοντας συστήματα τηλε-εργασίας
όπου είναι εφικτό, σε εντατικοποίηση της αξιολόγησης του ρίσκου, και εντείνοντας τα μέτρα κοινωνικής
αποστασιοποίηση και υγιεινής και ασφάλειας στις θέσεις εργασίας που απαιτούν φυσική παρουσία σε συνεργασία
τόσο με τον ιατρό εργασίας όσο και με το παγκόσμιο task force της Εταιρείας που διαχειρίζεται την κρίση.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας συμπεριλαμβάνεται στους Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
πλήττονται από την πανδημία. Έχοντας διασφαλίσει την τηλε-εργασία για το σύνολο της εμπορικής εταιρείας,
τυχόν αναστολή της εργασίας θα αφορούσε μόνο το εργοστάσιο για λόγους ανωτέρας βίας. Θεωρούμε ότι το
σενάριο αυτό είναι ακραίο με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Παρόλα αυτά, αν χρειαστεί η Εταιρεία θα μπορέσει
να υπαχθεί στα έκτακτα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έχει προβλέψει η ελληνική κυβέρνηση.

— Ειδικότερα σε οικονομικό επίπεδο:
vi)

Δεν προκύπτει ανησυχία για διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Αντιθέτως με το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων να προκύπτει από την παραγωγή του
εργοστασίου η αύξηση που παρατηρείται σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης
εταιρικής χρήσης είναι της τάξης του 20% ( 2019: 4,6 εκατομμύρια , 2020: 5,6 εκατομμύρια).
Σε συνάρτηση των ανωτέρω και με τις προβλέψεις πως η οικονομική συγκυρία θα
εξακολουθήσει μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης θεωρούμε πως οι πωλήσεις θα είναι
συνολικά αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

vii)

Δεν προκύπτει ανησυχία για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα των πρώτων υλών καθώς
έχουμε μεριμνήσει και πριν τη διασπορά του COVΙD-19 να έχουμε συνεργασία με πάνω από
έναν προμηθευτές ώστε η παραγωγική διαδικασία να συνεχίσει να υφίσταται σε οποιεσδήποτε
συνθήκες.

viii)

Δεν συντρέχει κίνδυνος εισπραξιμότητας απαιτήσεων αφενός γιατί η παραγωγή του
εργοστασίου επαναγοράζεται πλήρως από τη μητρική εταιρεία και αφετέρου για τον κλάδο
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λιανικών πωλήσεων έχουν συναφθεί ασφάλιστρα πιστώσεων για το σύνολο των πελατών.
Παράλληλα με αυτό έχουμε εντείνει τις διαδικασίες ελέγχου των εισπράξεων των απαιτήσεων
μας κρατώντας αυστηρή πιστωτική πολιτική για τους πελάτες μας.
ix)

Σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις μας το 90% των πελατών μας συνεχίζουν τη δραστηριότητα
τους με αυξανόμενες πωλήσεις αυτή την περίοδο. Για τις πωλήσεις των κωδικών Haagen-Dazs
αναμένουμε να συμπιεστεί ο κύκλος εργασιών όσο η κρίση θα συνεχίζεται προς το καλοκαίρι,
παρόλα αυτά ήδη έχουν γίνει κάποιες παραγγελίες και κατά συνέπεια δεν επηρεάζεται σημαντικά
το έσοδο μας για την τρέχουσα χρήση.

x)

Δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός. Σε περίπτωση αναγκαιότητας άντλησης κεφαλαίων για την
εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπάρχει ανοιχτή γραμμή πίστωσης με την
μητρική εταιρεία υπό την μορφή δανείου.

Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, δίχως να μπορεί να προσδιορισθεί ο βαθμός εξάπλωσης και
η διάρκεια της πανδημίας, με βάση τα ανωτέρω, τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του μοντέλου
λειτουργίας της, θεωρούμε πώς η Διοίκηση έχει λάβει όλα τα δυνατά και απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την
απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, και οι όποιες ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στη λειτουργία
της Εταιρείας δεν αναμένεται να είναι σημαντικές.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέθεσε αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ στις 1 Νοεμβρίου 2018 (Ευρώ
400,000), 28 Φεβρουαρίου 2019 (Ευρώ 800,000) και 24 Ιουλίου 2019 (Ευρώ 500,000). Τα εν λόγω ποσά
επεστράφησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, 29 Οκτωβρίου 2019 και 21 Νοεμβρίου 2019 αντίστοιχα.
Επίσης κατέθεσε αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ στις 29 Οκτωβρίου (250.000) και στις 21 Νοεμβρίου 2019 (250.000).
τα οποία συμψηφίστηκαν με τον τρέχον φόρο εισοδήματος πληρωτέο.
Επίσης κατέθεσε αίτηση επιστροφής ΦΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου 2020 (500.000) η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση.
Παράλληλα η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή κεφαλαίου ενδοομιλικού δανείου ύψους Ευρώ 4,5 εκατομμύρια.
Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Μαΐου 2019, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόησή τους
και θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΣΗΦ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 512951

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 753357

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 076951
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0115850
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (η «Εταιρεία»), οι οποίες
αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 Μαΐου 2019 και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων, Μεταβολών
Καθαρής Θέσης και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις
σχετικές Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κατά την 31 Μαΐου 2019, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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 Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο
των χρηματοοικονομικών 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.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου, που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 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 προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
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Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις στο σύνολό 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Στα πλαίσια 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται
στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση
για 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 αν 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. Αν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ή, αν 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε 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 επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 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 του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Μαΐου 2019.
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(β)

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν. 4548/2018
Στη Σημείωση 2.1 επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά
την 31 Μαΐου 2019 το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2)
του μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119
του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σχετικά ενημερώθηκε με την από
20 Φεβρουαρίου 2020 επιστολή μας, θα έπρεπε να έχει συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2020
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Παναγιώτης Μπούντρος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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