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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

 

Αγαπητοί Μέτοχοι, Κυρίες και Κύριοι, 

 

Καλώς ήρθατε στην 12η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου Εταιριών ΦΡΟΥ-

ΦΡΟΥ, που μας βρίσκει σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον πρωτόγνωρης ύφεσης 

και αστάθειας. Η παγκόσμια αρνητική οικονομική συγκυρία που έχει επεκταθεί στις 

πλείστες υπερχρεωμένες χώρες της Ευρώπης, έχει δυστυχώς επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό και την Κύπρο, ανατρέποντας έτσι τις  αφελείς ψευδαισθήσεις μερικών 

«πεφωτισμένων» οικονομολόγων ότι κερδίσαμε το στοίχημα και η κρίση περνά 

απλώς έξω από την πόρτα μας χωρίς να μας επηρεάσει. Η έλλειψη πολιτικού 

θάρρους και βούλησης για την έγκαιρη λήψη επαρκών μέτρων που να διορθώνουν 

τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, καθώς και η ακατανόητη υπέρμετρη 

έκθεση των μεγάλων τραπεζών μας σε Ελληνικά ομόλογα, μας ώθησαν μέσα σε δίνη 

αλλεπάλληλων υποβαθμίσεων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Και αντί να 

συνέλθουμε, να προβληματιστούμε τι κάνουμε λάθος, φταίξαμε και πάλι «ξένους 

δακτύλους», σπεύδοντας με ελαφρότητα να ισχυριστούμε ότι οι συνεχείς 

υποβαθμίσεις κρύβουν «σκοπιμότητες» για να υποσκάψουν την Κύπρο! 

Αποτέλεσμα; Να μην έχουμε πλέον πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για δανεισμό, να 

θεωρούμαστε αφερέγγυοι και αναξιόπιστοι από τους δανειστές μας, και έτσι να 

προδιαγράφεται πλέον και για την Κύπρο η πορεία προς τον μηχανισμό στήριξης, με 

όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα που αυτό συνεπάγεται.  

Είμαστε ήδη προσωρινά εξαρτώμενοι από  Ρωσικό μηχανισμό στήριξης. Και  παρόλα 

αυτά, συνεχίζουμε δυστυχώς αδιάφοροι και εκπέμπουμε προς την διεθνή κοινότητα 

νέα αρνητικά μηνύματα: η αλλαγή τριών υπουργών οικονομικών μέσα σε λιγότερο 

από ένα χρόνο, η άκαιρη αντικατάσταση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, η 

αδόκιμη αύξηση  του ελάχιστου μισθού πρόσληψης, η εκτός τόπου και χρόνου 

επέκταση της γονικής άδειας, η εκ νέου αντικανονικά σχεδιαζόμενη κρατική στήριξη 

του εθνικού αερομεταφορέα, η δυστοκία για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, η 

εσκεμμένη αναβολή επίλυσης του προβλήματος της ΑΤΑ, η συγκεκαλυμμένη 

αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αποτελούν όλα ενδείξεις και 

προθέσεις, που μας οδηγούν σε νέες υποβαθμίσεις που θα εξουθενώσουν κάθε 

εναπομείνασα ελπίδα για ανάκαμψη και θα εξανεμίσουν κάθε ίχνος 

επιχειρηματικής αισιοδοξίας.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 
 

Το 2011, ήταν μια από τις δυσκολότερες χρονιές στην ιστορία της εταιρίας μετά από 

την Τούρκικη εισβολή του 1974. Οι εργασίες μας επηρεάστηκαν αρνητικά σε όλα τα 

επίπεδα. Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, τα ψηλά επιτόκια, η μείωση της 

κατανάλωσης, το κλείσιμο γνωστών επιχειρήσεων, η καλπάζουσα ανεργία, ο 

υπερβολικός δανεισμός νοικοκυριών και εταιριών, ο αλόγιστος ανταγωνισμός στο 

εμπόριο, ο πακτωλός συνεχών προσφορών και απομειώσεων  τιμών, οι 

καθυστερήσεις πληρωμών, ο πολλαπλασιασμός επιστραφεισών επιταγών, η 

συσσώρευση αποθεμάτων και αυξημένες επιστροφές από την αγορά, τα 

διογκούμενα κόστη ενέργειας, πρώτων υλών, καυσίμων και γενικών εξόδων, μα 

πάνω από όλα η αυξανόμενη αβεβαιότητα και αστάθεια με συνεπακόλουθη την 

καταρράκωση των θετικών προσδοκιών του επιχειρηματικού κόσμου, συνέβαλαν 

όλα μαζί σε ένα πολύ υποτονικό εμπορικό κλίμα και στην χειροτέρευση των 

αποτελεσμάτων και επιδόσεων του Ομίλου μας. Το «παιχνίδι» του εμπορίου έχει  

μεταλλαχτεί από αύξηση των κερδών σε μείωση των ζημιών. Δυστυχώς οι 

προοπτικές παραμένουν ζοφερές, χωρίς να διαφαίνεται πάτος στην ατέλειωτη δίνη 

της οικονομικής ύφεσης που μας απορρόφησε. 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 δεν ήταν ικανοποιητικά, καθότι 

παρουσίασαν ουσιαστική χειροτέρευση λόγω των αρνητικών συνθηκών της αγοράς. 

Οι πωλήσεις είχαν μείωση  11% και τα μεικτά κέρδη πτώση κατά 23%. Τα κέρδη πριν 

και μετά την φορολογία υποχώρησαν κατά 55%. Οι ταμειακές ροές από εργασίες 

συρρικνώθηκαν κατά 70% λόγω της μείωσης της κερδοφορίας και της 

επιδεινούμενης έλλειψης ρευστότητας  στην αγορά. Τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων 

του Ομίλου παρουσίασαν απώλειες της τάξης των €2.392.000 από την πτώση του 

ΧΑΚ, οι δε επενδύσεις στα ακίνητα διαθέσιμα προς πώληση παρουσίασαν 

απομείωση της τάξης των €174.000 λόγω της υποχώρησης στις αξίες των ακινήτων. 

Το 2011 ήταν για την Όμιλο  χρονιά αρνητικών επιδόσεων σε όλους τους τομείς των 

εργασιών, παρά την ισοζυγισμένη διασπορά των δραστηριοτήτων μας. Εν 

κατακλείδι, υπεστήκαμε μια συνολική μείωση του καθαρού ενεργητικού της τάξης 

των €1.518.000 ήτοι 2.98% της συνολικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων. 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ 
 

Το 2011 ήταν ο πρώτος χρόνος λειτουργιάς της νέας γραμμής  POLIN στην οποία 

παράγουμε μπισκότα μαλακού τύπου. Λανσάραμε με επιτυχία εννέα  (9) νέα είδη 

cookies μεταξύ των οποίων και τα πασίγνωστα Chocolate Chip Cookies. Η ανάπτυξη 

νέων μπισκότων στην γραμμή παράγωγης POLIN θα συνεχιστεί εντονότερα και 
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αναμένουμε σύντομα να παρουσιάσουμε νέα εξαιρετικής ποιότητας πρωτοποριακά 

προϊόντα. Θέσαμε επίσης σε λειτουργία  με επιτυχία  την νέα υπερσύγχρονη  

γραμμή συσκευασίας CAVANNA που εγκαταστάθηκε για την ταχύτερη συσκευασία  

σοκολατένιων μπισκότων. 

Οι πωλήσεις μπισκότων παρουσίασαν μείωση, αφενός μεν λόγω ελλείψεων στα 

αποθέματα που προέκυψαν από την προβληματική παροχή ηλεκτρισμού μετά την 

έκρηξη στο Μαρί, αφετέρου δε από τις αυξημένες προσφορές και απομειώσεις 

τιμών από ανταγωνιστές μας για εκποίηση συσσωρευμένων αποθεμάτων. 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ GOLDEN CHOICE 
 

Τα δημητριακά μας παρουσίασαν κατά το 2011 μικρή ανάπτυξη στις πωλήσεις παρά 

τον εντονότερο ανταγωνισμό και τα προβλήματα του εμπορίου. Η προσοχή μας 

εστιάστηκε κυρίως στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία θα 

παρουσιάσουμε προσεχώς. Τον χρόνο που πέρασε λανσάραμε μια νέα 

πολυσυσκευασία παιδικών δημητριακών Variety Pack με ικανοποιητική αποδοχή 

από τους καταναλωτές.  

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΠΣ ΚΑΙ ΣΝΑΚΣ HANDY 
 

 Με την μετακόμιση του εργοστασίου στα υποστατικά μας στην Κοκκινοτριμιθιά 

ολοκληρώθηκε η εξαγορά της νέας βιομηχανικής μονάδας πατατακιών τσιπς και 

σνακς που ανήκει στην θυγατρική μας εταιρία HANDY SNACKS LTD. Έχουμε 

διατηρήσει αυτόνομο το δίκτυο διανομής των σνακς, το οποίο ενδυναμώσαμε με 

νέες θέσεις εργασίας για να πετύχουμε πληρέστερη κάλυψη της αγοράς. 

Προχωρούμε σε πλήρη αναβάθμιση των συσκευασιών μας και προσεχώς θα 

λανσάρουμε νέες παραλλαγές των σειρών που παράγουμε. Οι εργασίες και 

πωλήσεις αναπτύσσονται ικανοποιητικά στη βάση των σχεδιασμών και 

προβλέψεων που κάναμε. Η διανομή της HANDY εμπλουτίστηκε περαιτέρω με νέες 

αντιπροσωπείες παρεμφερών εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και με την μεταφορά 

υφιστάμενων αντιπροσωπειών από τις άλλες διανομές του Ομίλου. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ 
 

Στο τμήμα εισαγωγών ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ είχαμε σημαντική επιδείνωση αποτελεσμάτων 

λόγω αυξημένων διαγραφών προϊόντων από νέες αντιπροσωπείες που αναλάβαμε, 

και την μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας σε σημαντικές αντιπροσωπείες που 

διανέμουμε. Οι αλυσιδωτές αυξήσεις τιμών που μας επέβαλαν μερικοί από τους  

συνεργάτες μας έδρασαν ανασταλτικά για την ανάπτυξη των πωλήσεων.  

Στην γκάμα των τσιχλών TRIDENT  και καραμελών HALLS λανσάραμε νέους κωδικούς 

που απέφεραν ικανοποιητικές πωλήσεις. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ SPINNEYS CYPRUS LTD 
 

Η θυγατρική εταιρεία SPINNEYS παρουσίασε υποχώρηση τόσο σε πωλήσεις όσο και 

σε κερδοφορία, αφενός λόγω της ύφεσης στο λιανικό εμπόριο και της ενδυνάμωσης 

των discounters όπου δεν διατηρεί παρουσία, και αφετέρου από την μεταφορά 

μερικών αντιπροσωπειών της στην διανομή HANDY. Με την μεγαλύτερη εστίαση 

της προσοχής του τμήματος πωλήσεων σε λιγότερους κωδικούς εμπορευμάτων 

καθώς επίσης και με την ανάπτυξη νέων αντιπροσωπειών που αναμένονται να 

αναληφθούν προσεχώς, είναι εύλογο να προσβλέπουμε σε βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της θυγατρικής μας τον τρέχοντα χρόνο. 

 

ΤΜΗΜΑ CATERING ΚΑΙ MINI ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Στο τμήμα catering πετύχαμε μικρή άνοδο στις πωλήσεις  κυρίως λόγω  της αύξησης 

του τουρισμού.  Προγραμματίζουμε σύντομα να παρουσιάσουμε νέα είδη 

προγεύματος, τα γνωστά Αμερικανικού τύπου muffins, που θα προσφερθούν σε όλα 

τα ξενοδοχεία. Οι πωλήσεις της διανομής μικρών πελατών (μίνι) παρουσίασαν 

μικρή πτώση, κυρίως λόγω των προβλημάτων  ρευστότητας στην αγορά που 

επηρέασε αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Το πρώτο εξάμηνο του έτους ήρθαμε σε προσυμφωνία για την εξαγορά της εταιρίας 

CLAPPAS TRADING HOUSE LTD. Παρά του ότι η όλη διαδικασία διεξαγωγής των 

ελέγχων δέουσας επιμέλειας εξελίχτηκε με θετικό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των 

πλευρών, εν τούτοις δεν επετεύχθη ολοκλήρωση της πράξης λόγω των 

διαφορετικών απόψεων που προέκυψαν για τα τελικά συμπεράσματα των μελετών. 

Το δεύτερο εξάμηνο, επεκτείναμε τις κτιριακές μας εγκαταστάσεις στην Πάφο ώστε 

να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των εργασιών στην περιοχή. 

 

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Παρά την αρνητική απόδοση των χαρτοφυλακίων επενδύσεων μας  που 

παρουσίασαν απώλειες της τάξης των €2.4 εκατομμυρίων, εντούτοις επενδύσαμε 

νέα  κεφάλαια ύψους €2.7 εκατομμυρίων περίπου, κυρίως σε πρωτοκλασάτες 

θέσεις στο χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς επίσης και σε μετατρέψιμα 

χρεόγραφα της Τράπεζας Κύπρου. Είμαστε της άποψης ότι σε περιόδους ύφεσης 

και αρνητικής ψυχολογίας, η επενδυτική δραστηριότητα πρέπει να εντείνεται με την 

αγορά  τίτλων  σε συμφέρουσες τιμές, που πωλούνται σε χαμηλότερες αποτιμήσεις 

από την πραγματική τους αξία. Τέτοιες εποχές παρουσιάζουν καλές επενδυτικές 

ευκαιρίες, που θα αποδώσουν μελλοντικά όταν το αρνητικό κλίμα αναστραφεί. 
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Πέραν των πιο πάνω τοποθετήσεων, έχουν αγοραστεί δυο οικιστικά τεμάχια γης  

στις Πλάτρες, από την θυγατρική  εταιρία  HARIS M. HADJIKYRIACOS (ESTATES) LTD. 

 

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 
 

 Το 2011 παρουσιάστηκαν σε τρεις περιπτώσεις κάποιες αδυναμίες, για τις οποίες 

χρειάστηκαν διορθωτικές παρεμβάσεις: 

1. Ακολουθώντας μια νέα «επιφανή» πολιτική μηνιαίας αναπροσαρμογής των 

αποθεμάτων που οδήγησε στη διοχέτευση αυξημένων ειδικών προσφορών 

στη αγορά, καταφέραμε και διαβρώσαμε τα περιθώρια κερδοφορίας με όλα 

τα αρνητικά συνεπακόλουθα. Το πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε περί τα τέλη 

του καλοκαιριού οπόταν και η πολιτική τερματίστηκε. Η κατάσταση άρχισε  

να  βελτιώνεται την τελευταία τριμηνία του έτους. 

2. Η έκρηξη στο Μαρί μας βρήκε απροετοίμαστους και ανέτοιμους να 

αντιμετωπίσουμε άμεσα τις διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα 

να χαθούν πολύτιμες παραγωγικές ημέρες. Οι απώλειες θα μπορούσαν να 

ήταν μηδενικές αν διαχρονικά δρούσαμε πιο προληπτικά για τέτοιες 

ενδεχόμενες  περιπτώσεις. Έχει καταρτιστεί πρόγραμμα δράσης για 

ανάσχεση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. 

3. Το νέο λογισμικό που εφαρμόσαμε για την κοστολόγηση των προϊόντων 

παραγωγής παρουσιάζει ακόμα αδυναμίες, λόγω της μη επακριβούς 

εφαρμογής των διαδικασιών που απαιτείται να ακολουθούνται. 

Καταβάλλονται προσπάθειες από τα τμήματα παραγωγής, λογιστηρίου και 

διοίκησης για επίλυση των προβλημάτων και αναμένεται εντός του 

τρέχοντος έτους η κατάσταση να εξομαλυνθεί. 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ 
 

Αγαπητοί μέτοχοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε για 12
η
 συνεχή 

χρονιά, αύξηση του τακτικού μερίσματος από €0.0089 σε €0.0091 σεντ ανά μετοχή, 

που αντιστοιχεί με αύξηση της τάξεως του 2.2% και μερισματική απόδοση 6.2% επί 

της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο τέλος του χρόνου. Η συντηρητική 

μερισματική πολιτική του μέρμηγκα που ακολουθούμε, μας επιτρέπει να 

αυξάνουμε τις αποδόσεις προς τους μετόχους ακόμα και σε δύσκολα χρόνια όπως 

αυτό που περάσαμε. 

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Είναι με ιδιαίτερο προβληματισμό που διαπιστώνουμε ότι λίγα έχουν γίνει για την 

έξοδο μας από την ύφεση. Αν και στα λόγια όλοι γνωρίζουμε καλά τι πρέπει να 
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κάνουμε για να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας, εν τούτοις παραμένουμε 

διστακτικοί και απρόθυμοι να εφαρμόσουμε επαρκείς διορθωτικές πολιτικές, με 

αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινώνεται. Ο σκεπτικισμός που παρατηρείται για 

την λήψη μη δημοφιλών αλλά αναγκαίων μέτρων λιτότητας πρέπει να τερματιστεί 

άμεσα. Μέσα σε ένα  περιβάλλον αβεβαιότητας και αστάθειας, οι επιχειρηματικές 

προσδοκίες οδηγούνται στο Ναδίρ. Από την άλλη η ανακάλυψη φυσικού αερίου 

αποτελεί θετική εξέλιξη, που ζαχαρώνει εν μέρει την πικρή  καραμέλα της 

οικονομικής ύφεσης. Χρειάζεται όμως μεγάλη περίσκεψη στην όλη διαχείριση των 

υδρογονανθράκων, τόσο από πολιτικής όσο και από οικονομικής άποψης. Η 

προσοχή μας  πρέπει να παραμείνει εστιασμένη με αυστηρά πειθαρχημένες 

πολιτικές  στην μια για πάντα επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της 

οικονομίας και στο νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών, χωρίς να 

παρασυρόμαστε από την μέθη του πρόσκαιρου πλουτισμού που θα αποφέρουν τα 

νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Παρά  την θετική αυτή εξέλιξη, μας είναι πολύ 

δύσκολο να δηλώσουμε αισιόδοξοι για το μέλλον. Εν όψει δε των Προεδρικών 

εκλογών, η προσοχή των ηγετών μας τώρα επικεντρώνεται ήδη σε πολιτικές κόντρες 

και αντιπαλότητες εξουσίας παρά στα τεράστια προβλήματα της οικονομίας. Τα 

συνθήματα και μηνύματα θα χαϊδεύουν τα αυτιά των ψηφοφόρων για να μην 

πληγωθεί το λαϊκό αίσθημα των πολιτών και να αποφευχθεί το πολιτικό κόστος. 

Όταν όμως σε μεγάλη φουρτούνα οι αξιωματούχοι του καραβιού ασχολούνται με 

παιχνίδια επικράτησης και εξουσίας αντί να εγκύπτουν στη σωτηρία του πλοίου και 

των επιβατών, αναμφίβολα οι προοπτικές διάσωσης είναι πολύ ζοφερές αν όχι 

ανύπαρκτες. 

 Εμείς από την άλλη, θα συνεχίσουμε πεισματικά τις προσπάθειες  για 

αποκατάσταση και βελτίωση των αποτελεσμάτων και επιδόσεων του Ομίλου. Μέσα 

όμως σε ένα τόσο χλωμό περιβάλλον, οποιαδήποτε πρόβλεψη εκ μέρους μας θα 

φάνταζε επιπόλαια και παρακινδυνευμένη. 

Κλείνοντας, εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συνεργάτες και 

προσωπικό της Εταιρείας. Ταυτόχρονα ευχαριστώ και τους μετόχους μας για την 

εμπιστοσύνη τους, όπως επίσης και τους αγαπητούς συναδέλφους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ομίλου. 

Σας ευχαριστώ. 

 
Αλκης Χ. Χατζηκυριάκος 

Εκτελεστικός Πρόεδρος                                                  Λευκωσία, 20 Απριλίου 2012  

και Διευθύνων Σύμβουλος         
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