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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση 2005 

5η Εταιρική χρήση  

(1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005) 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

«ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» την 23/03/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.gregorys.gr Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο Στοιχεία  και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των 

αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα 

δηµοσιευθέντα στον τύπο Στοιχεία  και πληροφορίες  έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

O Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. 

 

 

Γεωργάτος Βλάσης  
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1. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  

 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανωνύµου Εταιρείας «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. Εµπορία & Παραγωγή Ασιατικών 

Εδεσµάτων», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005.  Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων, εδραιωµένης στον διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 

είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου 

κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και 

παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις 

πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών 

που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές 

καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσής µας.  

Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 

31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της, 

της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, επισηµαίνουµε την προσοχή σας στη σηµείωση 9.9 του 

προσαρτήµατος των οικονοµικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας είναι αρνητικό µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 και 48 παρ. 1 του Ν. 

2190/1920 και στις δροµολογηθείσες από την διοίκηση ενέργειες για την αντιµετώπιση τους. 

 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 
 
 
 

Γεώργιος Αθ. Παρασκευόπουλος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ  11851 

 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ  127 
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2. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 
Απολογισµός 2005 
 

• Το 2005 ήταν η πρώτη χρήση στην οποία συντάχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα λόγω του ότι η εταιρεία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Γρηγόρης Μικρογεύµατα ΑΒΕΕ η οποία είναι 

εισηγµένη στο Χ.Α.   

• Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στην κλειόµενη χρήση σε € 292.174 έναντι ποσού € 665.376 στην περυσινή χρήση. 

• Οι ζηµιές µετά από φόρους ανήλθαν στην κλειόµενη χρήση σε € (316.704) έναντι ποσού € (378.038) στην περυσινή χρήση.  

 

 

Προοπτικές για το 2006 
 
Ο στόχος µας για το 2006 επικεντρώνεται: στην διατήρηση και ενίσχυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας καθώς επίσης και στην 

βελτίωση των αποτελεσµάτων. 

Η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ως στόχο έχει την άρση των 

προϋποθέσεων εφαρµογής των άρθρων 47 & 48 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.   

 

 

 

O Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. 

 

 

Γεωργάτος Βλάσιος  
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3. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

 

  1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 

      

Πωλήσεις 292.174 665.376 

Κόστος Πωληθέντων -84.243 -312.505 

Μικτό Κέρδος 207.931 352.871 

      

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  84.595 50.425 

Έξοδα διοίκησης -56.673 -85.772 

Έξοδα  διάθεσης -532.412 -646.840 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  -1.845 -973 

      

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων -298.405 -330.288 

      

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 0 0 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -6.140 -14.883 

      

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων -304.545 -345.171 

      

 Φόρος εισοδήµατος -12.159 -32.867 

      

Ζηµιές µετά από φόρους -316.704 -378.038 

      
Ζηµιές ανά Μετοχή  -10,55 -12,59
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4. Ισολογισµός 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 

  Σηµείωση   

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού     

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.1  193.137 771.305 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 9.2  0 12.159 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  9.3 54.675 52.842 

    247.812 836.306 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία     

Αποθέµατα  9.4 6.155 19.931 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις  9.5 22.270 135.558 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου  9.6 1.766 0 

Λοιπές Απαιτήσεις  9.6 24.756 103.126 

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού  9.7 4.972 4.778 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  9.8 3.659 331.911 

    63.578 595.304 

Σύνολο Ενεργητικού   311.390 1.431.610 

      

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις     

Ίδια Κεφάλαια 5 & 9.9   

Μετοχικό κεφάλαιο   60.040 1.401.000 

Λοιπά αποθεµατικά   470 470 

Αποτελέσµατα Εις Νέον   -391.318 -1.417.557 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   -330.808 -16.086 

      

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες 
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

 9.10 
20.699 80.233 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  9.10 8.030 7.100 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   28.729 87.333 

      

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  9.12 95.609 611.910 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις  9.13 5.367 4.831 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
Επόµενη Χρήση (Leasing) 

 9.11 
63.610 60.174 

Υποχρεώσεις σε συνδεµένες εταιρείες του Οµίλου  9.14 280.102 671.247 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  9.14 168.781 12.202 

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   613.469 1.360.364 

Σύνολο Υποχρεώσεων   642.198 1.447.697 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   311.390 1.431.610 
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5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

  Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

          
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τις 
προηγούµενες λογιστικές αρχές 879.000 470 -961.411 -81.941 

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ  0 0 -78.107 -78.107 
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 879.000 470 -1.039.519 -160.048 
          
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 522.000  0  0 522.000 
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/01-31/12/2004  0  0 -378.038 -378.038 
          
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 1.401.000 470 -1.417.557 -16.086 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -1.341.894  0 1.342.943 1.049 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 934  0  0 934 
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/01-31/12/2005 0 0 -316.704 -316.704 
          

Υπόλοιπο κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2005 60.040 470 -391.318 -330.808 
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6. Κατάσταση ταµειακών ροών 

 
  1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων -304.545 -345.171 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 56.673 85.772 

Προβλέψεις 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 26.960 878 

    

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 6.140 14.883 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 13.775 22.162 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 189.697 -40.257 

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων πλήν τραπεζών -805.499 -234.049 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα -6.140 -14.883 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -822.938 -510.664 

    

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 1.833 283 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -30.930 -9.073 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 579.879 9.193 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  550.783 403 

    

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 522.000 

Εξοφλήσεις δανείων 0 0 

∆άνεια αναληφθέντα 0 0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -56.098 -60.174 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -56.098 461.826 

     
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) 
+ (β) + (γ) -328.253 -48.435 

     

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 331.911 380.347 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.659 331.911 
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7. Πληροφορίες για την εταιρεία 

 

Η «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 2000 από τις  εταιρείες ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  ΑΒΕΕ , ΤΡΑΝ ΒΑΝ ΝΤΟΥΚ & ΣΙΑ ΟΕ, 

και τους ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΓΕΡΟ και  ΚΙΜ PAK CHAI και έκτοτε δραστηριοποιείται µε επιτυχία στο χώρο των της γρήγορης εστίασης.  

Από τις αρχές του 2003 η ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  ΑΒΕΕ  εξαγόρασε  τα µερίδια των υπολοίπων εταίρων και από τότε έως και την 

31/12/2005 κατέχει το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η ακριβής επωνυµία της εταιρείας όπως ισχύει το άρθρο 1 του καταστατικού είναι: ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ανώνυµη .Εµπορική .Εταιρεία 

ενώ η εταιρεία χρησιµοποιεί επίσης τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ».  

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Αλίµου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της εταιρείας 

Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών στη Νοµαρχία Αθηνών, µε αρ. 48009/01ΝΤ/01/10. Η διάρκεια της 

εταιρείας έχει ορισθεί σε σαράντα (40) χρόνια. 
 
Η ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.Ε. είναι θυγατρική της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό συµµετοχής 100%, και συµµετέχει 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης.  
 
Α.  Σκοπός της εταιρείας, είναι: 

Η παραγωγή και εµπορία ασιατικών εδεσµάτων, η ανάπτυξη και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

Εµπορική εκµετάλλευση σχετικών καταστηµάτων, η σύναψη συµβάσεων δικαιόχρησης (franchise) µε  βάση το άνω εµπορικό αντικείµενο, 

η εµπορία ειδών εξοπλισµού εστιατορίων, οι εισαγωγές και εξαγωγές συναφών  πρώτων υλών  και ετοίµων εδεσµάτων. 

 

Η για λογαριασµό της εταιρείας ή για λογαριασµό τρίτων εισαγωγή από το εξωτερικό ή εξαγωγή στο εξωτερικό των παραπάνω ή 

συναφών προϊόντων και η εµπορία αυτών, καθώς και η εµπορία προϊόντων ηµεδαπής προέλευσης και εν γένει η ενέργεια κάθε συναφούς 

εργασίας. 
 
 
Β.  Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία µπορεί: 

Να δηµιουργεί υποκαταστήµατα, αποθήκες και θυγατρικές εταιρείες σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος και στο εξωτερικό. 

Να µισθώνει ακίνητα και να το εξοπλίζει κατάλληλα µε µηχανήµατα και άλλα κινητά πράγµατα σε σχέση µε τα παραπάνω. 

Να συµµετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
 
 

8. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.Ε. της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η 

Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν όλη τη χρήση 2005, έχουν συνταχθεί µε βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή 

τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable 

Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα: 
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∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών  

∆.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους 

∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 

∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

∆.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

∆.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων 

∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες 

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία 

∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης  

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές 

καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. 

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των 

λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν 

επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.. 
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8.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις εύλογες αξίες  όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν βάση εκτιµήσεων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, 

τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά 

την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου 

στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα 

όταν πραγµατοποιούνται. 

 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. 

  
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  

 

Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 

καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που 

αφορούν. 

 

 

8.2 Αποθέµατα  

 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.  

 

 

8.3 Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η 

αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο 

ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το 

πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν 

υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

 

 

8.4 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες 

επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις.  
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8.5 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή 

τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη 

καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.  

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που 

σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος 

που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις 

διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα 

βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές 

µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος 

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

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

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 

εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε 

περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός 

συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

 

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

την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

 

 

8.6 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 

εκπτώσεις και επιστροφές.   

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
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9. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

9.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις της εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 
  

Κτίρια 

Μηχανήµατα 
& τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
Μικτή Λογιστική αξία 683.889 141.537 9.799 127.211 962.437 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

(83.103) (9.706) (1.847) (9.585) (104.241) 

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004 

600.786 131.831 7.952 117.627 858.196 

Μικτή Λογιστική αξία 683.889 142.179 9.799 124.916 960.784 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

(139.284) (24.167) (3.055) (22.974) (189.479) 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2004 

544.606 118.013 6.744 101.942 771.304 

Μικτή Λογιστική αξία 10.000 128.596 0 125.184 263.780 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

(67) (34.524) (0) (36.052) (70.643) 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2005 

9.933 94.072 (0) 89.132 193.137 

 

 

  Κτίρια 

Μηχανήµατα 
& τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
            
Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004 

600.786 131.831 7.952 117.627 858.196 

            
Προσθήκες 0 791 - 8.282 9.073 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0 (149) 0 (10.578) (10.726) 
Αποσβέσεις/αναπροσαρµογές 
αποσβέσεων 

(56.180) (14.461) (1.208) (13.389) (85.238) 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2004 

544.606 118.013 6.744 101.942 771.304 

            
Προσθήκες 14.700 1.713 0 14.517 30.930 
Πωλήσεις - Μειώσεις (688.589) (15.296) (9.799) (14.248) (727.933) 
Αποσβέσεις/αναπροσαρµογές 
αποσβέσεων 

139.217 (10.357) 3.055 (13.078) 118.837 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2005 

9.933 94.072 (0) 89.132 193.137 
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9.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 
Η εταιρεία κατά την 31.12.2005 δεν αναγνώρισε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις λόγω των αυξηµένων 

φορολογικών ζηµιών που εµφανίζει. 

 

 

9.3 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
∆οσµένες Εγγυήσεις 54.675 52.842 

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 54.675 52.842 
 

 

Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν, τουλάχιστον, µετά το τέλος της επόµενης χρήσης 

 

 

9.4 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004
Εµπορεύµατα 46 6.575

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά -Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 6.109 11.391

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 0 1.965

Σύνολο 6.155 19.931
 

 Σχετικά µε τα αποθέµατα σηµειώνεται ότι η τιµή κτήσης τους ισούται µε την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους και κατά συνέπεια δεν 

τίθεται θέµα αποµείωσης τους. 

 

 

9.5 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  

 

Οι πελάτες της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι:  

 

  31/12/2005 31/12/2004
Πελάτες 22.270 135.558 

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 22.270 135.558 

 

 

Για τις ανωτέρω απαιτήσεις σηµειώνεται ότι έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ. 

  

 

9.6 Λοιπές Απαιτήσεις – Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
Χρεώστες διάφοροι 23.756 103.126 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχ 1.766 0  

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 1.000 0  

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 26.522 103.126 
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9.7 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού  

 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004
Έξοδα εποµένων χρήσεων   4.972 4.778

 Σύνολο 4.972 4.778
 

 

9.8 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα  

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 1.985 318.906

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 1.674 13.005

Σύνολο 3.659 331.911
9.9 Ίδια Κεφάλαια 

 

Η εταιρεία κατά την 31.12.2005 εµφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια µε αποτέλεσµα να συντρέχουν οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του 

ΚΝ 2190/20. Σηµειώνεται όµως ότι στη χρήση 2006, και σύµφωνα µε την από 16.3.2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η 

αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε µετρητά κατά € 426.000 που ως στόχο έχει την παύση της ισχύος των εν λόγω διατάξεων. 

 

Στην κλειόµενη χρήση η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23.5.2005 αποφάσισε: 

α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά € 934 µε έκδοση 200 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 4,67 € έκαστης, 

β) τη µείωση του αριθµού των µετοχών από 300.200 σε 30.020 µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από € 4,67 σε 

€ 46,70 ανά µετοχή, 

γ) τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε συµψηφισµό ποσού € 1.341.894 που αφορούσε ζηµιές προηγούµενων χρήσεων 

µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από € 46,70 σε € 2,00. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω το µετοχικό της εταιρείας της 31.12.2005 διαµορφώθηκε σε € 60.040 διαιρούµενο σε 30.020 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας € 2 έκαστης.  

 

 

9.10    Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης και λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 20.699 80.233

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.030 7.100

Σύνολο 28.729 87.333
 

 

9.11   Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 

 
  31/12/2005 31/12/2004 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηµατοδοτικές Μίσθωσης 63.610 60.174

Σύνολο 63.610 60.174
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9.12   Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004
Προµηθευτές 25.868 563.214

Επιταγές Πληρωτέες 69.741 48.696

Σύνολο 95.609 611.910

 

 

9.13  Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 0 0

Υποχρεώσεις από Φόρους  5.367 4.831

Σύνολο 2.832 9.217
 

 

9.14  Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις & Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου 280.102 671.247 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 9.815 9.136 

Πιστωτές διάφοροι  158.966 3.067 

Σύνολο 448.883 683.449 
 

Τα κονδύλια των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου αφορούν υποχρεώσεις προς την µητρική 

εταιρεία του οµίλου «Γρηγόρης Μικρογεύµατα ΑΒΕΕ» 
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10 . Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ  

 

Ανάλυση εφαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ 

 

Οι προσαρµογές στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας λόγω της προσαρµογής των οικονοµικών καταστάσεων στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

έχουν ως εξής:  

 

 1/1/2004 1/1/2005 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ  -81.941,08 7.544,54 

      

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης     

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης 

ως ασώµατες ακινητοποιήσεις -146.092,32 -146.092,32 

Επίδραση από την αλλαγή των αποσβέσεων των ενσώµατων 

παγίων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 2.509,12 51.756,67 

Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων ως ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις 23.418,09 58.545,22 

Επίδραση αναβαλλόµενης φορολογίας 42.057,79 12.159,43 

Σύνολο προσαρµογών -78.107,32 -23.631,00 

      

Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα -160.048,40 -16.086,46 

 

Οι προσαρµογές στα αποτελέσµατα της εταιρείας λόγω της µετατροπής των οικονοµικών καταστάσεων στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

έχουν ως εξής: 

 

 31/12/2004 

Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί 
σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ  -429.545,38 

    

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης   

Επίδραση από τον αντιλογισµό χρεολυσίων µισθωµάτων leasing 60.174,39 

Επίδραση από την διενέργεια αποσβέσεων στα πάγια αποκτηθέντα µε 

leasing -25.047,25 

∆ιαφορά αποσβέσεων των βάση ΕΛΠ και ∆ΛΠ στα ιδιόκτητα ενσώµατα και 

ασώµατα πάγια 49.247,53 

Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο ή έξοδο) -29.898,35 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης- διαφορές φορολογικού ελέγχου-λοιποί µη 

ενσωµατωµένοι -2.969,00 

    

Σύνολο προσαρµογών 51.507,32 

    

Αποτελέσµατα, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
-378.038,06 
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11. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

Τα ποσά των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 24, και των αντίστοιχων υπολοίπων απαιτήσεων - 

υποχρεώσεων στις 31.12.2005 έχουν ως εξής:  

i) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από τη µητρική εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. € 62.532,18,  

ii) Πωλήσεις πάγιου εξοπλισµού προς τη µητρική € 579.827,19, όπου προέκυψε κέρδος € 26.789,64,  

iii) Υποχρέωση προς τη  µητρική εταιρεία € 280.102,33, 

iv) Απαίτηση από άλλη θυγατρική του οµίλου € 1.766. 

 

 

12. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002-2005. Λόγω των σωρευµένων ζηµιών η εταιρεία δεν έχει προβεί σε 

σχηµατισµό πρόβλεψης πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

 

 

13. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται ανωτέρω στην 

σηµείωση 9.9. 


