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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» την 16/03/2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί
µε

την

ανάρτησή

τους

στο

διαδίκτυο,

δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο Στοιχεία

στη

διεύθυνση

www.gregorys.gr

Επισηµαίνεται

ότι

τα

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 και του Οµίλου, 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 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Γεωργάτος Β. Γρηγόριος
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Έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Απολογισµός 2006
Το 2006 αποτέλεσε µία εποικοδοµητική χρονιά, στη διάρκεια της οποίας, µε την συµβολή του συνόλου των
ανθρώπων του Οµίλου, πετύχαµε ουσιαστικά την καθολική µεταστροφή της εταιρείας µας σε όλους τους
τοµείς και την επίτευξη πολλαπλών στόχων. Συγκεκριµένα :
•

Επίτευξη κερδών µετά φόρων 2,171 χιλιάδες ευρώ και 1,626 χιλιάδες ευρώ σε επίπεδο µητρικής και
οµίλου αντίστοιχα έναντι ζηµιών 1,080 και 2,395 χιλιάδες ευρώ για την χρήση 2005.

•

Σηµαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων από 4,930 χιλιάδες ευρώ σε 8,955 χιλιάδες ευρώ για την
µητρική και από αρνητικά κεφάλαια σε 3,623 χιλιάδες ευρώ για τον όµιλο.

•

∆ραστική µείωση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων σε ποσοστό άνω του 50%.
Συγκεκριµένα, από 24,341 χιλιάδες ευρώ σε 12,021 χιλιάδες ευρώ για την µητρική και από 25,330
χιλιάδες ευρώ σε 12,468 χιλιάδες ευρώ για τον όµιλο.

•

∆ιαµόρφωση της σχέσης δανειακών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε περίπου 1,3 για την µητρική
και περίπου 3,4 για τον όµιλο και της σχέσης δανεισµός προς EBITDA σε 1,7 και 1,8 για την εταιρεία
και τον όµιλο αντίστοιχα.

•

Περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστηµάτων, εγκαινιάζοντας 34 νέα σηµεία στην Ελλάδα (30),
Ρουµανία (1) και για πρώτη φορά στην Κύπρο (3).

•

Μη επίτευξη του στόχου για κέρδη στην Ρουµανία (κυρίως λόγω αυξηµένων αποσβέσεων) παρά της
βελτίωση όλων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Εκτιµούµε ότι το 2007 και αυτή η δραστηριότητα
θα παρουσιάσει θετικά αποτελέσµατα, δεδοµένων και των εξαιρετικών προοπτικών που παρουσιάζει η
συγκεκριµένη χώρα.

Η συνεχής ανανέωση της προϊοντικής γκάµας των καταστηµάτων και η

βελτίωση των

παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, µας οδήγησαν για 4η συνεχή χρόνια σε αύξηση
τόσο των εσόδων όσο και του αριθµού των επισκέψεων επί ιδίων (συγκρινόµενων)
καταστηµάτων, γεγονός που αποτελεί την σηµαντικότερη επιβράβευση για τις προσπάθειες της
χρονιάς που πέρασε.

Προοπτικές και Στόχοι για το 2007
•

Ανάπτυξη του δικτύου µε στόχο πάνω από 30 νέα καταστήµατα στις τρεις χώρες όπου πλέον
δραστηριοποιούµαστε.

•

Νέα προϊόντα τόσο στον τοµέα του καφέ όσο και στα µικρογεύµατα, µε στόχο τη διαρκή ανανέωση
των προτάσεών µας και την διεύρυνση της βάσης των πελατών που επισκέπτονται τα καταστήµατα
µας.

•

Αποχώρηση από µη επικερδείς εκµεταλλεύσεις, όπως αυτές των κυλικείων των αµαξοστοιχιών του
ΟΣΕ και των καφεστιατορίων ΝΕΟΝ.

•

Βελτίωση της κερδοφορίας, τόσο σε επίπεδο µητρικής όσο και σε επίπεδο οµίλου.

•

Επίτευξη κερδών στην αγορά της Ρουµανίας.

•

Περαιτέρω µείωση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων.

•

∆ιανοµή µερίσµατος προς τους µετόχους µας.
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Για το έτος 2007 οι προσπάθειες µας θα παραµείνουν απολύτως προσηλωµένες στην κατεύθυνση
του

οράµατος

µας

“να

προσφέρουµε

την

καλύτερη

καθηµερινή

εµπειρία

καφέ

και

µικρογευµάτων στον κόσµο”.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Η εταιρεία γνωστοποιεί ότι συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες διατάξεις των κανόνων συµπεριφοράς των
εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χ.Α.Α. όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση της επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και στον Νόµο 3016 /17.5.2002 (ΦΕΚ 110).
Συµφώνως του Άρθρου 6 του Ν. 3016 ο Όµιλος έχει θέσει σε εφαρµογή τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας, ο οποίος µεταξύ άλλων περιλαµβάνει :
1. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας
2. Τη ∆οµή της εταιρείας
3. Τη λειτουργία του ∆ιοικητικού συµβουλίου, σκοπός της οποίας είναι ο προκαθορισµός των εξουσιών,
αρµοδιοτήτων, καθηκόντων και υποχρεώσεων των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα πλαίσια
της ορθής, αποτελεσµατικής και νόµιµης διακυβέρνησης της εταιρείας.
4. Τη ∆ιοίκηση εσωτερικών θεµάτων όπου σκοπός της

είναι η αναφορά του πλαισίου ευθυνών και

ενεργειών της ∆ιοίκησης που επιλαµβάνεται των εσωτερικών θεµάτων της εταιρείας.
5. Την Ελεγκτική Επιτροπή.
6. Την Επιτροπή Αµοιβών και Παροχών, σκοπός της οποίας είναι η µελέτη και πρόταση προς το ∆.Σ. του
απαιτούµενου εκάστοτε συστήµατος συνολικών αµοιβών, δικαίου, αλλά και επαρκούς, σύµφωνα και
µε τις συνθήκες της αγοράς, για την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου
στελεχιακού δυναµικού της Εταιρείας.
7. Τις διαδικασίες προσλήψεων και αξιολογήσεων των στελεχών της εταιρείας.
8. Την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο να ελέγχει, να εκτιµά και να
επισηµαίνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά πόσο οι συναλλαγές και η γενικότερη
δραστηριότητα αυτής καθώς και των βασικών µετόχων, των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των
στελεχών της εταιρείας και των συνδεόµενων προσώπων αυτών λαµβάνουν χώρα χωρίς να θίγονται
τα συµφέροντα των επενδυτών/µετόχων της εταιρείας και περαιτέρω χωρίς να απειλείται η διαφάνεια
και η οµαλή λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς.
9. Την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
10. Την Υπηρεσία Εταιρικών ανακοινώσεων όπου αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η
επικοινωνία της εταιρείας µε τις αρµόδιες αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηµατιστήριο, Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, άλλους φορείς) και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από σχετικές διατάξεις
της χρηµατιστηριακής και εµπορικής νοµοθεσίας καθώς και από σχετικές αποφάσεις των
εποπτευόντων αρχών.
11. Τη διαδικασία εκπαίδευσης Προσωπικού καθώς η Εταιρεία θεωρεί καθήκον και υποχρέωση της την
συνεχή ενηµέρωση κάθε εργαζοµένου. Η εκπαίδευση κάθε υπαλλήλου ξεκινά από την πρώτη µέρα
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εργασίας του στην Εταιρεία, όπου ακολουθεί ένα πρόγραµµα ενηµέρωσης µε σκοπό την οµαλή ένταξη
του.
12. Τις Θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες.
13. Τις βασικές αρχές λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες πραγµατοποιούνται βάσει συγκεκριµένων και
καταγεγραµένων διαδικασιών τις οποίες και ελέγχει η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.
14. Τις βασικές αρχές διοίκησης προσωπικού όπως µισθοδοσία, ωράριο, άδειες και απουσίες και λοιπά
θέµατα προσωπικού.
15. Τον κανονισµό ∆εοντολογίας της Εταιρείας.

Λόγω των σωρευµένων ζηµιών παλαιότερων χρήσεων η εταιρεία µας δεν θα διανέµει µέρισµα για την χρήση
2006.

O Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεωργάτος Β. Γρηγόριος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε»
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ελέγξαµε

τις

συνηµµένες

Οικονοµικές

Καταστάσεις

της

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) οι οποίες αποτελούνται από τον
εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων,
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και
περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια
λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και
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του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2006, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2007
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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Ισολογισµός
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.11.131.12.2006
31.12.2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.131.12.2006
31.12.2005

Σηµ.

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

6.1

14.122.104

19.934.865

12.481.765

18.346.789

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία

6.2

5.768.551

5.475.930

5.193.060

5.366.989

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις

6.3

0

0

7.248.765

6.401.004

Επενδύσεις σε λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις

6.3

156.035

153.335

9.900

3.600

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
/υποχρεώσεις και προβλέψεις ενδεχόµενων φόρων

6.4

0

93.019

0

93.019

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

6.5

1.748.371

1.579.166

1.652.400

1.469.018

21.795.061

27.236.316

26.585.889

31.680.419

1.491.753

1.392.484

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα

6.6

1.675.891

1.526.031

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

6.7

2.427.087

2.729.206

2.349.863

2.627.328

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου

6.8

11.730

58.180

1.514.209

1.338.255

Λοιπές Απαιτήσεις

6.8

2.635.628

2.510.192

664.084

824.571

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

6.9

88.064

73.122

76.447

60.569

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.10

926.752

565.322

650.753

393.154

7.765.152

7.462.053

6.747.108

6.636.361

29.560.213

34.698.369

33.332.997

38.316.780

Μετοχικό κεφάλαιο

9.501.131

9.501.131

9.501.131

9.501.131

Υπέρ Το Άρτιο

4.504.395

17.781.466

4.504.395

17.781.466

704.066

2.131.127

701.189

2.128.249

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια

Λοιπά αποθεµατικά
Αξία κτήσης ιδίων µετοχών

6.11

0

-3.550.472

0

-3.550.472

Αποτελέσµατα Εις Νέον
Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή
θυγατρικών του εξωτερικού
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της Μητρικής

6.11

-11.011.365

-26.429.776

-5.752.148

-20.930.353

-592.262

-638.679

0

0

3.105.965

-1.205.203

8.954.567

4.930.021

516.784

717.829

3.622.749

-487.375

8.954.567

4.930.021

1.522.029

0

1.522.029

205.354

205.354

205.354

205.354

9.417.052

9.525.974

9.417.052

9.525.974

88.776

7.409.874

57.978

7.324.153

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
/απαιτήσεις και προβλέψεις ενδεχόµενων φόρων
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις σε
Τράπεζες

6.14

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης

6.12

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

6.12

6.4

6.12

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων

0

279.780

192.478

260.234

182.418

11.512.991

17.333.679

11.462.647

17.237.899

6.616.234

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

6.15

8.578.394

7.280.683

7.809.234

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

6.16

659.824

349.474

608.034

327.679

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην
Επόµενη Χρήση
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες του
Οµίλου
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

6.13

927.499

5.265.272

578.828

4.500.388

2.035.108

3.128.933

1.967.992

2.991.409

0
1.446.064

0
1.568.222

121.731
1.055.481

475.908
998.624

6.13
6.17
6.17
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Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις

6.18

777.584

259.481

774.482

238.619

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

14.424.472

17.852.065

12.915.782

16.148.860

Σύνολο Υποχρεώσεων

25.937.464

35.185.744

24.378.429

33.386.759

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

29.560.213

34.698.369

33.332.997

38.316.780

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
Σηµ.

Πωλήσεις

1.2

Κόστος Πωληθέντων

6.19

Μικτό Κέρδος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.11.131.12.2006
31.12.2005
43.743.960

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.131.12.2006
31.12.2005

43.917.786

38.293.449

38.219.697

-17.274.860

-17.009.447

-13.762.619

-13.629.765

26.469.100

26.908.338

24.530.830

24.589.932

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

6.24

4.981.186

2.382.610

4.852.314

2.428.988

Έξοδα διοίκησης

6.20

-2.801.139

-2.391.107

-2.507.717

-1.986.305

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

6.22

-164.598

-123.980

-164.598

-123.980

Έξοδα διάθεσης

6.21

-22.857.919

-25.005.877

-20.683.911

-22.380.035

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

6.25

-857.838

-870.029

-825.084

-498.101

4.768.792

899.956

5.201.834

2.030.499

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

6.23

41.644

5.273

25.168

4.676

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

6.23

-1.454.905

-1.942.672

-1.440.686

-1.810.686

-3.600

0

0

0

3.351.931

-1.037.442

3.786.316

224.489

-1.726.103

-1.357.712

-1.615.048

-1.304.763

1.625.827

-2.395.154

2.171.268

-1.080.273

Μετόχους της µητρικής

1.725.425

-2.011.710

2.171.268

-1.080.273

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

-99.598

-383.444

0

0,08

-0,10

0,10

-0,05

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

6.865.904

3.576.012

6.929.449

4.288.989

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

4.768.792

899.956

5.201.834

2.030.499

Κέρδη Προ φόρων

3.351.931

-1.037.442

3.786.316

224.489

Κέρδη µετά από Φόρους

1.625.827

-2.395.154

2.171.268

-1.080.273

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

6.26

Κέρδη/ Ζηµιές µετά από φόρους
Κατανεµηµένα σε :

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή

6.27
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
Αποτέλεσµα καταχωρηµένο
κατευθείαν στην καθαρή θέση
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/0131/12/2005
Συνολικό αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά χρήσης

Υπέρ Το
Άρτιο

9.501.131

Τακτικό
αποθεµατικό

17.781.466

266.631

Κόστος
κτήσης Ιδίων
Μετοχών

-3.550.472

609

Λοιπά
αποθεµατικά

Συναλλαγµατικές
διαφορές
µετατροπής
ισολογισµών
εξωτερικού

Αποτελέσµατα
εις νέον

1.864.496

-365.495

-24.403.851

1.093.905

1.118.761

2.212.666

-609

-273.184

-14.215

-287.399

-17.488

-304.887

-2.011.710

-2.011.710

-383.444

-2.395.154

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Σύνολο

0

0

609

0

-609

-273.184

-2.025.925

-2.299.109

-400.932

-2.700.041

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

9.501.131

17.781.466

267.240

-3.550.472

1.863.887

-638.679

-26.429.776

-1.205.203

717.829

-487.375

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου

-14.704.131

14.704.131

0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

14.704.131

0

0

-1.697.193

1.853.278

1.853.278

46.417

46.417

-13.277.071

-1.427.060

(Αγορές)/Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών
Αποτέλεσµα καταχωρηµένο
κατευθείαν στην καθαρή θέση
Μεταφορά δικαιωµάτων µειοψηφίας
λόγω αλλαγής ποσοστών και
υπεραξίας
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/0131/12/2006
Συνολικό αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά χρήσης
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

3.550.472
46.417

0

686.048

686.048

-101.447

584.601

1.725.425

1.725.425

-99.598

1.625.827

0

-13.277.071

0

3.550.472

-1.427.060

46.417

15.418.411

4.311.169

-201.045

4.110.124

9.501.131

4.504.395

267.240

0

436.826

-592.262

-11.011.365

3.105.965

516.784

3.622.749
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/0131/12/2005
Συνολικό Αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά χρήσης

9.501.131

Υπέρ Το Άρτιο
17.781.466

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Τακτικό
Κόστος κτήσης
Λοιπά
αποθεµατικό
Ιδίων Μετοχών
αποθεµατικά
266.020

-3.550.472

1.862.230

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

-19.850.080

6.010.295

-1.080.273

-1.080.273

0

0

0

0

0

-1.080.273

-1.080.273

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

9.501.131

17.781.466

266.020

-3.550.472

1.862.230

-20.930.353

4.930.021

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου

-14.704.131

14.704.131

0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολή κεφαλαίων από πώληση Ιδίων
Μετοχών
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/0131/12/2006
Συνολικό Αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά χρήσης
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά
την 31η ∆εκεµβρίου 2006
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14.704.131

-13.277.071

-1.427.060
3.550.472

0
-1.697.193

1.853.278

2.171.268

2.171.268

0

-13.277.071

0

3.550.472

-1.427.060

15.178.206

4.024.546

9.501.131

4.504.395

266.020

0

435.169

-5.752.148

8.954.567
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Κατάσταση ταµειακών ροών
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2006

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2006

1.1-31.12.2005

Λειτουργικές δραστηριότητες
3.351.931

-1.037.442

3.786.316

224.489

Αποσβέσεις

2.097.112

2.676.056

1.727.615

2.258.490

Προβλέψεις

40.040

28.661

0

0

-14.815

7.163

0

0

0

0

Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

3.600

0

-2.559.155

420.463

-2.628.428

340.018

1.471.682

1.861.506

1.415.517

1.806.010

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

-142.908

254.952

-99.270

228.988

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

384.777

-539.336

62.740

978.121

1.638.795

2.663

1.789.714

-189.202

-1.497.209

-1.866.675

-1.440.686

-1.810.686

0

0

4.613.519

3.836.227

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων πλήν τραπεζών
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

-5.392
4.768.457

0
1.808.011

-381.300

390.001

-854.060

252.693

-1.484.544

-1.433.470

-1.064.824

-2.684.172

940.392

479.479

889.242

545.015

25.527

5.171

25.168

4.676

-899.925

-558.818

-1.004.474

-1.881.787

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
344.280

0

1.853.278

0

1.853.278

0

-10.556.696

-892.757

-10.194.930

-892.757

6.389.613

152.928

6.389.613

0

-1.537.578

-1.419.810

-1.399.408

-1.314.080

-3.507.102

-2.159.638

-3.351.447

-2.206.836

361.429

-910.445

257.598

-252.396

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εταιρειών που είχαν
συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
προηγούµενης χρήσης και όχι της τρέχουσας

565.322

1.921.532

393.154

645.551

0

-445.765

0

0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

926.752

565.322

650.753

393.154

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από πώληση Ιδίων Μετοχών
Εξοφλήσεις δανείων
∆άνεια αναληφθέντα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
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1. Πληροφορίες για τον Όµιλο
1.1. Γενικές Πληροφορίες
Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. » είναι
Ελληνική ανώνυµη εταιρεία, ιδρύθηκε το 1991 και υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Η
εταιρεία προέρχεται από µετατροπή σε ανώνυµη εταιρεία της ετερόρρυθµης εταιρείας µε επωνυµία
«Γεωργάτος Γρηγόριος και ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 4404/6.11.1991), η οποία προϋπήρχε από το 1987. Η
δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1972 υπό τη µορφή ατοµικής επιχείρησης από τον κ. Γρηγόρη
Γεωργάτο.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Αλίµου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ 174-56, τηλ. 2109971100, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της.
Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα (90) χρόνια.
Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρείας περιγράφεται ως εξής:
Α. Σκοπός της εταιρείας, είναι:
Η παραγωγή ειδών διατροφής και τυποποιηµένων γευµάτων γενικώς, όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες,
σάντουιτς και συναφή είδη, σε εργαστήρια της εταιρείας, ή τρίτων , και η εµπορία αυτών λιανικώς ή
χονδρικώς.
Η εµπορία ποτών αναψυκτικών.
Η εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της γρήγορης εστίασης (ΣΤΑΚΟ∆ 91 - κωδικός ΕΣΥΕ 553.1- Κλάδος
Εστιατορίων, 513.4 - Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού ).
1.2 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται:
•

στην εµπορία ειδών διατροφής και τυποποιηµένων γευµάτων γενικώς, όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες,
σάντουιτς και συναφή είδη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό µε την θυγατρική του Εταιρεία που
βρίσκεται στην Ρουµανία

•

Στην εµπορία ποτών αναψυκτικών.

•

Στην εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς παντός είδους, συναφούς µε τα παραπάνω ή µη, οίκων
εσωτερικού και εξωτερικού.

•

Στην συνεργασία µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιονδήποτε τρόπο,
συνάπτοντας οποιασδήποτε µορφής εµπορικές συµφωνίες, franchising.
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•

Στην εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.

Η µοναδική χρήσιµη πληροφόρηση για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων είναι η ανάλυση του
κύκλου εργασιών της µητρικής εταιρείας και του οµίλου για την χρήση 2006 σε ανοιχτή αγορά (λιανική),
κλειστές αγορές (λιανική) και έσοδα από πωλήσεις χονδρικής σε franchisees. Επίσης στον όµιλο αναφέρονται
χωριστά οι πωλήσεις της θυγατρικής µας στην Ρουµανία.
Ανάλυση Κύκλου
Εργασιών
Ανοιχτή Αγορά

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
21.522.259
25.129.418

Πωλήσεις της Θυγατρικής
στη Ρουµανία
Κλειστή Αγορά
Franchise
Σύνολο Κύκλου
Εργασιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
19.444.844
21.974.962

3.373.096
10.279.738
8.568.866

2.543.633
11.371.002
4.873.734

0
10.279.738
8.568.866

0
11.371.002
4.873.734

43.743.960

43.917.786

38.293.449

38.219.697

1.3 ∆ίκτυο
Για τη διανοµή των προϊόντων της, η εταιρεία χρησιµοποιεί διαφορετικά δίκτυα.
∆ίκτυο καταστηµάτων µε την εµπορική επωνυµία «Γρηγόρης µικρογεύµατα - Cofferight». Το δίκτυο αυτό
αριθµούσε στο τέλος του 2006, 180

σηµεία πώλησης από το οποία 53 ανήκαν στην εταιρεία, 6 σε

θυγατρικές, 108 σε αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees), 10 σηµεία πώλησης στην αγορά της Ρουµανίας και
3 σηµεία πώλησης master franchise στην Κύπρο.
Το κατάστηµα «Γρηγόρης Coffeeright » στόχο έχει να προσφέρει την καλύτερη καθηµερινή εµπειρία καφέ
και µικρογευµάτων στον κόσµο.
Η εταιρεία διαθέτει επτά κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα. Το υπ΄ αριθµόν 138332 σήµα πού αποτελείται από
τις λέξεις «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» µε ηµεροµηνία λήξης προστασίας την 07/10/2012 το οποίο
χρησιµοποιείται ως επωνυµία των σηµείων πώλησης, το εµπορικό σήµα που αποτελείται από τη λέξη

"Coffeeright" το οποίο χρησιµοποιείται ως επωνυµία των σηµείων πώλησης του καφέ µε ηµεροµηνία λήξης
προστασίας την 26/03/2012, το εµπορικό σήµα που αποτελείται από τις λέξεις "Wok 88" το οποίο
χρησιµοποιείται ως επωνυµία των fast casual restaurants Ασιατικής κουζίνας, το υπ΄ αριθµόν 104898 σήµα το
οποίο αποτελείται από τις λέξεις «ΝΕΟΝ» µε ηµεροµηνία λήξης προστασίας την 27/07/2009, το υπ΄ αριθµόν
116832 σήµα το οποίο αποτελείται από τις λέξεις «CONFECTA Προϊόντα Ζύµης» που αποτελεί το εµπορικό
σήµα που χρησιµοποιείται για τις πωλήσεις χονδρικής και το οποίο τελεί υπό καθεστώς ανανέωσης της
προστασίας, το εµπορικό σήµα το οποίο αποτελείται από τις λέξεις «Μαύρο πρόβατο» και το εµπορικό σήµα
το οποίο αποτελείται από τις λέξεις «Νέον µαγειρέµατα» που χαρακτηρίζει το concept της ελληνικής κουζίνας.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 ν. 2239/1994, η διάρκεια των σηµάτων µπορεί να ανανεώνεται ανά
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δεκαετία. Επίσης υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός κατοχυρωµένων σηµάτων που χαρακτηρίζουν προϊόντα της
Εταιρείας.
1.4. Ποιότητα Προϊόντος
Η εταιρεία, µέσα από την διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης των προµηθευτών της και αξιοποιώντας, αφενός
την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά και αφετέρου την βαθιά γνώση του προϊόντος, έχει καταφέρει να
εµπλουτίσει τις αποκλειστικές συνταγές της µε νέα προϊόντα που αναπτύσσουν για λογαριασµό της Έλληνες
και ξένοι παραγωγοί. Ποιοτικές έρευνες (µε την µορφή του ‘µυστικού πελάτη’) µε τον ανταγωνισµό φέρνουν
τα προϊόντα της εταιρείας µας στην κορυφή της αγοράς.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. της χρήσης 2006 που
καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2006, 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).
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και
κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου. Σηµαντικές παραδοχές από την
διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται
κατάλληλο.
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µία σειρά από
καινούρια ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (IAS), τα οποία λειτουργούν σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(IAS) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB. Η προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable
Platform 2005». Ο Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005. Την
ηµεροµηνία µετάβασης αποτέλεσε για τον Όµιλο, η 1η Ιανουαρίου 2004.
2.1 Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες
συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι συνεπείς µε αυτές που εφαρµόσθηκαν την προηγούµενη χρήση εκτός
των κατωτέρω περιπτώσεων:
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2.1.1 Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα µε έναρξη ισχύος 2006
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές σε εργαζοµένους
•

Η συγκεκριµένη τροποποίηση είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου του 2006. Η τροποποίηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα µίας εναλλακτικής προσέγγισης για
την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Είναι πιθανόν να επιβάλλει επιπλέον απαιτήσεις
αναγνώρισης για τα προγράµµατα πολλών εργοδοτών (multi-employer plans), για τις οποίες δεν
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής µεθόδου καθορισµένων παροχών.
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Καθώς ο Όµιλος δεν έχει πρόθεση να µεταβάλλει την
λογιστική αρχή που εφαρµόζεται για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών και δεν
συµµετέχει σε κάποιο πρόγραµµα πολλών εργοδοτών, η εφαρµογή αυτής της τροποποίησης δεν
αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

Ε∆∆ΠΧΠ. 10 Ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές και αποµείωση
•

Η παρούσα διερµηνεία µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που
αναγνωριστεί µία ζηµιά αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε την υπεραξία ή επενδύσεις σε
συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που τηρούνται
στο κόστος, καθώς αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιερµηνεία 10 εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2006. Ο Όµιλος δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερµηνείας,
καθώς δεν έχει προχωρήσει σε αντιστροφές αυτής της κατηγορίας ζηµιών αποµείωσης .

Ε∆∆ΠΧΠ 4, Προσδιορίζοντας κατά πόσο µία σύµβαση περιλαµβάνει µία µίσθωση,
•

Η διερµηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειµένου να εκτιµηθεί εάν µία µίσθωση περιλαµβάνεται σε µία
συµφωνία που δεν έχει τον νοµικό τύπο της µίσθωσης. Κάθε συµφωνία που δίνει το δικαίωµα
χρησιµοποίησης ενός στοιχείου του ενεργητικού µε αντάλλαγµα πληρωµές, θα θεωρείται µίσθωση. Η
εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιαδήποτε από τις ισχύουσες
συµβάσεις του Οµίλου.

2.1.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες µε έναρξη ισχύος 2006, οι οποίες δεν σχετίζονται µε
τις δραστηριότητες του οµίλου.
Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες είναι υποχρεωτικές για τις χρήσεις που αρχίζουν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2006, αλλά δεν είναι σχετικές µε τις δραστηριότητες του οµίλου:
•

∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση), Καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό,

•

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή της εύλογης αξίας.

•

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµιακών Ροών για προβλεπόµενες ενδοοµιλικές
συναλλαγές,

•

∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ4 (Τροποποίηση), Ασφαλιστήρια συµβόλαια,

•

∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης,

•

∆ΠΧΠ 6, Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων,
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•

∆ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων,

•

Ε∆∆ΠΧΠ

5,

∆ικαιώµατα

συµµετοχών

σε

προγράµµατα

αποδέσµευσης,

αποκατάστασης

και

περιβαλλοντικής αποκατάστασης,
•

Ε∆∆ΠΧΠ 6, Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένη αγορά - Απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού,

•

Ε∆∆ΠΧΠ 7, Εφαρµόζοντας την αναδιατύπωση των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29
«Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες»,

•

Ε∆∆ΠΧΠ 8, Πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2,

•

Ε∆∆ΠΧΠ 9, Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων.

Τα ανωτέρω πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες δεν αναµένεται να επηρεάσουν τις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου, υπό την προϋπόθεση ότι η δοµή και οι σχετικές συναλλαγές θα παραµείνουν ως
έχουν.
2.1.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν
ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα.

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά
νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρµοστούν για τις λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2006. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση
αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής:

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Λόγω της έκδοσης του ∆ΠΧΠ 7, προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των
Οικονοµικών Καταστάσεων», προκειµένου µία επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιµες πληροφορίες προς τους
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων σχετικά µε τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης
των κεφαλαίων της. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1, από την 01/01/2007.

∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις
Το ∆ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός
από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη και κοινοπραξίες, κ.λπ.).
Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων από τον
Όµιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των γνωστοποιήσεων που
απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εταιρεία και από την έκθεσή
τους σε κινδύνους.Tο ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, αλλά η
παρουσίαση που απαιτείται από το ∆ΛΠ 32 παραµένει χωρίς καµία αλλαγή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία θα
εφαρµόσουν το ∆ΠΧΠ 7 από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2006

18

∆ΠΧΠ 8 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
Το ∆ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ∆ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές ή οι
οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης
µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές
σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής
εταιρείας εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής
εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. Για την
εφαρµογή των ανωτέρω από τον όµιλο παραπέµπουµε στην αντίστοιχη σηµείωση 1.2.
Ε∆∆ΠΧΠ 11, ∆ΠΧΠ 2- Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή
επιχειρήσεων του ίδιου Οµίλου
Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου
2007.
Η Ε∆∆ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα
πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της
επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους
λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά
την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Η ∆ιερµηνεία 11
δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο.

Ε∆∆ΠΧΠ 12, Συµφωνίες για παραχώρηση δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών
Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2008. Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του
δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες
του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται
προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 12
είναι µία εκτενής ∆ιερµηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέµα.
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2.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον
σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων
κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν
εκτιµηθεί.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εµπειρία του παρελθόντος
όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία
θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες.
2.2.1 Εκτιµήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και οι σχετικές
γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες
που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι σηµαντική για την εικόνα της
οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή
περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε
την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση,
βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες
µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας
σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. Στη σηµείωση 3 «Βασικές λογιστικές αρχές»,
αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από τον Όµιλο.
¾

Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας

Ο Όµιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας και ενδιάµεσα, όταν τα
γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης (π.χ. µία σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο
εταιρικό κλίµα ή µία απόφαση για πώληση ή διάθεση ενός καταστήµατος). Ο καθορισµός της ύπαρξης
αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας την µέθοδο
της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιµο και απαραίτητο, χρησιµοποιούνται
σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασµού της αγοράς, προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα από τις
προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Εφαρµόζοντας αυτή τη µεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε µία σειρά από
παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, τα µελλοντικά
εταιρικά σχέδια, οι οικονοµικές προεκτάσεις και τα δεδοµένα της αγοράς.
Ο όµιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για αποµείωση της υπεραξίας, σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική, όπως
αυτή αναφέρεται στη Σηµείωση 3.
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¾

Φόροι εισοδήµατος

Ο Όµιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σε πολυάριθµες φορολογικές δικαιοδοσίες.
Σηµαντικές εκτιµήσεις απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος, καθώς και για
τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για
τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης. Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού
ελέγχου, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσµα
από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές
θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο
κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί.
¾

Προβλέψεις

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει
γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε κίνδυνο µεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού
κινδύνου (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη της απαίτησης ή
το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασµός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η
απαίτηση είναι ανείσπρακτη.

¾

Ενδεχόµενα γεγονότα

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του.
Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση του Οµίλου
και της Εταιρείας, την 31 ∆εκεµβρίου 2006. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που
σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει
κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία µείωση των
επίδικων απαιτήσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον.

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες
συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες:
3.1 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και
η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές
Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Ρουµανία και στην Κύπρο.
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Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων
επιχειρηµατικών τοµέων.
3.2 Ενοποίηση
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρεία
(µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση,
είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι
επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική
ενοποίηση) µε την µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν
να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης µιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα
συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες
αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί
µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι
µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα
στα αποτελέσµατα.
Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης του
Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόστηκε
αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το
κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Κατά
συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του
∆ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που
απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου πριν την
µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του
Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές και κέρδη, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η
συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές
των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον
Όµιλο.
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Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή αλλά
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι
παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και 50%
δικαιωµάτων ψήφου µίας εταιρείας υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν αποτιµώνται σύµφωνα µε τη µέθοδο
της καθαρής θέσης.
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά,
αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των
επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µία συγγενή
επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων
οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει
καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ µέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένη εκείνων
που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα.
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων
απαλείφονται

κατά

το

ποσοστό

συµµετοχής

του

Οµίλου

στις

συνδεδεµένες

επιχειρήσεις.

Μη

πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του
µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν
τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
3.3 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό νόµισµα). Οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται
στα αποτελέσµατα.
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα (κυρίως από τις θυγατρικές στη Ρουµανία),
µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των
συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό,
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συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της εύλογης αξίας, που προκύπτει κατά την
ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
Οι ατοµικές

οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που µετέχουν στην ενοποίηση, και οι οποίες αρχικά

παρουσιάζονται

σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατραπεί σε

ευρώ. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιµία κλεισίµατος
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του
Οµίλου στις µέσες ισοτιµίες κατά την αναφερόµενη περίοδο. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή την
διαδικασία έχουν χρεωθεί / πιστωθεί στο αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα,
της καθαρής θέσης.
3.4 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 (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται)
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια και εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισµός

12 - 30
6 έως 15
8
4 έως 10

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού.
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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.
Τα κέρδη που προκύπτουν κατά την πώληση πάγιου εξοπλισµού µεταξύ εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται.
Θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι υπάρχουν ενσώµατα πάγια στοιχεία σηµαντικής αξίας τα οποία
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε µηδενική αναπόσβεστη αξία για το λόγο ότι δεν είναι δυνατή η
εύρεση της ηµεροµηνίας κτήσεως καθώς προέρχονται από απορρόφηση τρίτης εταιρείας.
Κατά την κλειόµενη περίοδο η ∆ιοίκηση της Μητρικής Εταιρείας προέβη σε επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζωής
µέρους των παγίων της. Λόγω της ανωτέρω επανεκτίµησης καταλογίστηκαν στα έξοδα της περιόδου λιγότερες
αποσβέσεις κατά το ποσό των 530 χιλ € περίπου, σε σχέση µε τις αποσβέσεις που θα καταλογίζονταν αν δεν
είχε γίνει η επανεκτίµηση. Με το ποσό αυτό επηρεάστηκαν θετικά τα αποτελέσµατα και η καθαρή θέση της
31.12.2006 τόσο της µητρικής εταιρείας όσο και του οµίλου.
3.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα και οι άδειες λογισµικού, τα
µισθωτικά δικαιώµατα των υποκαταστηµάτων του οµίλου και η υπεραξία που προέκυψε από την απορρόφηση
θυγατρικών εταιρειών στο παρελθόν.
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
φτάνει µέχρι 8 χρόνια.
Υπεραξία: Ο Όµιλος καταχώρησε στο συγκεκριµένο κονδύλι την υπεραξία που πρόκυψε από την
απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών στο παρελθόν. Η συγκεκριµένη υπεραξία δε θα αποσβένεται αλλά θα
εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. Ήδη, µε τεστ αποµείωσης µειώθηκε σηµαντικά, µε επιβάρυνση της καθαρής θέσης
της εταιρείας και του οµίλου. Το ποσό της αποµείωσης εµφανίζεται στη σηµείωση 6.2.
Η υπεραξία που είχε προκύψει από την απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών σε προγενέστερες χρήσεις και
είχε αναγνωρίσει µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές σε ιδιαίτερο κονδύλι αρνητικά στα ενοποιηµένα ίδια
κεφάλαια εξακολουθεί να συµπεριλαµβάνεται µειωτικά στα ίδια κεφάλαια (στα αποτελέσµατα εις νέο του
Οµίλου).
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Για όποια καινούργια υπεραξία προκύψει στο µέλλον, η εταιρεία έχει την ευχέρεια, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 3
– Ενοποιήσεις επιχειρήσεων, να την αναγνωρίσει ως στοιχείο του ενεργητικού και όχι αφαιρετικά στα ίδια
κεφάλαια του Οµίλου.
Γενικότερα, ως υπεραξία αναγνωρίζεται η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του
ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η
εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα
στοιχείο του ενεργητικού, και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό κατά το οποίο
το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις
και στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας .
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές λόγω
µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση της αξίας της,
εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36.
Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια
της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία
του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και
αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος, οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον
επανυπολογισµό.
3.6 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο
ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή
της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας
αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά
από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης
είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην
επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης
ωφέλιµης ζωής του.
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3.7 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.
Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.
3.8 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.
3.9 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. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.
3.10 Ίδιες µετοχές
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών
δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση των ιδίων µετοχών το εισπραχθέν
τίµηµα (µετά τα σχετικά έξοδα) αυξάνει ισόποσα τα ίδια κεφάλαια.
3.11 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. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των
αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν
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απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια
κεφάλαια.
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.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα
κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται
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κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως
αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται
έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.
3.12 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές λήξης της
εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
Η εταιρεία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς του
εργαζοµένους της. Για τον υπολογισµό της υποχρέωσης που πρέπει να λογιστικοποιήσει (µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία Ν2112/20) η εταιρεία κάνει πρόβλεψη στηριζόµενη σε αναλογιστική µελέτη
αναγνωρισµένης εταιρείας αναλογιστών.
3.13 Επιχορηγήσεις
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους
όρους της επιχορήγησης και
β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και
αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε
τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις ως έσοδο
επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων του ενεργητικού.
3.14 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση
του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την
παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα
εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών
είναι πιθανή.
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3.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται
πλήρως.
- Κέρδη από πώληση στοιχείων ενεργητικού: Τα συγκεκριµένα κέρδη (για παράδειγµα τα κέρδη από την
πώληση παγίων του οµίλου), λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης της πώλησης. Τα
εκάστοτε ποσά συµπεριλαµβάνονται στο κονδύλι «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης».
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για χρηµατοδοτικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα µόνο ως προς
το µέρος που αφορά σε τόκο, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε
δεδουλευµένη βάση.
3.16 Μισθώσεις
Εταιρεία Οµίλου ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από
την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές
µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της
εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα
επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από
µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα
χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση

αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας
µίσθωσής τους.
Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού
για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για
λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Εταιρεία Οµίλου ως εκµισθωτής: Η εταιρεία, για µεγάλο µέρος των λειτουργικών της µισθώσεων,
χρησιµοποιεί την υποµίσθωσή τους σε τρίτους. Με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται στα έξοδα τα ενοίκια που
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πληρώνονται στους εκµισθωτές και στα έσοδα τα ενοίκια που εισπράττονται από την εταιρεία σαν
υπεκµισθωτής.
3.17 ∆ανεισµός
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, όπου και περιλαµβάνονται τα
τραπεζικά έξοδα και προµήθειες.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια
ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δε συντρέχουν οποιασδήποτε
προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
Όποια διαφορά προκύψει µεταξύ των εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και τις αξίας εξόφλησης
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του δανεισµού.
Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες εκτός από τις περιπτώσεις που ο όµιλος έχει το
δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο την οποία πραγµατοποιείται
3.18 Κόστος ∆ανεισµού
Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο την οποία πραγµατοποιείται

4. ∆οµή του Οµίλου
Για την περίοδο 1/1-31/12/2006 οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εξής εταιρείες
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Ε∆ΡΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε

100,00%

ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑ∆Α

2. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε

100,00%

ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑ∆Α

3. GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD

99,99%

ΟΛΙΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ

4. GREGORY’S ROMANIA S.A

50,29% *

ΟΛΙΚΗ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

5. BLUE RIVER MANAGEMENT LTD

100,00% *

ΟΛΙΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ

6. ΑΛΑΣ Α.Ε

90,00%

ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑ∆Α

7. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε

51,00%

ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑ∆Α

8. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε

82,00%

ΟΛΙΚΗ

ΕΛΛΑ∆Α

9. QUALITY FOOD MANAGEMENT Ε.Π.Ε

20,00%

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΑ∆Α

10. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ε.Π.Ε

35,00%

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΑ∆Α

(*) η Εταιρεία GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD (Κύπρος) συµµετέχει στις εταιρείες
GREGORY’S ROMANIA (Ρουµανία) και BLUE RIVER MANAGEMENT LTD (Κύπρος). Το συνολικό ποσοστό
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συµµετοχής της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ στην εταιρεία GREGORY’S ROMANIA (άµεσο και έµµεσο)
είναι 50,29% (από το οποίο 27,12 % αφορά άµεσο ποσοστό) και στην εταιρεία BLUE RIVER MANAGEMENT
LTD (Κύπρος) 100% (εξολοκλήρου έµµεσο ποσοστό).

5. ∆ιαχείριση επιχειρηµατικών κινδύνων
Ο όµιλος εκτίθεται σε αρκετούς κινδύνους όπως κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο µεταβολών επιτοκίων και
πιστωτικό κίνδυνο.
Κίνδυνος από Επιτόκια
Προκειµένου να ασκηθεί προληπτική πολιτική έναντι των επιτοκίων, η Οικονοµική ∆ιεύθυνση αξιολογεί σε
µόνιµη βάση τις τάσεις σχετικά µε αυτά.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η λιανική πώληση και οι επαρκείς πιστωτικές γραµµές µειώνουν τον κίνδυνο ρευστότητας για τον Όµιλο.
Λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη την εποχικότητα που παρουσιάζει η δραστηριότητα του Οµίλου, εµφανίζονται
περίοδοι περιορισµένης ρευστότητας για κάποιους µήνες το χρόνο (π.χ. Πάσχα και καλοκαίρι), που όµως
καλύπτονται κυρίως από τις εγκεκριµένες δανειακές γραµµές από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος από τις εµπορικές µας σχέσεις είναι χαµηλής στάθµης και ελέγξιµος. Το µεγαλύτερο
µέρος αφορά στη λιανική πώληση ενώ το υπόλοιπο αφορά σε απαιτήσεις από franchisees, οι οποίοι
αντιµετωπίζονται ως συνεργάτες και όχι µε την παραδοσιακή έννοια του πελάτη. Η διαδικασία
παρακολούθησης των υπολοίπων είναι πλήρως µηχανογραφηµένη, ενώ η χορήγηση πίστωσης ελέγχεται µε
χρήση ανώτατου ορίου στο ανοιχτό υπόλοιπο και στις ηµέρες εξόφλησης του υπολοίπου, ανάλογα βέβαια µε
την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.
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6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
6.1

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Κατωτέρω εµφανίζεται ο ενοποιηµένος πίνακας µεταβολών παγίων των χρήσεων 2005 και 2006.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Οικόπεδα
Λογιστική αξία την
31∆εκεµβρίου 2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και
αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την
31∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και
αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την
31∆εκεµβρίου 2006

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα κ
Λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

840.143
3.275.907

11.867.523
15.142.854

3.660.846
6.193.375

622.906
896.670

4.894.396
9.503.623

32.891
5.731

21.918.705
35.018.160

(2.369.679)
0

(4.297.876)
(89.113)

(2.748.674)
(99.367)

(389.406)
(7.082)

(5.071.971)
(6.714)

0
(3.413)

(14.877.605)
(205.689)

906.228
906.228

10.755.865
9.932.990

3.345.335
6.078.283

500.182
1.025.064

4.424.938
9.985.777

2.318
4.661

19.934.865
27.933.002

(840.143)
5.773

(3.729.002)
(55.391)

(3.022.937)
(64.339)

(456.602)
(2.287)

(5.647.474)
4.685

0
(3.182)

(13.696.157)
(114.741)

71.858

6.148.597

2.991.007

566.175

4.342.987

1.479

14.122.104

Οικόπεδα
Λογιστική αξία την
31∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεις
Μεταφορές

Κτίρια

840.143
66.085
0
0
0
0
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Κτίρια
11.867.523
1.357.868
(2.082.649)
(1.031.301)
733.537
0

Μηχανολογικός
εξοπλισµός
3.660.846
675.317
(490.973)
(558.281)
157.793
0

Μεταφορικά
Μέσα
622.906
97.041
(260.210)
(90.395)
137.921
0

Έπιπλα κ
Λοιπός
εξοπλισµός
4.894.396
711.061
(819.349)
(807.163)
452.706
0

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
32.891
171.622
(198.782)
0
0
0

Σύνολο
21.918.705
3.078.994
(3.851.963)
(2.487.140)
1.481.958
0
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Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών
κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές
αποσβέσεων
Λογιστική αξία την
31∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεις
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών
κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές
αποσβέσεων
Λογιστική αξία την
31∆εκεµβρίου 2006

0

(83.841)

(100.111)

(6.347)

(342)

(3.413)

(194.054)

0

(5.272)

744

(735)

(6.372)

0

(11.635)

906.228
0
(840.143)
0
0
0

10.755.865
186.907
(5.388.143)
(624.182)
1.193.056
(8.628)

3.345.335
253.281
(400.567)
(465.514)
191.251
32.194

500.182
165.744
(37.351)
(100.255)
33.059
0

4.424.938
921.107
(415.387)
(688.120)
112.617
(23.566)

2.318
0
(1.070)
0
0
0

19.934.865
1.527.039
(7.082.661)
(1.878.071)
1.529.983
0

5.773

64.761

60.198

6.912

23.156

231

161.031

0

(31.039)

(25.170)

(2.117)

(11.757)

0

(70.083)

71.858

6.148.597

2.991.007

566.175

4.342.987

1.479

14.122.104

Κατωτέρω εµφανίζεται ο πίνακας µεταβολών παγίων της µητρικής των χρήσεων 2005 και 2006.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικόπεδα
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου
2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου
2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου
2006
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Κτίρια

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα κ
Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

840.143

10.123.927

2.885.537

586.647

4.015.380

18.451.633

3.209.822

14.205.126

5.140.770

810.445

8.964.038

32.330.201

(2.369.679)

(3.975.717)

(2.427.364)

(372.634)

(4.838.019)

(13.983.413)

840.143

10.229.409

2.713.407

437.811

4.126.019

18.346.789

840.143

8.916.705

5.152.488

937.549

9.247.399

25.094.285

(840.143)

(3.359.502)

(2.697.929)

(433.166)

(5.281.780)

(12.612.520)

0

5.557.203

2.454.559

504.383

3.965.619

12.481.765
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Οικόπεδα
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου
2004
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Μεταφορές
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου
2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Μεταφορές
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου
2006
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Κτίρια

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα κ
Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

840.143

10.123.927

2.885.537

586.647

4.015.380

18.451.633

0
0
0
0
0

1.329.762
(654.158)
(871.160)
301.039
0

569.338
(424.181)
(454.964)
137.677
0

39.417
(231.309)
(81.130)
124.186
0

760.151
(194.904)
(682.688)
228.080
0

2.698.667
(1.504.552)
(2.089.942)
790.982
0

840.143

10.229.409

2.713.407

437.811

4.126.019

18.346.789

0
(840.143)
0
0
0

82.299
(5.370.720)
(562.870)
1.179.085
0

184.851
(173.133)
(349.245)
78.680
0

153.540
(26.437)
(85.977)
25.446
0

677.571
(394.209)
(555.593)
111.832
0

1.098.262
(6.804.642)
(1.553.686)
1.395.042
0

0

5.557.203

2.454.559

504.383

3.965.619

12.481.765
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6.2

Άυλα Περιουσιακά στοιχεία

Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2006
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Αποµειώσεις
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Αποµειώσεις
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2006

Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2006
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Υπεραξία από
απορρόφηση
θυγατρικών και
από εξαγορές
ποσοστών
4.239.766
4.239.766
0
0
4.239.766
4.774.802
0
0
4.774.802

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λοιπές
Ασώµατες
Ακινητοποιήσεις

Σύνολο

1.347.891
1.966.180
(731.962)
1.946
1.236.164
1.992.474
(990.964)
(7.761)
993.749

5.587.657
6.205.946
(731.962)
1.946
5.475.930
6.963.061
(990.964)
(7.761)
5.768.551

4.239.766
0
0
0
0
0
0
0
0
4.239.766
535.036
0
0
0
0
0
0
0
4.774.802

1.347.891
102.480
0
(202.484)
0
(13.894)
0
225
1.946
1.236.164
10.643
(79)
(219.041)
79
(40.040)
0
15.730
(9.707)
993.749

5.587.657
102.480
0
(202.484)
0
(13.894)
0
225
1.946
5.475.930
545.679
(79)
(219.041)
79
(40.040)
0
15.730
(9.707)
5.768.551

Υπεραξία από
απορρόφηση
θυγατρικών
4.239.766
4.239.766
0
0
4.239.766
4.239.766
0
0
4.239.766

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λοιπές
Ασώµατες
Ακινητοποιήσεις
1.252.721
1.786.112
(658.889)
0
1.127.223
1.786.112
(832.818)
0
953.294

Σύνολο
5.492.487
6.025.878
(658.889)
0
5.366.989
6.025.878
(832.818)
0
5.193.060

36

Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Αποµειώσεις
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31∆εκεµβρίου 2006

6.3

4.239.766
0
0
0
0
0
0
0
4.239.766
0
0
0
0
0
0
0
0
4.239.766

1.252.721
43.050
0
(168.548)
0
0
0
0
1.127.223
0
0
(173.929)
0
0
0
0
0
953.294

5.492.487
43.050
0
(168.548)
0
0
0
0
5.366.989
0
0
(173.929)
0
0
0
0
0
5.193.060

Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
31/12/2005

Συµµετοχές σε θυγατρικές
επιχειρήσεις
Μείον : αποµειώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005

0

0

10.306.057

9.458.297

0

0

(3.057.292)

(3.057.292)

0

0

7.248.765

6.401.004

156.035

153.335

9.900

3.600

0

0

Σύνολο
Συµµετοχές σε συνδεµένες
επιχειρήσεις
Μείον : αποµειώσεις
Σύνολο

156.035

153.335

9.900

3.600

Γενικό Σύνολο

156.035

153.335

7.258.665

6.404.604

¾

0

0

Στον ανωτέρω πίνακα εµφανίζεται το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης των συµµετοχών της µητρικής
εταιρείας στις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, καθώς επίσης και το συνολικό ποσό των
αποµειώσεων που είχε διενεργήσει στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις.

¾

Η µητρική εταιρεία στο τέλος του 2006 συµµετείχε στην σύσταση της εταιρείας περιορισµένης
ευθύνης ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ε.Π.Ε. µε αξία κτήσης συµµετοχής € 6.300,00 και ποσοστό
συµµετοχής 35% (ενοποίηση µε µέθοδο καθαρής θέσης).

¾

Η µητρική εταιρεία στο τέλος του 2005 προέβη στην σύσταση της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης
QUALITY FOOD MANAGEMENT Ε.Π.Ε. µε αξία κτήσης συµµετοχής € 3.600,00 και ποσοστό
συµµετοχής 20%. Η εν λόγω εταιρεία ενοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006 µε
τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Λόγω του ότι η εταιρεία εµφανίζει κατά την 31.12.2006 αρνητικά ίδια
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κεφάλαια το ποσό των € 3.600,00 επηρέασε αρνητικά τόσο τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα όσο και τα
ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια.
¾

Στο κονδύλι του οµίλου «Επενδύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται, εκτός από την αξία
κτήσης της ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ε.Π.Ε και την αξία κτήσης της QUALITY FOOD MANAGEMENT
Ε.Π.Ε, και η αξία της συµµετοχής µίας θυγατρικής εταιρείας του οµίλου (ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.)
στην εταιρεία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΕ» µε ποσοστό συµµετοχής 0,83% και αξία κτήσης €
149.735,14.

¾

Η µητρική εταιρεία επίσης συµµετείχε στην ανώνυµη εταιρεία εσωτερικού GREGORY’S HOSPITAL Α.Ε.
µε ποσοστό 51%. Η εταιρεία αυτή δεν ενοποιήθηκε διότι αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και τελεί
υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Σηµειώνεται επίσης ότι η εν λόγω εταιρεία δεν είχε καµία δραστηριότητα
από την ίδρυση της και ότι δεν υπήρξε καµία συναλλαγή ουδέποτε µε την ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ.

6.4

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις /υποχρεώσεις και προβλέψεις ενδεχόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις - Κύκλωµα
Leasing
Από σχηµατισµό αποζηµίωσης
προσωπικού
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Πρόβλεψη πρόσθετων επιβαρύνσεων για
ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις - Κύκλωµα
Leasing
Από σχηµατισµό πρόβλεψης αποζηµίωσης
προσωπικού
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Πρόβλεψη πρόσθετων επιβαρύνσεων για
ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο

31.12.2006
Απαίτηση
Υποχρέωση

31.12.2005
Απαίτηση
Υποχρέωση

0

1.142.965

0

51.338
266.270

0
0

59.553
617.745

0
317.608

696.672
1.839.637

0
677.298

389.652
0
0
194.627
584.279

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
Απαίτηση
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
0

1.142.965

0

389.652

51.338
266.270

0
0

59.553
617.745

0
0

0
317.608

696.672
1.839.637

0
677.298

194.627
584.279

Κατά την περίοδο συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός
έλεγχος στη Εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ για τις χρήσεις 2000-2005. Η πρόβλεψη που περιλαµβάνεται
στον ισολογισµό για πιθανούς πρόσθετους φόρους ανέρχεται σωρευτικά στο ποσό των € 696.671.59.
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Οι υπόλοιπες εταιρείες του οµίλου δεν αναγνώρισαν αναβαλλόµενη φορολογία λόγω αυξηµένων φορολογικών
ζηµιών.
6.5

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
Λοιπές µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις
∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο λοιπών
µακροπρόθεσµων
απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005

511.169

0

511.169

0

1.237.202

1.579.166

1.141.231

1.469.018

1.748.371

1.579.166

1.652.400

1.469.018

Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν, τουλάχιστον, από το τέλος της επόµενης χρήσης
6.6

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα $ ηµιτελή Υποπροϊόντα & υπολείµµατα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιµα υλικά -Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

732.794

615.384

663.478

565.868

0

2.992

0

0

943.098

907.655

828.275

826.616

1.675.891

1.526.031

1.491.753

1.392.484

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

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2006

39

6.7

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005

1.684.922

2.049.688

1.622.090

1.947.810

Γραµµάτια Εισπρακτέα

64.591

64.456

64.591

64.456

Επιταγές Εισπρακτέες
Καθαρές Εµπορικές
Απαιτήσεις

677.575

615.062

663.182

615.062

2.427.087

2.729.206

2.349.863

2.627.328

Πελάτες

Για τις ανωτέρω απαιτήσεις σηµειώνεται ότι έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους κατά την µετάβαση στα
∆ΠΧΠ.
6.8

Λοιπές Απαιτήσεις και Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων

Οι λοιπές απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων αναλύονται ως
εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
Χρεώστες διάφοροι
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά
συνδεδεµένων επιχ.
Λογαριασµοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολο

¾

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005

2.548.352

2.421.614

664.084

824.571

11.730

58.180

1.514.209

1.338.255

87.276

88.578

0

0

2.647.358

2.568.372

2.178.292

2.162.826

Σχετικά µε το κονδύλι «χρεώστες διάφοροι» σηµειώνονται τα εξής:
o

Ποσό 411 χιλ €, το οποίο εµφανίζεται ως απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στα βιβλία της
µητρικής εταιρείας, αφορά σε προκαταβολή φόρου εισοδήµατος παρελθούσας χρήσης, και το
οποίο η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα συµψηφιστεί µε τον φόρο επί των λογιστικών διαφορών που
θα προκύψουν από τον εν εξελίξει φορολογικό έλεγχο.

o

Ποσό 900 χιλ € περίπου αφορά µέρος της επίδικης απαίτησης της θυγατρικής εταιρείας
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε, για την οποία γίνεται εκτενής αναφορά πιο κάτω στη
σηµείωση 7.1.

¾

Σηµειώνεται επίσης ότι το κονδύλι «Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων»
αφορά στις ενδοεταιρικές απαιτήσεις µεταξύ του οµίλου για τις οποίες γίνεται αναλυτική αναφορά πιο
κάτω στη σηµείωση 6.28.

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2006

40

6.9

Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005

Έξοδα εποµένων χρήσεων

35.283

73.122

23.666

60.569

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

52.781

0

52.781

0

88.064

73.122

76.447

60.569

6.10

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

6.11

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

242.838
683.913

155.222
410.101

105.193
545.560

101.020
292.135

926.752

565.322

650.753

393.154

Ίδια Κεφάλαια

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται στις 31.12.2006 σε 22.621.740 µετοχές µε ονοµαστική αξία €
0,42. Στη κλειόµενη χρήση (9/2/2006) πραγµατοποιήθηκε πώληση των 1.809.740 ιδίων µετοχών, τις οποίες
η εταιρεία κατείχε στις 31.12.2005, µε συνολική καθαρή αξία πώλησης 1.850 χιλ. ευρώ περίπου. Το ποσό
αυτό βελτίωσε τα Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια της χρήσης 2006. Πριν την πώληση των ιδίων µετοχών, το
κόστος κτήσης τους εµφανιζόταν αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια όπως προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.
Επίσης σηµειώνεται ότι στην κλειόµενη χρήση πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου συνολικού
ποσού € 14.704.131 (εκ του οποίου ποσό € 13.277.070,56 αφορούσε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το
άρτιο και ποσό € 1.427.060,44 κεφαλαιοποίηση λοιπών αποθεµατικών) και εν συνεχεία ισόποση µείωση του
µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών παρελθουσών χρήσεων.
Ο ανωτέρω χειρισµός πραγµατοποιήθηκε για λόγους συµµόρφωσης µε το άρθρο 212, σηµείο 1(α) του
Κανονισµού του Χ.Α., το οποίο προβλέπει ότι η εµφάνιση συσσωρευµένων ζηµιών σε επίπεδο µεγαλύτερο από
τα Ίδια Κεφάλαια αποτελεί ένα από τα κριτήρια για ένταξη των µετοχών µιας εταιρείας στην κατηγορία
επιτήρησης.

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2006

41

Τα ίδια κεφάλαια τριών θυγατρικών εσωτερικού του Οµίλου ήταν αρνητικά στις 31.12.2006 ενώ παρουσίασαν
και συνεχείς ζηµίες τις τελευταίες χρήσεις. Για τις δύο από αυτές η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόµενο
απορρόφησής τους (καθώς συµµετέχει µε ποσοστό 100 %) ενώ για την τρίτη εταιρεία έχει αποφασιστεί η
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου στη Ρουµανία (GREGORY’S
ROMANIA S.A.) παρουσίασε συνεχείς ζηµίες αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας λόγω αφενός του ύψους του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφετέρου λόγω των προσδοκιών για τα µελλοντικά αποτελέσµατα.
6.12

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

∆άνεια Τραπεζών

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
9.417.052
9.525.974

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
9.417.052
9.525.974

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις σε
Εταιρείες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης

88.776

7.409.874

57.978

7.324.153

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

279.780

192.478

260.234

182.418

9.785.609

17.128.326

9.735.264

17.032.546

Σύνολο

Το µέσο επιτόκιο των µακροπρόθεσµων δανείων ανέρχεται σε 6,4 % περίπου.
6.13

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση

Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη
χρήση του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31/12/2005
927.499
5.265.272

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες
Χρηµατοδοτικές Μίσθωσης
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
578.828
4.500.388

1.952.016

1.816.345

1.952.016

1.816.345

83.092

1.312.588

15.976

1.175.064

2.962.607

8.394.205

2.546.821

7.491.796

Το µέσο επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων ανέρχεται σε 6,7 % περίπου.
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6.14

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

205.354

205.354

205.354

205.354

205.354

205.354

205.354

205.354

λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η πρόβλεψη που έχει σχηµατίσει η εταιρεία έχει βασιστεί σε αναλογιστική µελέτη που διενήργησε
αναγνωρισµένη εταιρεία αναλογιστών. Η βασική ηµεροµηνία που χρησιµοποιήθηκε ως ηµεροµηνία
αναλογιστικής αποτίµησης των διαφόρων µεγεθών είναι η 31/12/2006.
Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2006 δεν επιβαρύνθηκαν µε επιπλέον πρόβλεψη, αφού το αποτέλεσµα της
αναλογιστικής µελέτης ήταν σχεδόν ισόποσο µε την ήδη υπάρχουσα πρόβλεψη των 205.353,68 ευρώ, η
οποία είχε επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση της χρήσης 2004.
6.15

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της
Εταιρείας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

Προµηθευτές

2.453.738

2.295.634

1.857.774

1.851.235

Επιταγές Πληρωτέες

5.772.476

4.724.112

5.599.280

4.504.062

352.180

260.938

352.180

260.938

8.578.394

7.280.683

7.809.234

6.616.234

Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

6.16

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

31.12.2006
659.824

31.12.2005
349.474

659.824

349.474
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327.679
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6.17

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις & Υποχρεώσεις σε συνδ. εταιρείες του οµίλου

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες
εταιρείες του Οµίλου

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

0

0

121.731

475.908

643.592

656.032

602.658

598.217

4.414

4.415

4.414

4.415

798.057

907.775

448.410

395.991

1.446.063

1.568.222

1.177.212

1.474.532

Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση των υποχρεώσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου παρατίθεται σε
ιδιαίτερη σηµείωση του προσαρτήµατος.
6.18

Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις

Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα επόµενης χρήσης
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο

6.19

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2006
569.476
208.108

31.12.2005
94.011
165.470

31.12.2006
569.476
205.006

31.12.2005
94.011
144.608

777.584

259.481

774.482

238.619

Κόστος Πωληθέντων

Κόστος αποθεµάτων αναγνωριζόµενο ως έξοδο
Ιδιοπαραγωγή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
13.825.344
13.657.037
(62.725)
(27.272)
13.762.619
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6.20

Έξοδα ∆ιοίκησης

Τα έξοδα ∆ιοίκησης της µητρικής εταιρείας έτσι όπως εµφανίζονται στον πίνακα αποτελεσµάτων χρήσεως
αναλύονται ως εξής:

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού
Aµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

6.21

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
1.216.990
898.584
309.060
256.593
402.636
223.064
213.571
115.369
160.829
112.133
0
0
204.631
380.562
0
0
2.507.717

1.986.305

Έξοδα ∆ιάθεσης

Τα έξοδα ∆ιάθεσης της µητρικής εταιρείας έτσι όπως εµφανίζονται στον πίνακα αποτελεσµάτων χρήσεως
αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού

10.828.202

12.068.949

Aµοιβές και έξοδα τρίτων

1.290.486

1.224.353

Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις

6.061.613
285.675
695.805
0
1.522.130
0

6.391.055
292.523
530.044
0
1.873.110
0

20.683.911

22.380.035

Σύνολο

6.22

Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης

Τα έξοδα Έρευνας και ανάπτυξης της µητρικής εταιρείας έτσι όπως εµφανίζονται στον πίνακα αποτελεσµάτων
χρήσεως αναλύονται ως εξής:
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Aµοιβές και έξοδα προσωπικού
Aµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

6.23

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
111.520
73.015
32.595
29.664
13.298
11.484
716
938
5.616
4.061
0
0
854
4.818
0
0
164.598

123.980

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα του οµίλου και της µητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2006
1.1-31.12.2005
41.644
5.273
(1.454.905)
(1.942.672)

Σύνολο

(1.413.261)

6.24

(1.937.398)

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.131.12.2006
31.12.2005
25.168
4.676
(1.440.686)
(1.810.686)
(1.415.517)

(1.806.010)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης της µητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα παρεποµένων ασχολιών
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
2.680.178
469.022
2.066.903
1.791.459
63.852
29.792
41.380

128.564

0

10.150

4.852.314

2.428.988

Τα έκτακτα κέρδη της χρήσης 2006 αφορούν κυρίως (κατά το ποσό των € 2.365.684) στο κέρδος που
προέκυψε κατά την εκχώρηση της σύµβασης της µίσθωσης του κεντρικού κτιρίου και οικοπέδου της
εταιρείας. Σηµειώνουµε ότι κατά την χρήση 2003 η εταιρεία είχε συνάψει για τα ανωτέρω πάγια σύµβαση
πώλησης και επαναµίσθωσης µε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Κατά τη µετάβαση των καταστάσεων
της εταιρείας στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, σύµφωνα µε τη διερµηνεία (sic) υπ. αριθµ. 27 των ∆ιεθνών
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Λογιστικών Προτύπων, το κέρδος που είχε προκύψει από την πώληση, δεν είχε αναγνωριστεί τότε ως κέρδος
στη χρήση ή ως έσοδο επόµενων χρήσεων αλλά ως δάνειο (βάσει της αρχής «η ουσία πάνω από τον τύπο»).
Με το ποσό αυτό του κέρδους που είχε προκύψει µειώθηκαν τα ίδια κεφάλαια της 31.12.2003 κατά την
προσαρµογή των οικονοµικών καταστάσεων σε ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (πίνακας προσαρµογών καθαρής
θέσης σε ∆ΛΠ της 1.1.2004).
Με την εκχώρηση της µίσθωσης στη χρήση 2006, η εταιρεία µισθώνει πλέον το πάγιο µε λειτουργική µίσθωση
ενώ µέρος αυτών υποµισθώνει σε τρίτους.
Τα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών αφορούν κυρίως έσοδα από ενοίκια καταστηµάτων τα οποία η εταιρεία
µισθώνει από τρίτους και υπεκµισθώνει σε franchisees.
6.25

Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης της µητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
711.406

64.910

Έκτακτα έξοδα

96.477

102.039

Έκτακτες ζηµιές

17.201

331.152

825.084

498.101

Σύνολο

To υπόλοιπο του λογαριασµού έξοδα προηγούµενων χρήσεων αφορά κυρίως επιβληθέν πρόστιµο του ΚΒΣ
χρήσεως 2001 ύψους € 587.097,09, επιβαρύνσεις για περαιώσεις, προσαυξήσεις και δηµοτικά τέλη
προηγούµενων χρήσεων.
Το υπόλοιπο των λογαριασµών έκτακτα έξοδα και έκτακτες ζηµίες αφορούν κυρίως πρόστιµα από καταγγελίες
µίσθωσης και ζηµίες από πώληση παγίων.
6.26

Φόρος Εισοδήµατος
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
31/12/2005

Καταλογισθείσες διαφορές
φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων
Τρέχον φόρος εισοδήµατος
Πρόβλεψη ενδεχόµενων
διαφορών φορολογικού ελέγχου
ανέλεγκτων χρήσεων
Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο)
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005

-78.951
-32.104

0
-2.058

0
0

0
0

-502.045
-1.113.004
-1.726.103

-194.627
-1.161.027
-1.357.712

-502.045
-1.113.004
-1.615.048

-194.627
-1.110.136
-1.304.763
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6.27

Αποτελέσµατα ανά µετοχή
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Κέρδη

που

αναλογούν
µέσος

όρος

31/12/2006

31/12/2005

1.725.425

-2.011.710

2.171.268

-1.080.273

22.621.740

20.812.000

22.621.740

20.812.000

0,08

(0,10)

0,10

(0,05)

του

αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά µετοχή

6.28

31/12/2005

στους

µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Ο πίνακας των γνωστοποιήσεων προς τα συνδεδεµένα µέρη που εµφανίζεται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές
καταστάσεις είναι ο κάτωθι:
Όµιλος
246.591

Εταιρεία
1.187.009

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

37.340

109.640

γ) Απαιτήσεις

11.730

1.514.209

0

121.731

807.742

787.242

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0

0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0

0

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της
διοίκησης

Οι πωλήσεις και οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης και οι απαιτήσεις που εµφανίζονται στον όµιλο
αφορούν αποκλειστικά την εταιρεία ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΕ η οποία ανήκει στην κατηγορία των λοιπών
συνδεδεµένων µερών.
Οι αγορές, τα έξοδα και οι πωλήσεις της µητρικής µε τα συνδεδεµένα µέρη την χρήση 1.1-31.12.2006
παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν:
(πωλήσεις της µητρικής σε συνδεδεµένα µέρη) 1/1-31/12/2006

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Έσοδα της µητρικής από
συνδεδεµένα µέρη
156.634

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.
GREGORY'S ROMANIA S.A.

66.227
275.046
2.298

Τύπος συνδεδεµένου µέρους
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.

196.504

ΑΛΑΣ Α.Ε

243.710

Θυγατρική

ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΕ

246.591

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Θυγατρική

1.187.009
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Το συνολικό ποσό των πωλήσεων της µητρικής προς τις συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου ανέρχεται στη
χρήση 1/1-31/12/2006 στο ποσό των € 1.187.008,90.
(αγορές της µητρικής από τα συνδεδεµένα µέρη) 1/1-31/12/2006

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Έσοδα των συνδεδεµένων
µερών από τη µητρική
26.845
39.488

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.

5.967

ΑΛΑΣ Α.Ε

37.340

ΣΤΕΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΕ

109.640

Τύπος συνδεδεµένου µέρους
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Το συνολικό ποσό των αγορών της µητρικής από τις συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου ανέρχεται στο
διάστηµα 1/1-31/12/2006 στο ποσό των € 109.640,07.
Στην κλειόµενη περίοδο διενεργήθηκαν επίσης ενδοεταιρικές αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων ποσού €
144.185,60, οι οποίες κατά την ενοποίηση απαλείφθηκαν.
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της µητρικής µε τα συνδεδεµένα µέρη την 31.12.2006 παρατίθενται στους
πίνακες που ακολουθούν:
(Απαιτήσεις) 31/12/2006
Απαιτήσεις της µητρικής από
συνδεδεµένα µέρη
ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.
GREGORY'S
INTERNATIONAL LTD

MICROMEALS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.

145.318
7.208
992.740

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.

22.813

ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ε.Π.Ε.

11.730

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.

330.185

GREGORY'S ROMANIA S.A.

4.214
1.514.209

Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων της µητρικής από τις συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου ανέρχεται την
31/12/2006 στο ποσό των € 1.514.208,57.
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(Υποχρεώσεις) 31/12/2006

Α.Λ.Α.Σ. Α.Ε.

Υποχρεώσεις της µητρικής σε
συνδεδεµένα µέρη
121.731
121.731

7. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις
7.1 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Η θυγατρική εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται σε δικαστικό αγώνα κατά των πρώην
µελών της διοίκησης της. Η εκδίκαση όλων των αγωγών που έχουν κατατεθεί πραγµατοποιήθηκε και
αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις από τα αρµόδια δικαστήρια.
Στο κονδύλι του ενεργητικού του ισολογισµού του οµίλου «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό 900 χιλ €
περίπου το οποίο αφορά µέρος της εν λόγω επίδικης απαίτησης.
7.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
2000-2006

2. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε

2002-2006

3. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε

2002-2006

4. ΑΛΑΣ Α.Ε

2003-2006

5. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε

2003-2006

6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε
7. GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD

2002-2006
2004-2006

8. GREGORY’S ROMANIA S.A.

2005-2006

9 BLUE RIVER MANAGEMENT LTD

2004-2006

Ήδη κατά την περίοδο συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός
έλεγχος στη Εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ για τις χρήσεις 2000-2005. Η πρόβλεψη που περιλαµβάνεται
στον ισολογισµό για πιθανούς πρόσθετους φόρους ανέρχεται στο ποσό των € 696.671.59. Επίσης, στο
κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό 411 χιλ €, το οποίο αποτελεί απαίτηση από το Ελληνικό
∆ηµόσιο στα βιβλία της µητρικής εταιρείας και αφορά σε προκαταβολή φόρου εισοδήµατος παρελθούσας
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χρήσης το οποίο η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα συµψηφιστεί µε τον φόρο επί των λογιστικών διαφορών που θα
προκύψουν από τον εν εξελίξει φορολογικό έλεγχο.

8. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
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