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www.gregorys.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεµνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνµηθά ζηνηρεία
ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζµέλα γεληθά νηθνλνµηθά ζηνηρεία αιιά δελ
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Άιηκνο, 24 Μαξηίνπ 2008
Γεσξγάηνο Β.Γξεγόξηνο
Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.’
ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ
ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΣΖ ΥΡΖΖ 2007

Κπξίεο θαη Κύξηνη Μέηνρνη,
Ζ ρξήζε 2007 απνηέιεζε µία πεηπρεκέλε ρξνληά, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, µε ηελ ζπµβνιή ηνπ
ζπλφινπ ησλ αλζξψπσλ ηνπ Οµίινπ, πεηχραµε αξθεηνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ζεκεηψλνληαο
ζεηηθέο κεηαβνιέο ζηα νηθνλνκηθά καο ζηνηρεία .Ζ ζηξαηεγηθή καο γηα αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ καο κε
ηε κέζνδν ηνπ franchise απνδείρζεθε σο ε θαιχηεξε επηινγή φπσο θαίλεηαη απφ ην πςειφ επίπεδν
απνδνρήο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο αγνξάο.
πγθεθξηµέλα:
Απνινγηζκόο 2007
Σα θέξδε ζε επίπεδν κεηξηθήο ηεο ρξήζεο 2007 δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηε ρξήζε 2006,
γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη ζηε ρξήζε 2006 ππάξρνπλ έθηαθηα θέξδε πνζνχ € 2.300.000
πεξίπνπ απφ ηελ εθρψξεζε ηεο ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ θαη
νηθνπέδνπ ηεο εηαηξείαο. Οη πσιήζεηο θηλήζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ιφγσ ηεο
ζπλέρηζεο ηεο αλάπηπμεο καο κε ην ζχζηεκα ηνπ franchisee θαη ζηελ κεηαηξνπή εηαηξηθψλ
θαηαζηεκάησλ ζε franchise, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ κείσζε ησλ εμφδσλ ζε πνζφ €
22.818.000 πεξίπνπ έλαληη πνζνχ € 24.181.000 πεξίπνπ γηα ηελ ρξήζε 2006.
εµαληηθή αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ πνζφ € 8.955.000 ζε πνζφ € 9.838.000 γηα ηελ
µεηξηθή εηαηξεία.
Πεξαηηέξσ µείσζε

ηνπ

ζπλφινπ

ησλ

ηξαπεδηθψλ

ππνρξεψζεσλ. πγθεθξηµέλα, απφ

πνζφ € 12.021.000 πεξίπνπ ηε ρξήζε 2006 πεξίπνπ ζε π ν ζ φ € 10.896.000 πεξίπνπ ηε
ρξήζε 2007 γηα ηελ µεηξηθή.
Μείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ζε επίπεδν κεηξηθήο απφ πνζφ

€ 1.441.000

πεξίπνπ ηε ρξήζε 2006 ζε πνζφ € 870.000 πεξίπνπ ηε ρξήζε 2007.
∆ηαµφξθσζε ηεο ζρέζεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα ζε πεξίπνπ 1,1 γηα
ηελ µεηξηθή έλαληη 1,3 ην 2006.
Πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεµάησλ, εγθαηληάδνληαο 25 λέα ζεµεία ζηηο
πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε.
Απνρψξεζε απφ µε επηθεξδείο εθµεηαιιεχζεηο, φπσο απηέο ησλ θπιηθείσλ ησλ αµαμνζηνηρηψλ
ηνπ ΟΔ θαη ησλ θαθεζηηαηνξίσλ ΝΔΟΝ.
Η ζπλερήο αλαλέσζε ηεο πξντνληηθήο γθάµαο ησλ θαηαζηεµάησλ θαη ε βειηίσζε ησλ
παξερνµέλσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνλ θαηαλαισηή, µαο νδήγεζαλ γηα 5ε ζπλερή ρξόληα ζε αύμεζε
ηόζν ησλ εζόδσλ όζν θαη ηνπ αξηζµνύ ησλ επηζθέςεσλ επί ηδίσλ (ζπγθξηλόµελσλ) θαηαζηεµάησλ,
γεγνλόο πνπ απνηειεί ηελ ζεµαληηθόηεξε επηβξάβεπζε γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ρξνληάο πνπ
πέξαζε.
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Πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ γηα ην 2008
Αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ µε ζηφρν πάλσ απφ 30 λέα θαηαζηήµαηα ζηηο ηξεηο ρψξεο φπνπ
πιένλ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε.
Γεκηνπξγία λέσλ θαηαζηεκάησλ ζηελ αγνξά ηεο Αιβαλίαο .
Δπαλαιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ ζηα ΣΔΗ ΗΝΓΟΤ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο γεγνλφο πνπ ζα καο
απνθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε πσιήζεσλ.
Νέα πξντφληα ηφζν ζηνλ ηνµέα ηνπ θαθέ φζν θαη ζηα µηθξνγεχµαηα, µε ζηφρν ηε δηαξθή
αλαλέσζε ησλ πξνηάζεψλ µαο θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο βάζεο ησλ πειαηψλ πνπ επηζθέπηνληαη
ηα θαηαζηήµαηα µαο.
Δπίηεπμε θεξδψλ ζηελ αγνξά ηεο Ρνπµαλίαο.
Βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο, ηφζν ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο φζν θαη ζε επίπεδν νκίινπ.
Πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ.
εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξνληάο
ηα ηέιε Μαξηίνπ νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηηο αλέιεγθηεο
ρξήζεηο 2000 – 2005 θαη αλακέλνληαη ε παξαιαβή ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ 2008. Ζ
εηαηξεία έρεη πξνβεί ζε επαξθή πξφβιεςε εμφδνπ γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2000-2007.
Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή
Λφγσ ησλ ζσξεπµέλσλ δεµηψλ παιαηφηεξσλ ρξήζεσλ ε εηαηξεία µαο δελ ζα δηαλέµεη µέξηζµα γηα
ηελ ρξήζε 2007.
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 43α ΣΟΤ Ν. 2190/1920, 11α ηνπ Ν. 3371/2005 θαη
ην άξζξν 30 ηνπ λ. 3461/2006
Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε πνζφ € 9.501.131
δηαηξνχκελν ζε 22.621.740 θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,42 έθαζηε
Πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηνπ Οκίινπ.
Πέξαλ ηεο γεληθήο απαγφξεπζεο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 205 ηνπ Καλνληζκνχ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη, δελ ππάξρνπλ άιινη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα
κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ είλαη γλσζηνί ζε απηήλ.
εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3356/2007
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηηο
ηειεπηαίεο γλσζηνπνηήζεηο κεηαβνιήο πνζνζηνχ ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ:

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ
Βιάζηνο Γεσξγάηνο
Άξηεκηο Γεσξγάηνπ
Free float
ύλνιν

Αξηζκόο
Μεηνρώλ
6.075.038
4.228.658
12.318.044
22.621.740

Πνζνζηό
(%)
26,85
18,69
54,45
100

Καλέλα άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ θαηέρεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
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Κάηνρνη κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νη νπνίεο παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο
ηνπο.
Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δελ πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα ςήθνπ
πκθσλίεο κεηαμύ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο ζηε
κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή πεξηνξηζκνύο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ.
Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο
ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.
Καλόλεο δηνξηζκνύ/ αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ εθόζνλ
δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920.
Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ δελ
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920.
Αξκνδηόηεηα Γ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ / αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920
Γελ πθίζηαληαη.
εκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ ηζρύνπλ / Σξνπνπνηνύληαη / ιήγνπλ ζε πεξίπησζε
αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο.
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηεο ζπκθσλίεο
πκθσλίεο απνδεκίσζεο κειώλ Γ ή πξνζσπηθνύ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο /απόιπζεο ρσξίο
βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκνύ ζεηείαο /απαζρόιεζεο ιόγσ δεκόζηαο πξόηαζεο
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε ηα κέιε ηνπ Γ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο νη νπνίεο λα
πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν
ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Γεσξγάηνο Β. Γξεγφξηνο
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Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο
‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.’
Γηαρεηξηζηηθήο Υξήζεσο 2007
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 11α λ. 3371/2005)
Ο φκηινο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα ΑΒΔΔ» ζπλερίδεη λα δνπιεχεη θαζεκεξηλά καδί κε ηνπο
αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ γη΄απηφλ, ζηελ θαηεχζπλζε λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ εγρψξην
αγνξά θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο πξννπηηθέο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα
απνηειέζκαηά καο θηλνχληαη κε ζεηηθά βήκαηα, ρξφλν κε ηνλ ρξφλν, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα ζέηνπκε
πςειφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηα επφκελα έηε, βάδνληαο πάλσ απν φια φκσο ηνλ ζεβαζκφ καο ζηνλ
θαηαλαισηή.
Ζ εηαηξεία γλσζηνπνηεί φηη ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ
εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εηζαγάγεη ηηο µεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/204/14.11.2000 θαη ζηνλ Νφκν 3016 /17.5.2002 (ΦΔΚ 110).
Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε
χµθσλα κε ην Άξζξν 6 ηνπ Ν.3016 ν κηινο έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο µκεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη :
1. Σε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο
2. Σε ∆νµή ηεο εηαηξείαο
3. Σε ιεηηνπξγία ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ν πξνθαζνξηζµφο
ησλ εμνπζηψλ, αξµνδηνηήησλ, θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ Μειψλ ηνπ ζηα
πιαίζηα ηεο νξζήο, απνηειεζµαηηθήο θαη λφµηµεο δηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο.
4. Σε ∆ηνίθεζε εζσηεξηθψλ ζεµάησλ φπνπ ζθνπφο ηεο είλαη ε αλαθνξά ηνπ πιαηζίνπ επζπλψλ
θαη ελεξγεηψλ ηεο ∆ηνίθεζεο πνπ επηιαµβάλεηαη ησλ εζσηεξηθψλ ζεµάησλ ηεο εηαηξείαο.
5. Σελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή.
6. Σελ Δπηηξνπή Αµνηβψλ θαη Παξνρψλ, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε µειέηε θαη πξφηαζε πξνο ην
∆.. ηνπ απαηηνχµελνπ εθάζηνηε ζπζηήµαηνο ζπλνιηθψλ αµνηβψλ, δηθαίνπ, αιιά θαη
επαξθνχο, ζχµθσλα θαη µε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, γηα ηελ πξνζέιθπζε, δηαηήξεζε θαη
ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζηειερηαθνχ δπλαµηθνχ ηεο Δηαηξείαο.
7. Σηο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ θαη αμηνινγήζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο.
8. Σελ ππεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ε νπνία έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν λα ειέγρεη, λα
εθηηµά θαη λα επηζεµαίλεη ζην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαηά πφζν νη
ζπλαιιαγέο θαη ε γεληθφηεξε δξαζηεξηφηεηα απηήο θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ µεηφρσλ, ησλ
µειψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεφµελσλ
πξνζψπσλ

απηψλ

ιαµβάλνπλ

ρψξα

ρσξίο

λα

ζίγνληαη

ηα

ζπµθέξνληα

ησλ

επελδπηψλ/µεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη πεξαηηέξσ ρσξίο λα απεηιείηαη ε δηαθάλεηα θαη ε
νµαιή ιεηηνπξγία ηεο ρξεµαηηζηεξηαθήο αγνξάο.
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9. Σελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ
10.Σελ Τπεξεζία Δηαηξηθψλ αλαθνηλψζεσλ φπνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε
επηθνηλσλία ηεο εηαηξείαο µε ηηο αξµφδηεο αξρέο (Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, Υξεµαηηζηήξην,
Μέζα Μαδηθήο Δλεµέξσζεο, άιινπο θνξείο) θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρξεµαηηζηεξηαθήο θαη εµπνξηθήο λνµνζεζίαο θαζψο θαη απφ ζρεηηθέο
απνθάζεηο ησλ επνπηεπφλησλ αξρψλ.
11.Σε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ θαζψο ε Δηαηξεία ζεσξεί θαζήθνλ θαη
ππνρξέσζε ηεο ηελ ζπλερή ελεµέξσζε θάζε εξγαδνµέλνπ. Ζ εθπαίδεπζε θάζε
ππαιιήινπ μεθηλά απφ ηελ πξψηε µέξα εξγαζίαο ηνπ ζηελ Δηαηξεία, φπνπ αθνινπζεί έλα
πξφγξαµµα ελεµέξσζεο µε ζθνπφ ηελ νµαιή έληαμή ηνπ.
12.Σηο Θπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεµέλεο εηαηξείεο.
13.Σηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο πξαγµαηνπνηνχληαη βάζεη
ζπγθεθξηµέλσλ θαη θαηαγεγξαµέλσλ δηαδηθαζηψλ ηηο νπνίεο θαη ειέγρεη ε ππεξεζία
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
14.Σηο βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ φπσο µηζζνδνζία, σξάξην, άδεηεο, απνπζίεο θαη
ινηπά ζέµαηα πξνζσπηθνχ.
15.Σνλ θαλνληζµφ ∆ενληνινγίαο ηεο Δηαηξείαο.

Γηα ην έηνο 2008 νη πξνζπάζεηεο µαο ζα παξαµείλνπλ απνιύησο πξνζεισµέλεο ζηελ θαηεύζπλζε
ηνπ νξάµαηνο µαο “λα πξνζθέξνπµε ηελ θαιύηεξε θαζεµεξηλή εµπεηξία θαθέ θαη µηθξνγεπµάησλ
ζηνλ θόζµν”.

Άιηκνο, 24 Μαξηίνπ 2008
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο
‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.’

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ηεο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.’ πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ εηαηξηθφ
θαη ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2007 θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.
Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε ηεο ζχληαμεο θαη εχινγεο παξνπζίαζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ
αθνξά ζηε ζχληαμε θαη ηελ εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα ε νπνία
νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη ηε δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, νη νπνίεο είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο.
Δπζχλε Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε ζπλίζηαηαη ζην λα εθθέξνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά
Πξφηππα. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηελέξγεηα
ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε εχινγεο δηαζθάιηζεο φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο
απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή,
θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ νθείιεηαη είηε
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Γηα ηελ εθηίκεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνπ αθνξά ζηε ζχληαμε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, έηζη ψζηε λα ζρεδηάζεη
θαηάιιειεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, αιιά φρη κε ζθνπφ λα εθθέξεη γλψκε γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε
ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε
Γηνίθεζε, θαζψο επίζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ
ειεγθηηθή καο γλψκε.
Γλψκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 43α παξάγξαθνο 3
θαη 107 παξάγξαθνο 3 θαη 16 παξάγξαθνο 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαζψο θαη απφ ην άξζξν 11α ηνπ Ν.3371/2005 θαη ην
πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζπλεπέο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Αζήλα, 24 Μαξηίνπ 2008
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Θεφδσξνο Εεξβφο
Α.Μ.ΟΔΛ 17591
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ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.E.
Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007
(Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ ΣΗ 1.1-31.12.2007

ΖΜ
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα

6
7
6

ΟΜΗΛΟ
2007

ΟΜΗΛΟ
2006

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006

42.834.048
-18.460.581
24.373.467
3.837.387

43.743.960
-17.274.860
26.469.100
4.981.186

37.691.085
-14.890.128
22.800.957
3.836.263

38.293.449
-13.762.619
24.530.830
4.852.314

28.210.854

31.450.286

26.637.220

29.383.144

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο

9

-17.536.013

-22.857.919

-16.417.778

-20.683.911

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

9

-6.861.155

-2.801.139

-6.001.427

-2.507.717

-67.536
-408.079

-164.598
-857.838

-67.536
-331.515

-164.598
-825.084

3.338.071

4.768.792

3.818.964

5.201.834

10

-934.475
17.026

-1.413.261
-3.600

-841.185
-

-1.415.518
-

2.420.622

3.351.931

2.977.779

3.786.316

Μείνλ: θφξνη

11

-1.238.308

-1.726.103

-1.210.067

-1.615.048

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο
Καηαλεκεκέλα ζε :
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

28

1.182.314

1.625.828

1.767.712

2.171.268

28

1.371.874
-189.560

1.725.426
-99.598

1.767.712
-

2.171.268
-

Κέξδε αλά κεηνρή-Βαζηθέο

28

0,052

0,072

0,078

0,096

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλβαζηθφο

28

22.621.740

22.621.740

22.621.740

22.621.740

5.137.548

6.865.904

5.430.902

6.929.449

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Κέξδε πξν θόξσλ θαη
Υξεκαηνδνηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο
Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρ/ζεηο
Κέξδε πξν θφξσλ

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ
Υξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ
Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο
10 έσο 14

Σελίδα 10 από 56

ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.E.
Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007
(Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΙΟΛΟΓΙΜΟ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΖΜ.

ΟΜΗΛΟ

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

Με θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο επηρ/ζεηο
Λνηπέο καθξνρξφληεο απαηηήζεηο

12
13
14
18

13.126.337
7.596.100
156.035
1.944.291
22.822.763

14.122.104
5.768.551
156.035
1.748.371
21.795.061

11.952.001
6.132.081
5.929.861
1.905.955
25.919.898

12.481.765
5.193.060
7.258.665
1.652.399
26.585.889

16
15

1.637.645
4.896.500
77.405
1.655.709
1.113.124
9.380.383

1.675.891
2.427.087
11.730
2.723.692
926.752
7.765.152

1.446.164
3.991.615
1.132.624
673.435
708.358
7.952.196

1.491.753
2.349.863
1.514.208
740.531
650.753
6.747.108

32.203.146

29.560.213

33.872.094

33.332.997

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

17
19

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην

20

9.501.131

9.501.131

9.501.131

9.501.131

Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

20

4.504.395

4.504.395

4.504.395

4.504.395

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα

21

704.066

704.066

701.660

701.189

-7.723.246
-577.861

-11.011.365
-592.262

-4.869.025
-

-5.752.148
-

6.408.485
506.595
6.915.080

3.105.965
516.784
3.622.749

9.838.161
9.838.161

8.954.567
8.954.567

2.732.096

1.522.029

2.732.096

1.522.029

Τπφινηπν δεκηψλ/θεξδψλ εηο λέν
πλ/θέο δηαθ.απφ κεηαηξνπή ζπγαηξηθψληνπ εμ/θνχ
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ
Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

26

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία

25

205.354

205.354

205.354

205.354

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ζε Σξάπεδεο

22

8.009.771

9.417.052

8.009.771

9.417.052

51.150
403.302

88.776
279.780

40.092
391.830

57.978
260.234

11.401.673

11.512.991

11.379.143

11.462.647

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ζε Δηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

23

8.367.775

8.578.394

7.339.709

7.809.234

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

22

3.107.277
1.573.597
837.744
13.886.393

2.962.607
2.105.888
777.584
14.424.472

2.846.676
14.069
1.619.892
834.444
12.654.790

2.546.820
121.731
1.663.515
774.482
12.915.782

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

25.288.066

25.937.464

24.033.933

24.378.429

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

32.203.146

29.560.213

33.872.094

33.332.997

24

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 14.
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ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.E.
Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007
(Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΜΗΛΟ 2007
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007
Απνηέιεζκα άκεζα ζηελ θαζαξή
ζέζε
Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 31.12.2007
Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Κόζηνο
ηδίσλ
κεηνρώλ

πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο κεηαηξνπήο
ηζνινγηζκώλ
εμσηεξηθνύ

Γηαθνξά ππέξ
ην άξηην

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

Γηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο

9.501.131

4.504.395

267.240

-

436.826

-592.262

-11.011.365

516.784

3.622.749

-

-

-

-

-

14.401

2.105.805

-10.189

2.110.017

-

-

-

-

-

-

1.182.314

-

1.182.314

9.501.131

4.504.395

267.240

-

436.826

-577.861

-7.723.246

506.595

6.915.080

9.501.131

17.781.466

267.240

-3.550.472

1.863.886

-638.679

-26.429.776

717.829

-487.375

ύλνιν

ΟΜΗΛΟ 2006
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006
(Αγνξέο/Πψιεζεηο Ηδίσλ Μεηνρψλ

-

-

-

3.550.472

-

-

-1.697.193

-

1.853.279

-14.704.131

-

-

-

-

-

14.704.131

-

-

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
Απνηέιεζκα άκεζα ζηελ θαζαξή
ζέζε
Μεηαθνξά δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο
ιφγσ αιιαγήο πνζνζηψλ

14.704.131

-13.277.071

-

-

-1.427.060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.417

-

-

46.417

-

-

-

-

-

-

686.048

-101.447

584.601

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 31.12.2006

-

-

-

-

-

-

1.725.425

-99.598

1.625.827

9.501.131

4.504.395

267.240

-

436.826

-592.262

-11.011.365

516.784

3.622.749

Μείσζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ

Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2006

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 14
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ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.E.
Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007
(Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Μεηνρηθό
θεθάιαην

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2007
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007

Γηαθνξά ππέξ ην
άξηην

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό

Κόζηνο θηήζεο
Ηδίσλ
Μεηνρώλ

Απνζεκαηηθά

Τπόινηπν εηο λέν
ύλνιν

9.501.131

4.504.395

266.020

-

435.169

-5.752.148

8.954.567

Μεηαβνιή θεθαιαίσλ απφ απνξξφθεζε εηαηξεηψλ

-

-

-

-

471

-884.589

-884.118

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1.2007 έσο 31.12.2007

-

-

-

-

-

1.767.712

1.767.712

9.501.131

4.504.395

266.020

-

435.640

-4.869.025

9.838.161

Κόζηνο θηήζεο
Ηδίσλ
Μεηνρώλ

Απνζεκαηηθά

Τπόινηπν εηο λέν

Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Μεηνρηθό
θεθάιαην

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2006
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006

Γηαθνξά ππέξ ην
άξηην

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό

ύλνιν

9.501.131

17.781.466

266.020

-3.550.472

1.862.229

-20.930.354

4.930.020

-14.704.131

-

-

-

-

14.704.131

-

14.704.131

-13.277.071

-

-

-1.427.060

-

-

Μεηαβνιή θεθαιαίσλ απφ πψιεζε Ηδίσλ Μεηνρψλ

-

-

-

-

-1.697.193

1.853.279

Καζαξά Απνηειέζκαηα ρξήζεο 01/01-31/12/2006

-

-

-

-

-

2.171.268

2.171.268

9.501.131

4.504.395

266.020

-

435.169

-5.752.148

8.954.567

Μείσζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ
Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2006

3.550.472

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 14.

Σελίδα 13 από 56

ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.E.
Δλνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007
(Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΖΜ.

ΟΜΗΛΟ
2007

ΟΜΗΛΟ
2006

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ

28

2.420.622

3.351.931

2.977.779

3.786.316

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

12,13

1.799.477

2.097.112

1.611.938

1.727.615

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ & άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

12,13

22.917

-

-

-

-

40.040

-

-

29.936

-14.815

-

-

-30.646

3.600

-

-

Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

10

-192.478

-2.559.155

-147.779

-2.628.427

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

10

849.407

1.471.682

841.185

1.415.517

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ

16

38.247

-142.908

70.165

-99.270

Μείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ
Μείσζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα

10

Φφξνη θαηαβιεκέλνη
χλνιν ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

-709.265

384.777

-1.235.900

62.740

-1.492.735

1.638.795

-1.315.872

1.789.714

-878.597

-1.497.209

-869.927

-1.440.686

-26.540

-5.393

-

-

1.830.345

4.768.457

1.931.589

4.613.519

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

12

-1.071.974

-1.484.544

-818.775

-1.064.824

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ

12

495.039

940.392

395.500

889.242

29.190

25.527

28.742

25.168

-

-381.300

-429.775

-854.060

-547.745

-899.925

-824.308

-1.004.474

-

1.853.278

-

1.853.278

1.478.283

6.389.614

1.478.283

6.389.614

Δηζπξάμεηο απφ απμήζεηο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ

190.113

344.280

-

-

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαη. κηζζψζεηο (ρξενιπζία)

-68.093

-1.537.578

-16.371

-1.399.408

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

-2.696.531

-10.556.696

-2.586.189

-10.194.930

χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

-1.096.228

-3.507.102

-1.124.277

-3.351.446

186.372

361.430

-16.996

257.599

Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ

14

χλνιν εθξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε Ηδίσλ Μεηνρψλ
Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα

Καζαξή αχμεζε/κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο

19

926.752

565.322

650.753

393.154

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2007
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

19

1.113.124

926.752

74.601
708.358

650.753

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 10 -14
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(Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Ζ «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
Α.Β.Δ.Δ. » είλαη Διιεληθή αλψλπκε εηαηξεία, ηδξχζεθε ην 1991 θαη ππφθεηηαη ζην Κ.Ν. 2190/1920 πεξί
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Ζ εηαηξεία πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή ζε αλψλπκε εηαηξεία ηεο εηεξφξξπζκεο
εηαηξείαο κε επσλπκία «Γεσξγάηνο Γξεγφξηνο θαη ΗΑ Δ.Δ.» (ΦΔΚ ΣΑΔ-ΔΠΔ 4404/6.11.1991), ε νπνία
πξνυπήξρε απφ ην 1987. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο μεθίλεζε ην 1972 ππφ ηε κνξθή αηνκηθήο
επηρείξεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γξεγφξε Γεσξγάην.
Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αιίκνπ, ζηελ νδφ Αξραίνπ Θεάηξνπ 8, ΣΚ 174-56, ηει. 2109971100, φπνπ βξίζθνληαη θαη ηα γξαθεία ηεο.
Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο έρεη νξηζζεί ζε ελελήληα (90) ρξφληα, δειαδή κέρξη ην 2081.
Καηά ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο πεξηγξάθεηαη σο εμήο:
Α. θνπφο ηεο εηαηξείαο, είλαη:
Ζ παξαγσγή εηδψλ δηαηξνθήο θαη ηππνπνηεκέλσλ γεπκάησλ γεληθψο, φπσο ηπξφπηηεο, ζπαλαθφπηηεο,
ζάληνπηηο θαη ζπλαθή είδε, ζε εξγαζηήξηα ηεο εηαηξείαο, ή ηξίησλ , θαη ε εκπνξία απηψλ ιηαληθψο ή
ρνλδξηθψο, ε εκπνξία πνηψλ αλαςπθηηθψλ θαη ε εκπνξία ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο ζηγαξέησλ θαη ινηπψλ
θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ.
Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη:
ζηελ εκπνξία εηδψλ δηαηξνθήο θαη ηππνπνηεκέλσλ γεπκάησλ γεληθψο, φπσο ηπξφπηηεο,
ζπαλαθφπηηεο, ζάληνπηηο θαη ζπλαθή είδε ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ κε ηελ ζπγαηξηθή
ηνπ Δηαηξεία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ρνπκαλία
ζηελ εκπνξία πνηψλ αλαςπθηηθψλ.
ζηελ εκπνξία ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο παληφο είδνπο, ζπλαθνχο κε ηα παξαπάλσ ή κε, νίθσλ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ.
ζηελ ζπλεξγαζία κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
ζπλάπηνληαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, franchising.
ζηελ εκπνξία ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο ζηγαξέησλ θαη ινηπψλ θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ.
Γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά δίθηπα.
Γίθηπν θαηαζηεκάησλ κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία «Γξεγόξεο κηθξνγεύκαηα - Cofferight». Σν δίθηπν απηφ
αξηζκνχζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2007, 199 ζεκεία πψιεζεο απφ ην νπνία 40 αλήθαλ ζηελ εηαηξεία, 4 ζε
ζπγαηξηθέο, 140 ζε αδεηνχρνπο δηθαηφρξεζεο (franchisees), 10 ζεκεία πψιεζεο ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο
θαη 5 ζεκεία πψιεζεο ζηελ Κχπξν.
Σν θαηάζηεκα «Γξεγόξεο Coffeeright » ζηφρν έρεη λα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε θαζεκεξηλή εκπεηξία θαθέ
θαη κηθξνγεπκάησλ ζηνλ θφζκν.
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Ζ εηαηξεία δηαζέηεη επηά θαηνρπξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα. Σν ππ΄ αξηζκφλ 138332 ζήκα πνχ απνηειείηαη
απφ ηηο ιέμεηο «Γξεγόξεο Μηθξνγεύκαηα» κε εκεξνκελία ιήμεο πξνζηαζίαο ηελ 07/10/2012 ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη σο επσλπκία ησλ ζεκείσλ πψιεζεο, ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ απνηειείηαη απφ ηε ιέμε
"Coffeeright" ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο επσλπκία ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ηνπ θαθέ κε εκεξνκελία ιήμεο
πξνζηαζίαο ηελ 26/03/2012, ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο "Wok 88" ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη σο επσλπκία ησλ fast casual restaurants Αζηαηηθήο θνπδίλαο, ην ππ΄ αξηζκφλ 104898 ζήκα
ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «ΝΔΟΝ» κε εκεξνκελία ιήμεο πξνζηαζίαο ηελ 27/07/2009, ην ππ΄
αξηζκφλ 116832 ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «CONFECTA Πξντόληα Εύκεο» πνπ απνηειεί ην
εκπνξηθφ ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πσιήζεηο ρνλδξηθήο θαη ην νπνίν ηειεί ππφ θαζεζηψο
αλαλέσζεο ηεο πξνζηαζίαο, ην εκπνξηθφ ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «Μαύξν πξόβαην» θαη ην
εκπνξηθφ ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «Νένλ καγεηξέκαηα» πνπ ραξαθηεξίδεη ην concept ηεο
ειιεληθήο θνπδίλαο. χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 λ. 2239/1994, ε δηάξθεηα ησλ ζεκάησλ κπνξεί
λα αλαλεψλεηαη αλά δεθαεηία. Δπίζεο ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηνρπξσκέλσλ ζεκάησλ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ πξντφληα ηεο Δηαηξείαο. Ζ εηαηξεία, κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο θαη αλάπηπμεο ησλ
πξνκεζεπηψλ ηεο θαη αμηνπνηψληαο, αθελφο ηελ δεζπφδνπζα ζέζε ηεο ζηελ αγνξά θαη αθεηέξνπ ηελ βαζηά
γλψζε ηνπ πξντφληνο, έρεη θαηαθέξεη λα εκπινπηίζεη ηηο απνθιεηζηηθέο ζπληαγέο ηεο κε λέα πξντφληα πνπ
αλαπηχζζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο έιιελεο θαη μέλνη παξαγσγνί. Πνηνηηθέο έξεπλεο (κε ηελ κνξθή ηνπ
‘κπζηηθνχ πειάηε’) κε ηνλ αληαγσληζκφ θέξλνπλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο καο ζηελ θνξπθή ηεο αγνξάο.
Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο (ΣΑΚΟΓ 91 - θσδηθφο ΔΤΔ 553.1Κιάδνο Δζηηαηνξίσλ, 513.4 - Υνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ).
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Οη παξνχζεο εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ
εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηελ 24 Μαξηίνπ 2008.
2.ΛΟΓΗTΗΚΔ ΑΡΥΔ
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο θαη ρξήζεηο
πνπ παξνπζηάδνληαη.
2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) θαη ηηο εξκελείεο ησλ ΓΠΥΠ πνπ είραλ εθδνζεί απφ ηε
Γηεζλή Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB). ‘ια ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ
εθδφζεθαλ απφ ηελ IASB θαη είραλ ηεζεί ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν εηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε βάζε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
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Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηνλ κηιν. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο πνπ
έγηλαλ αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπνπ εθξίζε ζθφπηκν. εκεηψλεηαη
φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο
Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα
κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηέο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί
κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ κηιν γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη
νη αθφινπζεο:
Βάζε Δλνπνίεζεο
Οη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.» θαη
φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή αζθεί έιεγρν. Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ
δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ άιιε κεηξηθή εηαηξεία, είηε κέζσ ηεο θαηνρήο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έγηλε ε επέλδπζε, είηε κέζσ ηεο εμάξηεζεο ηεο απφ ηελ
ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν φκηινο. Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη
έιεγρνο απφ ηε κεηξηθή. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν νπζηαζηηθφο
έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζηνλ κηιν θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν
έιεγρνο παχεη λα πθίζηαηαη. Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ κηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο
αγνξάο.
Σν θφζηνο θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ
κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο,
πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε ζπλαιιαγή.
Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε
κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο. Σν θφζηνο αγνξάο,
πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην
ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ
απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
ιεο νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ
εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ

απαιεηθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα δηθαηψκαηα

κεηνςεθίαο έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε ην πνζνζηφ κεηνςεθίαο ζηηο εχινγεο αμίεο ησλ αλαγλσξίζηκσλ
ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία θηήζεο.
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Οη αγνξέο δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο, πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ αγνξέο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ
ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο, ππνινγίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο κείσζεο δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο βάζεη
ηνπ κεηαθεξφκελνπ πνζνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θηήζεο.
πγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ν κηινο κπνξεί λα αζθήζεηο ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ ζπγαηξηθέο. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ
ηνλ φκηιν νξίδνπλ φηη ην θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 50% δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο εηαηξείαο
ππνδειψλεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξεία απηή. Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά
αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θαη θαηφπηλ αλαζεσξνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ην ηέινο ηεο
θάζε ρξήζεο, ην θφζηνο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο
θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα.
Τπεξαμία είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο εμαγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ησλ απνθηψκελσλ εηαηξεηψλ. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εμαγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ 1 ε
Ηαλνπαξίνπ 2004 δελ απνζβέλεηαη αιιά ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ζε εηήζηα βάζε ή θαη ζπρλφηεξα
αλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηεο κπνξεί λα έρεη απνκεησζεί.
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , εθηφο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.» ,

πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο

εηαηξείεο «ΑΛΑ Α.Δ.» (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 90%) , «ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨKH A.E.» (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 51%),
«ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ Α.Δ.»

(πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 89,60%), «GREGORY’S ROMANIA S.A.» (πνζνζηφ

ζπκκεηνρήο 31,01%), «GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD» (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%), θαη
ηηο εηαηξείεο «QUALITY

FOOD MANAGEMENT Δ.Π.Δ.»

ΠΑΛΛΖΝΖ Δ.Π.Δ.» (πνζνζηφ

(πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 20%) θαη «ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ

ζπκκεηνρήο 35%) νη νπνίεο ελνπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.

Ζ Δηαηξεία GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD (Κχπξνο) ζπκκεηέρεη ζηηο εηαηξείεο
GREGORY’S ROMANIA SA (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 19,43%) θαη BLUE RIVER MANAGEMENT LTD
(Κχπξνο) κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ΓΡΖΓΟΡΖ
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ ζηελ εηαηξεία GREGORY’S ROMANIA (άκεζν θαη έκκεζν) είλαη 50,44% (απφ
ην νπνίν 31,01 % αθνξά άκεζν πνζνζηφ).
εκεηψλεηαη φηη ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, θαη κε ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ 31 Μαξηίνπ 2007,
ζπγρσλεχηεθαλ απφ ηελ κεηξηθή «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.»,
Α.Δ.»

νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο «ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ.» θαη «ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ

νη νπνίεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2006 θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Μαξηίνπ 2007 ελνπνηήζεθαλ κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαζψο
απνηεινχζαλ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο κεηξηθήο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%.
ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 2007 ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
πεξηφδνπ 1/4 – 31/12/2007 ησλ ζπγρσλεπζέλησλ εηαηξεηψλ «ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ.» θαη
«ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Α.Δ.» δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2166/1993, νη εκπνξηθέο
πξάμεηο θαη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο ζπγρσλεπκέλεο εηαηξείεο κεηά ηελ εκεξνκελία
κεηαζρεκαηηζκνχ (31/03/2007) ινγίδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο.
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Δπνκέλσο ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 1/1- 31/12/2007 ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα
αληίζηνηρα ηεο ρξήζεο 2006. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ απνθαζίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο ηελ 28/03/2007, ηεο εηαηξείαο «ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ.», ηελ 28/03/2007
θαη ηεο εηαηξείαο «ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Α.Δ.» ηελ 28/03/2007 θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ Κ2-17909/20-12-2007 θαη Κ2-18212/ 20-12-2007 αληίζηνηρα.
Ζ Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο, ηεξνχλ ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία κε βάζε ηνλ Νφκν πεξί αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ 2190/1920 θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη εθεμήο, ε
κεηξηθή Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ππνρξενχληαη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, λα
ζπληάζζνπλ ηηο θαηαζηαηηθέο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πσο φκσο έρνπλ ην δηθαίσκα, εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ ηα ινγηζηηθά ηνπο
βηβιία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Καηά ζπλέπεηα θαη αλαθνξηθά κε ηε
ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ πξνζαξκφδνληαη θαη αλακνξθψλνληαη κέζσ εγγξαθψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηα
ΓΠΥΠ.
2.2. Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ
Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ εθδνζεί λέα ΓΠΥΠ, δηεξκελείεο θαη
ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ θαη, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ
μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ
επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ:
ΓΠΥΠ 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνζαξκνγή ζηνΓΛΠ 1,
Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ -Γλσζηνπνηήζεηο Κεθαιαίνπ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007)
Σν ΓΠΥΠ 7 απαηηεί πεξαηηέξσ γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ζθνπφ ηε
βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε πνηνηηθψλ θαη
πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα. Δηδηθφηεξα, πξνθαζνξίδεη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πηζησηηθφ
θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο (επηβάιιεη ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζρεηηθά κε
ηνλ θίλδπλν αγνξάο). Σν ΓΠΥΠ 7 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 30 (Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Σξαπεδψλ θαη Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ) θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32,
(Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη Παξνπζίαζε). Έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ
ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ. Ζ ζρεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 1 αθνξά ζε
γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ κίαο επηρείξεζεο θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε
δηαρείξηζε απηψλ. Ο κηινο έρεη εθαξκφζεη ην πξφηππν έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξείαο.
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ΓΠΥΠ 8, Λεηηνπξγηθνί Σνκείο (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009)
Σν ΓΠΥΠ 8 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14 Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα θαη πηνζεηεί κηα δηνηθεηηθή
πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαηά ηνκέα. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ ζα
παξέρεηαη ζα είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Απηή ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα
είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη νη
εηαηξίεο ζα πξέπεη λα δψζνπλ επεμεγήζεηο θαη ζπκθσλίεο αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ δηαθνξέο. Ο κηινο
είλαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν
ΓΠΥΠ 8 δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ.
Γηεξκελεία 7, Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο αλακόξθσζεο ηνπ ΓΛΠ 29- Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε
ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά
ηελ 1 Μαξηίνπ 2006).
Ζ Γηεξκελεία 7 απαηηεί φπσο ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κηα εηαηξία δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε
ππεξπιεζσξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, ρσξίο λα ππήξμε ππεξπιεζσξηζκφο ηελ
πξνεγνχκελε πεξίνδν, λα εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 29 ζαλ λα ήηαλ πάληνηε νηθνλνκία ζε
θαηάζηαζε ππεξπιεζσξηζκνχ. Ζ Γηεξκελεία 7 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν.
Γηεξκελεία 8, Πεδίν εθαξκνγήο ΓΠΥΠ 2 (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
θαηά ή κεηά ηελ 1 Μαΐνπ 2006).
Ζ Γηεξκελεία 8 δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΠΥΠ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ
εθαξκφδεηαη ζε ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο κηα εηαηξία παξαρσξεί ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα κεηαβηβάζεη κεηξεηά ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ
ηεο), φηαλ ην πξνζδηνξίζηκν αληάιιαγκα πνπ έρεη ιεθζεί θαίλεηαη λα είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ εχινγε
αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ παξαρσξνχληαη ή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη. Ζ
Γηεξκελεία 8 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν.
Γηεξκελεία 9, Δπαλεθηίκεζε ελζσκαησκέλσλ παξαγώγσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηνπλίνπ 2006)
Ζ Γηεξκελεία 9 απαηηεί φπσο κηα εηαηξία εθηηκά θαηά πφζν έλα ζπκβφιαην πεξηέρεη έλα ελζσκαησκέλν
παξάγσγν θαηά ηε ζηηγκή ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαγνξεχεη κεηαγελέζηεξε
επαλεθηίκεζε εθηφο εάλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ κεηαβάιινπλ νπζηαζηηθά ηηο
ηακηαθέο ξνέο. Ζ Γηεξκελεία 9 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν.
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Γηεξκελεία 10, Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Έθζεζε θαη Απνκείσζε (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2006).
Ζ Γηεξκελεία 10 κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ αλαγλσξηζηεί
δεκία απνκείσζεο ζε ελδηάκεζε πεξίνδν αλαθνξηθά κε ππεξαμία ή επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο
δηαζέζηκνπο πξνο πψιεζε ή κε εηζεγκέλνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ ηεξνχληαη ζην θφζηνο, θαζψο απηή
ε απνκείσζε δελ κπνξεί λα αληηινγηζηεί ζε επφκελεο ελδηάκεζεο ή εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ
Γηεξκελεία 10 δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ.
Γηεξκελεία 11, ΓΠΥΠ 2 – πλαιιαγέο κε Ίδηεο Μεηνρέο θαη κεηαμύ εηαηξηώλ ηδίνπ Οκίινπ (εθαξκφδεηαη
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Μαξηίνπ 2007).
Απηή ε Γηεξκελεία απαηηεί φπσο ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο παξαρσξείηαη ζε εξγαδφκελν δηθαίσκα επί
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, ζεσξνχληαη γηα ζθνπνχο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο σο ακνηβέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε
εηαηξία επηιέγεη ή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αγνξάζεη απηνχο ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο απφ ηξίηνπο ή νη
κέηνρνη ηεο εηαηξίαο παξέρνπλ ηνπο πξνο παξαρψξεζε ηίηινπο. Ζ Γηεξκελεία επεθηείλεηαη επίζεο θαη ζηνλ
ηξφπν πνπ νη ζπγαηξηθέο ρεηξίδνληαη, ζηηο απιέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνγξάκκαηα φπνπ νη
εξγαδφκελνη ηνπο ιακβάλνπλ δηθαηψκαηα επί ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο κεηξηθήο
εηαηξίαο. Ζ Γηεξκελεία 11 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν. Ζ Γηεξκελεία 11 δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ
ηελ ΔΔ.
Γηεξκελεία 12, πκβάζεηο Παξαρώξεζεο (Service Concession Arrangements) (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008).
Ζ Γηεξκελεία 12 πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παξαρσξεζηνχρνη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα
ππάξρνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) γηα λα θαηαρσξήζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο
παξαρψξεζεο. Με βάζε ηε Γηεξκελεία νη παξαρσξεζηνχρνη δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζρεηηθή
ππνδνκή σο ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία, αιιά λα αλαγλσξίζνπλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ θαηά ή έλα αζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ Γηεξκελεία 12 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν. Ζ
Γηεξκελεία 12 δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ.
2.3. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεψο
ηνπο ή ζην θφζηνο αληηθαηαζηάζεψο ηνπο. Οη αμίεο απηέο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο: (α) θαηά ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη (β) ηελ ηπρφλ απαμίσζε ησλ παγίσλ.
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Σν αξρηθφ θφζηνο θηήζεο θάπνηνπ αθηλήηνπ, εγθαηάζηαζεο ή εμνπιηζκνχ απνηειείηαη απφ ηελ ηηκή αγνξάο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο θαη ησλ κε επηζηξεθφκελσλ θφξσλ αγνξάο θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε αλαγθαίν θφζηνο ψζηε λα θαηαζηεί ην πάγην ιεηηνπξγηθφ θαη έηνηκν γηα ηελ θαηά πξννξηζκφ
ρξήζε ηνπ. Οη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ.
ιεο νη άιιεο δαπάλεο επηζθεπψλ, ζπληεξήζεσλ θιπ. ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο
εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη. Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην
ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε
ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, κε βάζε ηελ
ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ πάγησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Οη ππνιεηµµαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηµεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε
εηήζην ηζνινγηζκφ. ηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία
ηνπο, νη δηαθνξέο (απνµείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα.
Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο:
Κηίξηα – εγθαη/ζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ

12-30 έηε

Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο

6-15 έηε

Μεηαθνξηθά κέζα

8έηε

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

4-10 έηε

εκεηψλεηαη φηη ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνέβε ζε επαλεθηίκεζεζε ηεο σθέιηκεο δσήο κέξνπο ησλ
παγίσλ ηεο, ηελ ρξήζε 2006.
2.4. Αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα
Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ή ηδηνπαξαγσγήο, ινγηζκηθνχ φπσο κηζζνδνζία,
πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ
πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ
πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή
δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ.
Οη απνζβέζεηο ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ επηβαξχλνπλ ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ κε ηελ κέζνδν
ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο
σθέιηκεο δσήο ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη κέρξη 8 έηε.
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β) Τπεξαμία
Ο κηινο θαηαρψξεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη ηελ ππεξαμία πνπ πξφθπςε απφ ηελ απνξξφθεζε
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζην παξειζφλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξαμία δε ζα απνζβέλεηαη αιιά ζα εμεηάδεηαη
εηήζηα γηα ηπρφλ κείσζε ηεο αμίαο ηεο, εάλ ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ παξέρνπλ ελδείμεηο γηα δεκηά ζχκθσλα
κε ην Γ.Λ.Π. 36. Ήδε, κε έιεγρν απνκείσζεο κεηψζεθε ζεκαληηθά, κε επηβάξπλζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο
εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2005. Απφ ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ησλ εηαηξεηψλ, ν νπνίνο
δηελεξγήζεθε απφ αλεμάξηεηεο εηαηξείεο ζπκβνχισλ, ηεο 31/12/2007 δελ πξνέθπςε κείσζε ηεο αμίαο ησλ
ζπκκεηνρψλ θαη ηεο ππεξαμίαο.
Ζ ππεξαμία πνπ είρε πξνθχςεη απφ ηελ απφθηεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζε πξνγελέζηεξεο ρξήζεηο θαη
είρε αλαγλσξίζεη κε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη αξλεηηθά ζηα ελνπνηεκέλα
ίδηα θεθάιαηα εμαθνινπζεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη κεησηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα (ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν
ηνπ Οκίινπ). Γηα φπνηα θαηλνχξγηα ππεξαμία πξνθχςεη ζην κέιινλ, ε εηαηξεία έρεη ηελ επρέξεηα, ζχκθσλα
κε ην Γ.Π.Υ.Π. 3 – Δλνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ, λα ηελ αλαγλσξίζεη σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη φρη
αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ.
Γεληθφηεξα, σο ππεξαμία αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζπγαηξηθήο / ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Ζ
εηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αγνξάο αλαγλσξίδεη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απφθηεζε, σο
έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη ηελ εκθαλίδεη ζην θφζηνο. Σν θφζηνο απηφ είλαη ίζν κε ην πνζφ θαηά ην
νπνίν ην θφζηνο ελνπνίεζεο ππεξβαίλεη ην κεξίδην ηεο επηρείξεζεο, ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηηο
ππνρξεψζεηο θαη ζηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο απνθηεζείζαο εηαηξείαο .
Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ε ππεξαμία απνηηκάηαη ζην θφζηνο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο ιφγσ
κείσζεο ηεο αμίαο ηεο. Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη, αιιά εμεηάδεηαη εηήζηα γηα ηπρφλ κείσζε ηεο αμίαο
ηεο, εάλ ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ παξέρνπλ ελδείμεηο γηα δεκηά ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην κεξίδην ηεο εηαηξείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα ηεο απνθηεζείζαο επηρείξεζεο, ηφηε ε πξψηε ππνινγίδεη μαλά ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο, απνηηκά
ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο απνθηεζείζαο
επηρείξεζεο θαη αλαγλσξίδεη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο σο θέξδνο, νπνηαδήπνηε δηαθνξά
παξακείλεη κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ.
2.5. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα νπνία έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε
έιεγρν απνκείσζεο θαη φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκηά απνκείσζεο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο
εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηνχ.
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Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα
πιαίζηα κίαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη ελεξγνχλ
νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ. Αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ
αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ δηάζεζή
ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Δάλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εθηηκεζεί ην
αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ,
ηφηε πξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αληηινγηζκφο δεκηάο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε
ζε πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ
ή έρεη κεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν.
2.6. Δπελδύζεηο
Οη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο αθνξνχλ επελδχζεηο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ γηα κηα
αφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν, αιιά πνπ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ άκεζα ζε πεξίπησζε αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ή
αιιαγήο ζηα επηηφθηα. Οη αγνξνπσιεζίεο επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη κε ην θφζηνο αγνξάο ηνπο θαηά ηελ
εκεξνκελία εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, ε νπνία είλαη ε εκεξνκελία φπνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή
λα πνπιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν θφζηνο αγνξάο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ζπλαιιαγήο. Οη
δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε (δεκίεο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία ησλ
ρξενγξάθσλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηε θαζαξή ζέζε.
Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ βαζίδεηαη ζηε ηηκή πξνζθνξάο ή ζηα πνζά πνπ παξάγνληαη απφ ηα κνληέια
ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη εχινγεο αμίεο γηα ηα κεηνρηθά ρξεφγξαθα κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ππνινγίδνληαη
ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε ή ηηκήο πξνο ηακεηαθέο ξνέο, πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ηνπ εθδφηε. Σα κεηνρηθά ρξεφγξαθα, ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα
ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα, αλαγλσξίδνληαη ζηε ηηκή θφζηνπο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο απηψλ. ηαλ
ηα ρξεφγξαθα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πσινχληαη ή απνκεηψλνληαη, νη
ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ σο
θέξδε ή δεκίεο απφ ρξεφγξαθα επελδχζεσλ.
2.7. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο ηνπο αμίαο. Καζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε
θαηά ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ απνζεκάησλ. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ
ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ.
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2.8. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ
πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην
αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε
νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν κηινο δελ
είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα.
2.9. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο κε αξρηθή ιήμε
κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ,
ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά
δηαζέζηκα φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ.Tα πξνηφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.
2.10. πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο
ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν κηινο (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην
λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην
ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ
ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη
ζηα απνηειέζκαηα. Οη εθηφο Διιάδνο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζε μέλα λνκίζκαηα (θπξίσο απφ ηε
ζπγαηξηθή ζηε Ρνπκαλία), κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ
θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ, ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζην εμσηεξηθφ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο

ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ηεο

εχινγεο αμίαο, πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ µε ηηο ζπλαιιαγµαηηθέο
ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εµεξνµελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
εηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ ελνπνίεζε, θαη νη νπνίεο αξρηθά παξνπζηάδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ
ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Οκίινπ, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ.
Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε επξψ ζηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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Σα έζνδα θαη ηα έμνδα έρνπλ κεηαηξαπεί ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Οκίινπ ζηηο κέζεο ηζνηηκίεο θαηά
ηελ αλαθεξφκελε πεξίνδν. πνηεο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ δηαδηθαζία έρνπλ ρξεσζεί / πηζησζεί
ζην απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ ζπγαηξηθψλ ζε μέλν λφκηζκα, ηεο θαζαξήο ζέζεο.
2.11. Μεηνρηθό θεθάιαην
Οη θνηλέο κεηνρέο ραξαθηεξίδνληαη σο θεθάιαην. Σν πξνζαπμεκέλν εμσηεξηθφ θφζηνο άκεζα απνδνηέν
ζηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ εκθαλίδεηαη ζην θεθάιαην αθαηξεηηθά ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ. ηαλ ε Δηαηξεία
αγνξάδεη ηκήκα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ην ηίκεκα ζπλ νπνηνπδήπνηε πξνζαπμεκέλνπ εμσηεξηθνχ
θφζηνπο πιελ ησλ εηζνδεκαηηθψλ θφξσλ, αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην σο ίδηεο κεηνρέο
έσο φηνπ απηέο αθπξσζνχλ. πνπ ηέηνηεο (ίδηεο) κεηνρέο πσινχληαη ή επαλεθδίδνληαη κεηαγελέζηεξα,
νπνηνδήπνηε ιακβαλφκελν ηίκεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην.
2.12. Γάλεηα
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο ην νπνίν είλαη ε εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ
άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην
θφζηνο. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο
εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δάλεηα ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν κηινο
έρεη ην νξηζηηθφ δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ. Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ζηνλ ηζνινγηζκφ
θαη ζηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ.
2.13. Μηζζώζεηο
Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζηελ Δηαηξεία νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη
ηα νθέιε πνπ αθνινπζνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ, θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία µε πνζφ ίζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο µε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ή, αλ είλαη ρακειφηεξε, ηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Σα κηζζψκαηα
επηκεξίδνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ζε κείσζε ηεο αλεμφθιεηεο ππνρξέσζεο, έηζη ψζηε λα
πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην πάλσ ζην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σα
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Σα µηζζσµέλα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία απνζβέλνληαη βάζεη ηεο σθέιηµεο δσήο απηψλ. Μηζζψζεηο φπνπ ν εθµηζζσηήο δηαηεξεί
νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ηαμηλνµνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσµέο µηζζσµάησλ γηα ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο
θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζµαηα ρξήζεσο ζε ζπζηεµαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
µίζζσζεο.
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2.14. Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο)
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ
απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα
θεθάιαηα. Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη
απαηηήζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο
λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. ιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ
ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή,
εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην
θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή
ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ
ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο
ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο
ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ κηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα
αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ.
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Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ
έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Μφλν απηέο νη κεηαβνιέο
ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη
θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ
σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα

ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο.
2.15. Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζεο ηνπο απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
2.16. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (παξνρέο ιήμεο ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα παξνρψλ πξνο ηνπ
εξγαδνκέλνπο ηεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηήζεη (κε βάζε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία Ν.2112/1920) ε εηαηξεία θάλεη πξφβιεςε ζηεξηδφκελε ζε αλαινγηζηηθή κειέηε
αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο αλαινγηζηψλ.
2.17. Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα
παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ ψζηε λα ηαθηνπνηεζεί ε
ππνρξέσζε, θαη κπνξεί λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην
ηέινο θάζε ρξήζεο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνεμνθινχληαη κε βάζε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη,
εθηφο θαη αλ ε πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη
ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε
εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
2.18. Δπηρνξεγήζεηο
Ο κηινο αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα:
α) Τπάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε
ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη
β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Καηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη
αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ
κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ.
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Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο σο έζνδν
επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
σθέιηκεο δσήο ησλ επηρνξεγεζέλησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
2.19. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαη δάλεηα θαη απαηηήζεηο . Ζ
ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ
ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ.
(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία εάλ απνθηάηαη κε ζθνπφ λα πσιεζεί
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή αλ έρεη ραξαθηεξηζηεί έηζη απφ ηε δηνίθεζε. Παξάγσγα επίζεο
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία πξνο πψιεζε εθηφο εάλ πξννξίδνληαη γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ.
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είηε εμαηηίαο
ηνπ φηη πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε είηε πξννξίδνληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο
απηψλ.
Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ζηνλ
ηζνινγηζκφ.
(γ) Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο.
Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε
λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο
επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν
κηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ηελ επέλδπζε. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην
δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν κηινο έρεη κεηαβηβάζεη
νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
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Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζε
θφζηνο κείνλ θφζηνο απνκείσζεο θαζψο ηα εξγαιεία ηδίσλ θεθαιαίσλ δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ κε
αθξίβεηα. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ. Πξαγκαηνπνηεζέληα θαη εμ απνηηκήζεσλ θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιή ζηελ
εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο «ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ απνηειεζκάησλ»
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ αλαθχπηνπλ. Σα θέξδε ή δεκηέο εμ απνηηκήζεσο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε θαηαρσξνχληαη απ' επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. ηαλ επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε
πσιεζνχλ ή απνκεησζνχλ ε ζπζζσξεπκέλε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεηαθέξεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ζαλ θέξδε ή δεκηέο απφ επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο
αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ,
ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εμεηδηθεχνληαη λα
απεηθνλίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εθδφηε. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν κηινο εθηηκά αλ
ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο
αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα
δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη
δεκηέο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αλαζηξέθνληαη
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
2.20. Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.Σα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ κηιν απαιείθνληαη
πιήξσο.
- Κέξδε από πώιεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ: Σα ζπγθεθξηκέλα θέξδε (γηα παξάδεηγκα ηα θέξδε απφ ηελ
πψιεζε παγίσλ ηνπ νκίινπ), ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηεο πψιεζεο.
Σα εθάζηνηε πνζά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη «Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο».
Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσµέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα. Οη πιεξσµέο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ρξεκαηνδνηηθέο µηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα κφλν σο
πξνο ην κέξνο πνπ αθνξά ζε ηφθν, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ µηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο
αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
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2.21. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ
επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία
παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ
άιιεο πεξηνρέο.
3.ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ
3.1 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ.
Ο φκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη
θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν πξφγξακκα

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εζηηάδεη ζην κε πξνβιέςηκν ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη πηζαλέο δπζκελείο επηδξάζεηο ζηηο επηδφζεηο
ηεο εηαηξείαο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεδίν.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ δηελεξγείηαη απφ ην θεληξηθφ ηκήκα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
«ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.» νη πνιηηηθέο ηνπ
νπνίνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ εηαηξεηψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη αξρέο
γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαζψο θαη πνιηηηθέο πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο φπσο
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν επηηνθίνπ θαη πηζησηηθφ θίλδπλν.
α) Κίλδπλνο αγνξάο
i) Κίλδπλνο ηηκώλ
Ο κηινο δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ ρξενγξάθσλ δηφηη ηελ 31/12/2007 δελ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ
ρξεφγξαθα εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
Ο φκηινο εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. Ο θίλδπλνο απηφο αληηκεησπίδεηαη
κε ηελ αλάινγε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη.
ii) Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ
Ο κηινο δελ έρεη ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ην εηζφδεκα θαη νη ιεηηνπξγηθέο
ηακεηαθέο ξνέο ηνπ είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ επηηνθίσλ. Ο θίλδπλνο
επηηνθίνπ ηνπ Οκίινπ απμάλεηαη απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ
επηηνθίσλ ζηα δάλεηα κε κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ φκηιν (θπξίσο ηελ κεηξηθή εηαηξεία) ζε θίλδπλν
ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο φκηινο θαηά ηελ 31.12.2007 είρε δαλεηζκφ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 11.168.198 ν νπνίνο είρε
κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ αλέξρεηαη ζε 6,8% εηεζίσο θαη είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο
ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κία ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο
ηνπ +0,50% ή -0,50% (2006: +0,50% ή -0,50%). Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία
ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
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Μεηαβνιή επηηνθίνπ

Όκηινο

Όκηινο

Δηαηξεία

Δηαηξεία

2007

2006

2007

2006

+0,50%

+0,50%

+0,50%

+0,50%

Εεκία ρξήζεο

36.820

33.214

27.569

18.276

Ίδηα Κεθάιαηα (κείσζε)

-36.820

-33.214

-27.569

-18.276

-0,50%

-0,50%

-0,50%

-0,50%

Κέξδε ρξήζεο

101.326

138.542

80.996

101.943

Ίδηα Κεθάιαηα (αχμεζε)

-101.326

-138.542

-80.996

-101.943

iηi) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ο φκηινο ιεηηνπξγεί ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε
πνηθίιεο ζπλαιιαγκαηηθέο ζέζεηο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο απνξξέεη απφ κειινληηθέο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο, αλαγλσξηζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο
έρνπλ έδξα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ.
Ζ δηνίθεζε έρεη πηνζεηήζεη πνιηηηθή πνπ απαηηεί απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ
ζπλαιιαγκαηηθφ ηνπο θίλδπλν ζε ζρέζε κε ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο λφκηζκα. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
πξνθχπηεη απφ κειινληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη αλαγλσξηζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
φηαλ παξαηίζεληαη ζε λφκηζκα πνπ δηαθέξεη απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο νληφηεηαο.
Ζ κεηξηθή Δηαηξεία θαη νη ειιεληθέο ζπγαηξηθέο δελ έρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην Δπξψ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη νπζηαζηηθφο ζπλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία απηά. Ο κηινο έρεη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο ζε μέλεο επηρεηξήζεηο ησλ
νπνίσλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηίζεληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο.
Σελ 31/12/2007 εάλ ην RON ζε ζρέζε κε ην Δπξψ είρε ππνηηκεζεί/αλαηηκεζεί θαηά 7%, ην θαζαξφ θέξδνο
ηεο ρξήζεο γηα ηνλ κηιν ζα ήηαλ ρακειφηεξν/πςειφηεξν θαηά πνζφ € 1.800 αληίζηνηρα σο απνηέιεζκα
ηεο κεηαηξνπήο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο GREGORYS ROMANIA SA απφ
ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα ζην Δπξψ. Σελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, εάλ ην RON ζε ζρέζε κε ην
Δπξψ είρε ππνηηκεζεί/αλαηηκεζεί θαηά 7%, ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ ζα εηζθέξνληαλ ζηνλ κηιν ζα ήηαλ
ρακειφηεξα/πςειφηεξα θαηά πνζφ € 15.600 αληίζηνηρα.
α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαρεηξίδεηαη ζε επίπεδν Οκίινπ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο, θαζψο επίζεο θαη πηζησηηθέο εθζέζεηο γηα
ηνπο ζεκαληηθνχο εηαηξηθνχο πειάηεο δεδνκέλνπ φηη ην πειαηνιφγην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ
πεξηζζφηεξνπο απφ 150 πειάηεο θαη ησλ αλεμφθιεησλ πειαηψλ.
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Δάλ νη ζεκαληηθνί εηαηξηθνί πειάηεο κπνξεί λα αμηνινγεζνχλ απφ αλεμάξηεηε αξρή, απηέο νη αμηνινγήζεηο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ην ηκήκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε,
πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο θαη άιιεο παξακέηξνπο. Σα πηζησηηθά φξηα πειαηψλ θαζνξίδνληαη κε βάζε
εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ ζχκθσλα πάληα κε φξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε. Ζ ρξήζε
πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Οη πσιήζεηο ζε πειάηεο ιηαληθήο εμνθινχληαη κε
κεηξεηά.
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο
εηζπξαθηέσλ σο αλαθέξεηαη παξαπάλσ.
β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
πλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη επαξθείο εμαζθαιίζεηο ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη
ηελ δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επαξθψλ πηζησηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Παξαθάησ
παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ:

31.12.2007-ΟΜΗΛΟ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

3.107.277

7.839.671

221.250

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

8.367.775

-

-

31.12.2006-ΟΜΗΛΟ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

2.962.607

9.206.578

299.250

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

8.578.394

-

-

31.12.2007-ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

2.846.676

7.828.613

221.250

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

7.339.709

-

-

31.12.2006-ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

2.546.820

9.175.780

299.250

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

7.809.234

-

-

3.2 Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ
Οη ζηφρνη ηνπ νκίινπ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην κέιινλ κε ζθνπφ λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο
θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
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Σν θεθάιαην επηζθνπείηαη κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ
ρξένο δηαηξνχκελν κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Σν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο
δαλεηζκφο (ζπκπεξηιακβάλνληαη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ) κείνλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Σα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο ηα ίδηα
θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ ην θαζαξφ ρξένο.

χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 22)
Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (εκ.19)
Καζαξόο δαλεηζκόο
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα
πληειεζηήο κόριεπζεο

ΟΜΗΛΟ
31.12.2007

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006

11.168.198

12.468.435

10.896.539

12.021.850

(1.113.124)

(926.752)

(708.358)

(650.753)

10.055.073

11.541.683

10.188.181

11.371.097

6.408.485

3.105.965

9.838.161

8.954.567

16.463.558

14.647.648

20.026.342

20.325.664

61%

79%

51%

56%

3.3 Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο ρξεκαηαγνξέο
(φπσο νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη δηαζέζηκνη γηα πψιεζε ηίηινη), είλαη βαζηζκέλε ζηηο ηηκέο αγνξάο πνπ
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη
παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σηκέο αγνξάο
ή ηηκέο δηαπξαγκαηεπηψλ γηα παξφκνηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην καθξνρξφλην δαλεηζκφ. Άιιεο
ηερληθέο φπσο ε πξνεμφθιεζε κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο
ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ
εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία.
Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηνλ φκηιν
γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.
4. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΥΔ
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ηνλ
ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά
εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ
απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί.
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Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ εκπεηξία ηνπ
παξειζφληνο φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά
γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.
4.1 Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη ζρεηηθέο
γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα εθηηκψληαη, απαηηψληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο
πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Χο ζεκαληηθή ινγηζηηθή εθηίκεζε, ζεσξείηαη κία ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή
πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά
κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ο κηινο αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή
βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ηάζεηο
θαη άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο
πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. ηε ζεκείσζε 3 «Βαζηθέο
ινγηζηηθέο αξρέο», αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ κηιν.
4.2 Δθηηκώκελε απνκείσζε ππεξαμίαο
Ο κηινο δηελεξγεί ζε εηήζηα βάζε έιεγρν γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο θαη ελδηάκεζα, φηαλ ηα
γεγνλφηα ή νη ζπλζήθεο θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο (π.ρ. κία ζεκαληηθή δπζκελήο αιιαγή
ζην εηαηξηθφ θιίκα ή κία απφθαζε γηα πψιεζε ή δηάζεζε ελφο θαηαζηήκαηνο). Ο θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο
απνκείσζεο απαηηεί ηελ απνηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο, ε νπνία εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. ηαλ απηφ θξίλεηαη δηαζέζηκν θαη απαξαίηεην,
ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθνί ζπληειεζηέο πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ ηα
απνηειέζκαηα απφ ηηο πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο. Δθαξκφδνληαο απηή ηε κεζνδνινγία, ε εηαηξεία
βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά
απνηειέζκαηα, ηα κειινληηθά εηαηξηθά ζρέδηα, νη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο θαη ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
Ο φκηινο εηεζίσο δηελεξγεί έιεγρν γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή, φπσο
απηή αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 2.4β.
4.3 Φόξνη εηζνδήκαηνο
Ο κηινο θαη ε Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζε πνιπάξηζκεο θνξνινγηθέο δηθαηνδνζίεο.
εκαληηθέο εθηηκήζεηο απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη
ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Ο κηινο θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδνπλ ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα
ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, βαζηδφκελνη ζε εθηηκήζεηο ηνπ θαηά πφζν ζα νθείινληαη επηπιένλ θφξνη.
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ηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο απηψλ ησλ ππνζέζεσλ δηαθέξεη απφ ηα πνζά πνπ είραλ αξρηθά
ινγηζηεί, ηέηνηεο δηαθνξέο ζα έρνπλ επίδξαζε ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε
θνξνινγία ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά έρνπλ θαζνξηζζεί.
4.4 Πξνβιέςεηο
Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Μφιηο γίλεη
γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεγαιχηεξν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ (π.ρ. ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηεο απαίηεζεο
ή ην πνζφ απηήο θ.ιπ.), ηφηε ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηαγξάθεηαη εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη
ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.
4.5 Δλδερόκελα γεγνλόηα
Ο κηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ
ηνπ. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε
ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007. Παξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κία πνιχπινθε
δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο
λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο.
Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κία αχμεζε ή κία κείσζε ησλ
επίδηθσλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ζην κέιινλ.
5.ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ
Δπηρεηξεκαηηθνί ηνκείο
Οη θχξηνη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ηνπ νκίινπ είλαη ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο πσιήζεηο ζε Διιάδα θαη
Δμσηεξηθφ.
Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2007 έρνπλ σο εμήο:
Υνλδξηθέο

Υνλδξηθέο

Ληαληθέο

Ληαληθέο

Λνηπά

χλνιν

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

Κχθινο εξγαζηψλ

10.769.179

204.200

24.247.400

3.660.500

3.952.769

42.834.048

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα

-9.929.933

-118.574

-22.357.792

-3.375.236

-3.644.729

-39.495.977

839.246

15.913

1.889.608

285.264

308.040

3.338.071

-230.662

-4.374

-519.347

-78.403

-84.663

-917.449

608.584

11.540

1.370.260

206.861

223.377

2.420.622

-311.331

-5.903

-700.979

-105.823

-114.272

-1.238.308

297.253

5.636

669.282

101.038

109.105

1.182.314

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη απνηειέζκαηα
απφ ζπγγελείο επηρ/ζεηο
Κέξδε πξν θφξσλ
Φφξνη
Κέξδε ρξήζεο
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Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2006 έρνπλ σο εμήο:

Κχθινο εξγαζηψλ
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα
Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη

Υνλδξηθέο

Υνλδξηθέο

Ληαληθέο

Ληαληθέο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

Λνηπά

χλνιν

7.816.157

89.976

29.183.012

3.373.096

3.281.719

43.743.960

-6.964.071

-80.167

-26.001.596

-3.005.375

-2.923.959

-38.975.168

852.086

9.809

3.181.416

367.721

357.760

4.768.792

-253.164

-2.915

-945.235

-109.254

-106.294

-1.416.861

598.922

6.894

2.236.181

258.467

251.466

3.351.931

-308.420

-3.550

-1.151.539

-133.100

-129.494

-1.726.103

290.502

3.344

1.084.642

125.367

121.972

1.625.827

απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρ/ζεηο
Κέξδε πξν θφξσλ
Φφξνη
Κέξδε ρξήζεο

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα θαηά ηελ 31.12.2007 έρνπλ σο εμήο:
Υνλδξηθέο

Υνλδξηθέο

Ληαληθέο

Ληαληθέο

Λνηπά

χλνιν

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

χλνιν ελεξγεηηθνχ

9.771.320

174.468

18.880.208

-

3.377.150

32.203.146

Ίδηα Κεθάιαηα

2.098.225

37.464

4.054.205

-

725.186

6.915.080

546.011

9.749

1.055.006

-

188.711

1.799.477

Απνζβέζεηο (ζχλνιν ρξήζεο)

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα θαηά ηελ 31.12.2006 έρνπλ σο εμήο:
Υνλδξηθέο

Υνλδξηθέο

Ληαληθέο

Ληαληθέο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

6.398.771

69.456

20.559.023

Ίδηα Κεθάιαηα

784.201

8.512

Απνζβέζεηο (ζχλνιν ρξήζεο)

453.953

4.927

χλνιν ελεξγεηηθνχ

Λνηπά

χλνιν

-

2.532.963

29.560.213

2.519.609

-

310.427

3.622.749

1.458.534

-

179.698

2.097.112

εκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ησλ ρξήζεσλ 2007 θαη 2006 δελ είλαη ζπγθξίζηκα
επεηδή ηε ρξήζε 2007 ζπγρσλεχηεθαλ απφ 01.04.2007 νη εηαηξείεο «ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ.» θαη
«ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Α.Δ.» εηαηξείεο νη νπνίεο ηε ρξήζε 2006 απνηεινχζαλ θαηά 100% ζπγαηξηθέο ηεο

κεηξηθήο εηαηξείαο.
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ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
6. ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ
6.1 ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΟΜΗΛΟ
2007

ΟΜΗΛΟ
2006

Ληαληθφ Δκπφξην

27.907.900

32.556.108

22.097.702

26.632.957

Υνλδξηθφ εκπφξην

10.973.379

7.906.133

11.640.712

8.379.193

Λνηπέο Τπεξεζίεο

3.952.769

3.281.719

3.952.671

3.281.299

42.834.048

43.743.960

37.691.085

38.293.449

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006

Ζ κεηξηθή εηαηξεία εκθαλίδεη ιηαληθέο πσιήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά , κέζσ ησλ
θαηαζηεκάησλ ηεο, ρνλδξηθέο πσιήζεηο γηα ηε ζηήξημε

ηνπ δηθηχνπ Franchise θαζψο θαη δηάθνξεο

ππεξεζίεο, γηα ηνλ ίδην ιφγν (royalties θιπ) θαη ρνλδξηθέο πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο Ρνπκαλία γηα ηηο
αλάγθεο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, θαη Κχπξν. Οη ζπγαηξηθέο, νη νπνίεο ελνπνηνχληαη εκθαλίδνπλ θπξίσο ιηαληθέο
πσιήζεηο, ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ζηε Ρνπκαλία.

6.2 ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ

Έθηαθηα θέξδε

ΟΜΗΛΟ
2007
292.476

ΟΜΗΛΟ
2006
2.680.957

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007
254.894

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
2.680.178

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ

2.883.277

2.103.127

2.919.735

2.066.903

661.634

197.102

661.634

105.233

3.837.387

4.981.186

3.836.263

4.852.314

Λνηπά έζνδα
ύλνιν

7.ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ
Σν θφζηνο πσιήζεσλ φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:

Κφζηνο απφθηεζεο πιηθψλ
ύλνιν θόζηνπο πσιήζεσλ

ΟΜΗΛΟ
2007
18.460.581

ΟΜΗΛΟ
2006
17.274.860

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007
14.890.128

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
13.762.619

18.460.581

17.274.860

14.890.128

13.762.619
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8. ΚΟΣΟ ΑΜΟΗΒΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη θφζηνο κηζζνδνζίαο:
ΟΜΗΛΟ
2007

ΟΜΗΛΟ
2006

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006

Άηνκα:
Μφληκεο απαζρνιήζεσο
Αλάιπζε θφζηνπο ακνηβψλ πξνζσπηθνχ
ηεο ρξήζεο :
Έμνδα κηζζνδνζίαο
Έμνδα απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ
Έμνδα αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ
πλνιηθό θόζηνο

585

800

446

639

8.737.419

10.067.203

8.059.962

9.403.466

254.000

190.741

218.412

179.498

2.282.537

2.687.703

2.101.189

2.504.944

11.273.956

12.945.647

10.379.563

12.087.908

9. ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ
Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
ΟΜΗΛΟ
2007
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

ΟΜΗΛΟ
2006

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006

2.722.369

1.440.259

2.227.763

1.216.990

752.189

366.924

649.504

309.060

Απνζβέζεηο

1.054.200

205.172

895.302

204.631

Λνηπά θφζηε

2.332.397

788.784

2.228.858

777.036

ύλνιν εμόδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

6.861.155

2.801.139

6.001.427

2.507.717

2. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο
ΟΜΗΛΟ
2007
9.183.819

ΟΜΗΛΟ
2006
11.959.553

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007
8.162.281

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
10.828.202

216.896

1.362.448

202.515

1.290.486

Παξνρέο ηξίησλ

6.587.528

6.383.129

6.539,557

6.061.613

Λνηπά θφζηε

1.547.770

3.152.789

1.513.425

2.503.610

17.536.013

22.857.919

16.417.778

20.683.911

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

ύλνιν εμόδσλ ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο

10.ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ

ΟΜΗΛΟ
2007
-963.671

ΟΜΗΛΟ
2006
-1.454.905

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007
-869.927

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
-1.440.685

-963.671

-1.454.905

-869.927

-1.440.685

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα

29.196

41.644

28.742

25.167

χλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ

29.196

41.644

28.742

25.167

Υξεσζηηθνί ηφθνη ππνρξεψζεσλ
χλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ
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Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

-934.475

-1.413.261

-841.185

-1.415.518

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαη έμνδα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

11.ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
Οη εηαηξείεο

πξαγκαηνπνηνχλ δεκηέο, εθηφο απφ ηελ «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.»,

κέζα απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηηο ηειεπηαίεο

ρξήζεηο θαη δελ έρνπλ ππνινγηζζεί θφξνη εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιφκελνη θφξνη. χκθσλα κε ηελ
θνξνινγηθή λνκνζεζία, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο εηαηξείεο έσο ηελ 31

ε

Γεθεκβξίνπ 2007 ήηαλ 25%. Ζ πξφβιεςε γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Αλαβαιιφκελνη θφξνη έμνδν
Πξόβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο
ύλνιν θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελσλ θόξσλ

ΟΜΗΛΟ
2007
-28.241
-467.020

ΟΜΗΛΟ
2006
-111.055
-1.113.003

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007
-467.020

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
-1.113.003

-743.047

-502.045

-743.047

-502.045

-1.238.308

-1.726.103

-1.210.067

-1.615.048

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ
ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Οη θηλήζεηο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ απεηθνλίδνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2007
(ππνρξέσζε)
απαίηεζε
-1.522.029

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006
(ππνρξέσζε)
απαίηεζε
93.019

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007
(ππνρξέσζε)
απαίηεζε
-1.522.029

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006
(ππνρξέσζε)
απαίηεζε
93.019

-50.094

-1.104.788

-50.094

-1.104.788

-

-8.215

-

-8.215

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

-166.164

-

-166.164

-

Πξφβιεςε απαμίσζεο απνζεκάησλ

-498.997

-

-498.997

-

248.235

-

248.235

-

-1.989.049

-1.019.984

-1.989.049

-1.019.984

-743.047

-502.045

-743.047

-502.045

-2.732.096

-1.522.029

-2.732.096

-1.522.029

Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο αξρή ρξήζεο
Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ

Φνξνινγηθέο Εεκίεο πξνο ζπκςεθηζκφ
ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ
Πξφβιεςε πξφζζεησλ θφξσλ γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο
2000-2007
Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηέινπο ρξήζεο
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12.ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ
πεξίνδν 1.1-31.12.2007 θαη 1.1-31.12.2006 σο αθνινχζσο:

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2006

906.228

10.755.865

3.345.335

500.182

Έπηπια θαη
Λνηπόο
εμνπιηζκόο
4.424.938

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία

906.228

9.932.990

6.078.283

1.025.064

9.985.777

4.661

27.933.002

(840.143)

(3.729.002)

(3.022.937)

(456.602)

(5.647.474)

-

(13.696.157)

5.773

(55.391)

(64.339)

(2.287)

4.685

(3.182)

(114.741)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2006

71.858

6.148.597

2.991.007

566.175

4.342.988

1.479

14.122.104

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία

71.858

10.135.915

6.142.100

916.054

10.247.619

7.939

27.521.485

-

(4.197.749)

(3.429.845)

(489.591)

(6.170.688)

(3.182)

(14.291.055)

(4.549)

(20.040)

(17.100)

(3.532)

(58.778)

(94)

(104.093)

67.309

5.918.126

2.695.155

422.931

4.018.153

4.663

13.126.337

ΟΜΗΛΟ

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη
απνκείσζε αμίαο
Καζαξέο ζπλ/θέο δηαθνξέο

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη
απνκείσζε αμίαο
Καζαξέο ζπλ/θέο δηαθνξέο
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2007

ΟΜΗΛΟ

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2006
Πξνζζήθεο

Οηθόπεδα

Κηίξηα

Οηθόπεδα

Μεραλήκαηα

Κηίξηα

906.228

Μεραλήκαηα

10.755.865

3.345.335

Μεηαθνξηθά
κέζα

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
Λνηπόο
εμνπιηζκόο

500.182

Αθηλεη.
ππό εθηέιεζε

ύλνιν

2.318

19.934.865

Αθηλεη.
ππό εθηέιεζε

4.424.938

2.318

ύλνιν

19.934.865

-

186.907

253.281

165.744

921.107

-

1.527.039

(840.143)

(5.388.143)

(400.567)

(37.351)

(415.387)

(1.070)

(7.082.661)

Απνζβέζεηο

-

568.874

(274.264)

(67.196)

(575.503)

-

(348.088)

Μεηψζεηο Απνζβέζεσλ

-

(8.628)

32.194

-

(23.566)

-

-

5.773
71.858

33.722
6.148.597

35.028
2.991.007

4.795
566.175

11.399
4.342.988

231
1.479

90.948
14.122.104
1.029.493

Πσιήζεηο – Μεηψζεηο

πλ/θέο δηαθ.(αμ.θηήο.-απνζβ.)
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2006
Πξνζζήθεο

-

264.523

231.582

16.100

512.626

4.663

Πσιήζεηο – Μεηψζεηο

-

(61.598)

(167.765)

(134.085)

(250.784)

(1.385)

(615.617)

Απνζβέζεηο

-

(437.379)

(419.843)

(99.235)

(607.268)

-

(1.563.723)

Μεηψζεηο Απνζβέζεσλ

-

31.870

95.096

68.545

107.181

-

302.691

Απνζβέζεηο απφ πγρσλεχζεηο

-

(7.847)

(17.823)

(13)

(27.811)

-

(53.494)

Μεηαθνξέο

-

-

-

8.976

-

-

8.976

πλ/θέο δηαθ.(αμ.θηήο.-απνζβ.)

(4.549)

(20.040)

(17.099)

(3.531)

(58.779)

(94)

(104.092)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2007

67.309

5.918.126

2.695.155

422.931

4.018.153

4.663

13.126.337
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006

Οηθόπεδα

Κηίξηα

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
Λνηπόο εμνπιηζκόο

ύλνιν

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

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε
αμίαο

(840.143)

(3.359.502)

(2.697.929)

(433.166)

(5.281.780)

(12.612.520)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2006

-

5.557.203

2.454.559

504.383

3.965.619

12.481.765

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία

-

9.088.299

5.413.274

859.970

9.719.804

25.081.346

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε
αμίαο

-

(3.724.452)

(3.074.021)

(459.158)

(5.871.714)

(13.129.346)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007

-

5.363.847

2.339.253

400.812

3.848.089

11.952.001

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο – Μεηψζεηο

840.143

Μεραλήκαηα

Οηθόπεδα

840.143

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

10.229.409

2.713.407

Μεηαθνξηθά
κέζα

437.811

Έπηπια θαη
Λνηπόο εμνπιηζκόο

4.126.019

ύλνιν

18.346.789

-

82.299

184.851

153.540

677.571

1.098.262

(840.143)

(5.370.720)

(173.133)

(26.437)

(394.209)

(6.804.642)

Απνζβέζεηο

-

(562.870)

(349.245)

(85.977)

(555.593)

(1.553.686)

Μεηψζεηο Απνζβέζεσλ

-

1.179.085

78.680

25.446

111.832

1.395.042

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2006

-

5.557.203

2.454.559

504.383

3.965.619

12.481.765

Πξνζζήθεο

-

138.110

141.869

16.100

454.016

750.095

Πξνζζήθεο απφ πγρσλεχζεηο

-

95.081

249.304

100

269.172

613.656

Πσιήζεηο - Μεηψζεηο

-

(61.598)

(130.386)

(102.755)

(250.784)

(545.523)

Απνζβέζεηο

-

(383.997)

(342.812)

(86.491)

(578.161)

(1.391.461)

Μεηψζεηο Απνζβέζεσλ

-

31.870

76.271

60.543

107.181

275.864

Απνζβέζεηο απφ πγρσλεχζεηο

-

(12.823)

(109.553)

(44)

(118.955)

(241.374)

Μεηαθνξέο

-

0

0

8.976

-

8.976

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007

-

5.363.846

2.339.253

400.812

3.848.089

11.952.001

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ
ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο.
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13.ΑΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηε ρξήζε 1.1-31.12.2007 σο
αθνινύζσο:
Αζώκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο
ΟΜΗΛΟΤ
ΥΡΖΖ 2007
6.767.276
-990.964

Αζώκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο
ΟΜΗΛΟΤ
ΥΡΖΖ 2006
6.205.946
-731.962

Αζώκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΥΡΖΖ 2007
6.025.878
-832.818

Αζώκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΥΡΖΖ 2006
6.025.878
-658.889

-7.761
5.768.551

1.946
5.475.930

5.193.060

5.366.989

8.783.959
-1.216.824

6.767.276
-990.964

7.139.462
-1.007.380

6.025.878
-832.818

28.965
7.596.100

-7.761
5.768.551

6.132.082

5.193.060

Αζώκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο
ΟΜΗΛΟΤ
ΥΡΖΖ 2007

Αζώκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο
ΟΜΗΛΟΤ
ΥΡΖΖ 2006

Αζώκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΥΡΖΖ 2007

Αζώκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΥΡΖΖ 2006

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1.1.

5.768.551

5.475.930

5.193.060

5.366.989

Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο – Μεηψζεηο
Απνζβέζεηο
πλ/θέο δηαθ.(αμ.θηήζεο-απνζβέζεσλ)
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31.12

2.016.683
-225.860
36.726
7.596.100

545.679
-79
-259.002
6.023
5.768.551

1.113.583
-174.562
6.132.081

-173.929
5.193.060

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
πλ/θέο δηαθνξέο
Λνγηζηηθή αμία ηελ 1.1.
Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
πλ/θέο δηαθνξέο
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31.12

Σα παξαπάλσ αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε ινγηζκηθά αλαπφζβεζηεο αμίαο ηελ
31.12.2007 ζε πνζφ € 1.523.218 (31.12.2006 πνζφ € 1.264.702) θαη ζε ππεξαμία ε νπνία αλαιχεηαη:
ΤΠΔΡΑΞΙΑ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΓΔΤΜΑΣΑ OMONOIA Α.Δ
ΓΔΤΜΑΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ Α.Δ.
ΑΜΑΛΗΑ ΓΔΤΜΑΣΑ A.E.

Αλαπόζβεζηε
αμία
ΟΜΗΛΟ
31.122007
1.467.351

Αλαπόζβεζηε
αμία
ΟΜΗΛΟ
31.12.2006
1.467.351

Αλαπόζβεζηε
αμία
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007
1.467.351

Αλαπόζβεζηε
αμία
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
1.467.351

205.523

205.523

205.523

205.523

22.876

22.876

22.876

22.876

3.629.641

3.629.641

3.629.641

3.629.641

ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Α.Δ.

452.538

-

452.538

-

ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ A.E.

622.000

-

622.000

-

GREGORY MICROMEALS A.E.

177.183

177.183

-

-

BLUE RIVER A.E.

609..995

-

-

-

7.187.107

5.502.574

6.399.929

5.325.391

-1.114.225

-1.085.625

-1.085.625

-1.085.625

6.072.882

4.416.949

5.314.304

4.239.766

ΜΑΤΡΟ ΠΡΟΒΑΣΟ Α.Δ.

χλνιν
Πξφβιεςε απνκείσζεο ππεξαμίαο
ύλνιν Τπεξαμίαο
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Ζ ππεξαμία, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξεηαη,
ζηηο δηαθνξέο ελνπνίεζεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ.
Γηα ηηο εμαγνξέο πνζνζηψλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ βιέπε ηελ παξάγξαθν ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο
επηρεηξήζεηο.
Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο αλαιχεηαη:

Άλνηγκα ρξήζεο

ΟΜΗΛΟ
2007
1.085.625

ΟΜΗΛΟ
2006
1.085.625

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007
1.085.625

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
1.085.625

-

-

-

-

1.085.625

1.085.625

1.085.625

1.085.625

Κίλεζε ρξήζεο (απνηειέζκαηα ρξήζεο)
Σέινο ρξήζεο

Καηά ηελ 31.12.2007 δηελεξγήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο ησλ παξαπάλσ εηηαξεηψλ. Γελ
πξνέθπςε απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απνξξνθεκέλσλ εηαηξεηψλ «ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΑΔ» θαη
«ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΑΔ», δελ πξνέθπςε απνκείσζε θαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν αλαθηήζηκν πνζφ κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζνξίδεηαη βάζεη ππνινγηζκψλ ηεο αμίαο
ζε ρξήζε. Απηνί νη ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ εθηηκήζεηο ηεο ηακεηαθήο ξνήο πξν θφξσλ, νη νπνίεο
βαζίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη θαιχπηνπλ
κηα πεληαεηή πεξίνδν. Σακεηαθέο ξνέο πέξαλ ηεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ ππνινγίδνληαη θαηά πξνζέγγηζε κε
ηε βνήζεηα ησλ εθηηκψκελσλ ξπζκψλ αλάπηπμεο.
Οη βαζηθέο παξαδνρέο γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο αμίαο ζε ρξήζε είλαη νη αθφινπζεο: κηθηφ πεξηζψξην 7%,
ξπζκφο αλάπηπμεο 4% θαη πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 1%.
Μηθηό Πεξηζώξην: Ζ βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαζνξηζηεί ε αμία ζηα κηθηά πεξηζψξηα είλαη ν
κέζνο φξνο ησλ πξαγκαηηθψλ κηθηψλ πεξηζσξίσλ πνπ επεηεχρζεζαλ απφ θαζεκία κνλάδα δεκηνπξγίαο
ηακεηαθψλ ξνψλ ζηε πξνεγνχκελε πεληαεηή πεξίνδν. Δηδηθφ βάξνο δφζεθε ζηα κηθηά πεξηζψξηα ησλ
ηειεπηαίσλ δχν εηψλ θαζψο απηά εθηηκήζεθε φηη ήηαλ πην αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ.
Ρπζκόο αλάπηπμεο: Ζ βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαζνξηζηεί ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ν κέζνο
φξνο ησλ πξαγκαηηθψλ απμήζεσλ ησλ πσιήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ. Οη κέζνη ζηαζκηθνί ξπζκνί
αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζπλεπείο κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θιαδηθέο
αλαιχζεηο.
Πξνεμνθιεηηθό Δπηηόθην: Υξεζηκνπνηήζεθε ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο
πξν θφξσλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ. Σα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
αληηθαηνπηξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ζρεηηδφκελνπ κε ηα αλάινγνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο.
Απηέο νη παξαδνρέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε θάζε κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ.
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14. ΔΠΔΝΓΤΔΗ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

Δ

ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ

ΔΣΑΗΡΔΗΔ

ΚΑΗ

ΛΟΗΠΔ

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ

Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο:
ΠΟΟΣΟ
ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΟΜΗΛΟ

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ

51,00%

-

-

206.381

206.381

ΑΛΑ ΑΔ

90,00%

-

-

758.284

758.284

ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ

89,60%

-

-

2.190.768

2.070.768

GREGORY’S MICROMEALS

99,99%

-

-

3.620.780

3.620.780

27,12%

-

-

865.639

445.630

ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΑΔ

-

-

-

2.046.714

ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΑΔ

-

-

-

1.153.297

INTERNATIONAL LTD
GREGORYS ROMANIA S.A. (άκεζν)

ΛΟΗΠΔ ΤΜΜΔΣΟΥΔ
ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ ΔΠΔ

35%

6.300

6.300

6.300

6.300

QUALITY FOOD MANAGEMENT ΔΠΔ

20%

3.600

3.600

3.600

3.600

149.735

149.735

-

-

159.635

159.635

7.651.752

10.311.754

-3.600

-3.600

-1.721.891

-3.053.089

156.035

156.035

5.929.861

7.258.665

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΟΛΤΜΠΗΑ ΑΔ

0,83%

Αμία θηήζεο ζπκκεηνρψλ
Πξφβιεςε απνκείσζεο
ύλνιν πκκεηνρώλ ηελ 31.12

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηελ 31.12.2007 ζπκκεηείρε ζηελ εηαηξεία ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ Δ.Π.Δ. κε
αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο € 6.300 θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 35% (ελνπνίεζε κε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο).
Δπίζεο ε κεηξηθή εηαηξεία ηελ 31.12.2007 ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία QUALITY FOOD MANAGEMENT
Δ.Π.Δ. κε αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο € 3.600 θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 20%. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία ελνπνηήζεθε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2007 κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Λφγσ ηνπ φηη ε εηαηξεία
εκθαλίδεη θαηά ηελ 31.12.2007 αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα γηα ην πνζφ ησλ € 3.600 ε εηαηξεία έρεη δηελεξγήζεη
αληίζηνηρε πξφβιεςε απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
ην θνλδχιη ηνπ νκίινπ «Δπελδχζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο» πεξηιακβάλεηαη, εθηφο απφ ηελ αμία
θηήζεο ηεο ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ Δ.Π.Δ θαη ηελ αμία θηήζεο ηεο QUALITY FOOD
MANAGEMENT Δ.Π.Δ, θαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο κίαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ (ΓΡΖΓΟΡΖ
ΑΥΑΨΚΖ Α.Δ.) ζηελ εηαηξεία «ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΟΛΤΜΠΗΑ ΑΔ» κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 0,83% θαη αμία
θηήζεο € 149.735. Ζ κεηξηθή εηαηξεία επίζεο ζπκκεηείρε ζηελ αλψλπκε εηαηξεία εζσηεξηθνχ GREGORY’S
HOSPITAL Α.Δ. κε πνζνζηφ 51%. Ζ εηαηξεία απηή δελ ελνπνηήζεθε δηφηη απνθαζίζηεθε ε ιχζε ηεο
εηαηξείαο θαη ηειεί ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε ελ ιφγσ εηαηξεία δελ είρε θακία
δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ ίδξπζε ηεο θαη φηη δελ ππήξμε θακία ζπλαιιαγή νπδέπνηε κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε κεηξηθή εηαηξεία πξνέβε ζηηο παξαθάησ θηλήζεηο ζε ζπκκεηνρέο ζε
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο:
Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ησλ εηαηξεηψλ GREGORYS ROMANIA S.A κε ζπκκεηνρή πνζνχ € 199.541
ε νπνία αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε 31,01% θαη ΓΡΖΓΟΡΖ
ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ κε ζπκκεηνρή πνζνχ €120.000 ε νπνία αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην
89,60%
15.ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Πειάηεο
Γξακκάηηα θαη επηηαγέο εηζπξαθηέεο
Μείνλ : Πξνβιέςεηο
ύλνιν απαηηήζεσλ από πειάηεο

ΟΜΗΛΟ
31.122007

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006

5.143.984

3.320.099

4.264.262

3.257.268

723.040

742.166

697.877

727.773

5.867.024

4.062.265

4.962.139

3.985.041

-970.524

1.635.178
2.427.087

-970.524

-1.635.178

3.991.615

2.349.863

4.896.500

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εχινγε ηνπο αμία.
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο είλαη ιηγφηεξν απφ ηξεηο κήλεο ιεμηπξφζεζκεο δελ ζεσξνχληαη
απνκεησκέλεο. Σελ 31.12.2007, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο αιιά δελ
είραλ απνκεησζεί (δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα) αλέξρνληαλ ζε επίπεδν νκίινπ ζην
πνζφ ησλ € 554.460 (31.12.2006: € 334.921) θαη ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο πνζφ € 479.476
(31.12.2006: € 272.090). Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο αθνξνχλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πειαηψλ, νη νπνίνη δελ
έρνπλ εκθαλίζεη θαηά ην παξειζφλ δπζκελή νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Ζ ζπλνιηθή πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηελ 31.12.2007 αλεξρφηαλ ζε επίπεδν
νκίινπ ζην πνζφ ησλ € 970.524 (31.12.2006: € 1.635.178) θαη ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο πνζφ €
970.524 (31.12.2006: € 1.635.178). Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο αθνξνχλ πειάηεο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δεηλή
νηθνλνκηθή ζέζε. Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη κέξνο ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ αλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηεζεί.
Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, έρεη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

Τπόινηπν ηελ 1.1

1.635.178

1.635.178

1.635.178

1.635.178

Έζνδν απν αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

(664.654)

-

(664.654)

-

970.524

1.635.178

970.524

1.635.178

Τπόινηπν ηελ 31.12

Ο κέγηζηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο είλαη ε ζσξεπκέλε
αμία ηνπο. Δπί ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ δελ πθίζηαληαη ελέρπξα.
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16.ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ
Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Δκπνξεχκαηα θαη ινηπά πιηθά

ΟΜΗΛΟ
31.12.2007
1.637.645

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006
1.675.891

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007
1.446.164

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006
1.491.753

1.637.645

1.675.891

1.446.164

1.491.753

ύλνιν απνζεκάησλ

17.ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
Σα ινηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
2007
2.710.981

ΟΜΗΛΟ
2006
3.618.502

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007
1.827.191

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
1.857.435

Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ

87.323

95.006

-

7.730

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

24.793

26.474

23.912

23.666

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

33.693

184.791

23.413

52.781

2.856.790

3.924.773

1.874.516

1.941.612

-1.201.081

-1.201.081

-1.201.081

-1.201.081

1.655.709

2.723.692

673.435

740.531

Υξεψζηεο δηάθνξνη

Πξνβιέςεηο
ύλνιν ινηπώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ

18.ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Γνζκέλεο Δγγπήζεηο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2007
459.179
1.485.112
1.944.291

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006
511.169
1.237.202
1.748.371

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007
459.179
1.446.776
1.905.955

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006
167.362
759.390
926.752

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007
79.994
628.364
708.358

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006
511.169
1.141.231
1.652.400

19.ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ
Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο θάησζη:

Σακείν
Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2007
112.334
1.000.790
1.113.124

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006
105.193
545.560
650.753

Οη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο ηνθίδνληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα πνπ βαζίδνληαη ζηα κεληαία επηηφθηα
θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ.
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20. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΟ ΔΚΓΟΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟ
ΑΡΣΗΟ
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2007 απνηειείηαη απφ 22.621.740 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,42 εθάζηε θαη πνζνχ € 9.501.131. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2007 δέλ πξαγκαηνπνηήζεθε θακκία κεηαβνιή ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο.
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΟ ΔΚΓΟΖ ΜΔΣΟΥΩΝ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ
Σν απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ηελ 31.12.2007 ζπλνιηθνχ πνζνχ € 4.504.395
(31.12.2006 € 4.504.395 ) δελ παξνπζίαζε θακία κεηαβνιή.
21. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
Σν ηαθηηθφ, ηα αθνξνιφγεηα θαη εηδηθά απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2007
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006

267.218

267.218

266.020

266.020

2.614

2.614

2.537

2.537

15.210

15.681

17.608

17.608

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά

419.024

418.553

415.495

415.024

χλνιν απνζεκαηηθψλ

704.066

704.066

701.660

701.189

Δηδηθά απνζεκαηηθά
Έθηαθηα απνζεκαηηθά

Σαθηηθό απνζεκαηηθό: χκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη, απφ ηα
θέξδε ηεο ρξήζεο, λα ζρεκαηίζνπλ ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην έλα ηξίην
ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο εηαηξείαο απαγνξεχεηαη ε
δηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, εθηφο απφ ην κέξνο πνπ ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη πξναηξεηηθφ απνζεκαηηθφ.
Αθνξνιόγεηα θαη έθηαθηα απνζεκαηηθά: Σα απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη
ηα απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαη’ εηδηθφ ηξφπν αθνξνχλ έζνδα απφ ηφθνπο θαη πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ
θαη ηα νπνία είλαη κε θνξνινγήζηκα ή έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή. Πέξαλ ησλ ηπρφλ
πξνπιεξσζέλησλ θφξσλ, ηα απνζεκαηηθά απηά ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο.
ηελ παξνχζα θάζε ν κηινο δελ έρεη πξφζεζε λα δηαλείκεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ ινγηζηηθνπνηήζεθε ε ζρεηηθή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε.
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22. ΓΑΝΔΗΑ
Σα δάλεηα έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ. Σα πνζά πνπ είλαη
πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα, ελψ
ηα πνζά, πνπ είλαη πιεξσηέα ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα.
Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ 31.12.2007
Βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
Σξαπεδηθά δάλεηα
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Οκνινγηαθά δάλεηα
χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ

ΟΜΗΛΟ 31.12.2006

Μαθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

2.034.225
17.492
1.055.560
3.107.277

Βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

3.120.891
51.150
4.888.880
8.060.921

Μαθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

2.946.631
15.976
2.962.607

3.117.052
88.776
6.300.000
9.505.828

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31.12.2007
Βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
Σξαπεδηθά δάλεηα
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Οκνινγηαθά δάλεηα
χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31.12.2006

Μαθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

1.773.624
17.492
1.055.560
2.846.676

Βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

3.120.891
40.092
4.888.880
8.049.863

Μαθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

578.828

3.117.052
57.978
6.300.000
9.475.030

1.967.992
2.546.820

Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο
Ζ ιήμε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ έρεη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2007

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006

1 έηνο

3.107.277

2.962.607

2.846.676

2.546.820

1-5 έηε

7.839.671

9.206.578

7.828.813

9.175.780

221.250

299.250

221.250

299.250

11.168.198

12.468.435

10.896.539

12.021.850

Πάλσ απφ 5 έηε
χλνιν καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ

Οη εηαηξείεο ζρεκαηίδνπλ πξνβιέςεηο γηα ηνπο δνπιεπκέλνπο ηφθνπο εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ ηεο θαη
επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ. Γελ ππάξρνπλ άιιεο εγγπήζεηο θαη
δεζκεχζεηο θπξηφηεηαο ή ρξήζεσο επί ησλ παγίσλ θαη ησλ άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξεηψλ.
Σα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

ΟΜΗΛΟ
2007
6,8%

ΟΜΗΛΟ
2006
6,7%

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007
6,8%

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
6,7%

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

6,8%

6,4%

6,8%

6,4%
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23. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο, ηεο 31.12.2007 θαη ηεο 31.12.2006, πξνο πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο ηξίηνπο
αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2007

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006

Πξνκεζεπηέο

3.341.488

2.453.738

2.397.307

1.857.774

Δπηηαγέο πιεξσηέεο

4.789.130

5.772.476

4.705.246

5.599.280

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ
ύλνιν πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ

237.157

352.180

237.156

352.180

8.367.775

8.578.394

7.339.709

7.809.234

24. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
Οη βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο ηνπ νκίινπ ηελ 31.12.2007 πνζνχ € 837.744 (31.12.2006 πνζφ € 777.584)
αλαθέξνληαη ζε έμνδα επφκελεο ρξήζεο πνζνχ € 689.393 (31.12.2006 πνζφ € 569.476) θαη εηαηξεία ζε
έμνδα ρξήζεσο πνζνχ € 148.351 (31.12.2006 πνζφ € 208.108)
25. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
Ζ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα γηα ηελ κειινληηθή θαηαβνιή
παξνρψλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην
αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθιζνχκελν ζηελ παξνχζα αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ.
Σελ 31.12.2006 δηελεξγήζεθε, απφ εηαηξεία αλεμάξηεησλ αλαινγηζηψλ, εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
εηαηξεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβιεζνχλ απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηηο
ρξήζεηο 2006 θαη 2007.

Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηελ 31.12.2007 θαη ηελ

31.12.2006 ήηαλ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4,3%, πνζνζηφ αχμεζεο ακνηβψλ 3,5% θαη αχμεζε δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή πνζνζηφ 2%.
Ζ θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ επηζπλαπηφκελν ηζνινγηζκφ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε
2007 έρεη σο αθνινχζσο:

ΟΜΗΛΟ
31.12.2007
Τπνρξέσζε έλαξμεο ρξήζεο
Έζνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006

205.354

205.354

205.354

205.354

-

-

-

-

205.354

205.354

205.354

205.354
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26. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 25%, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηφδνπο πνπ ζα δηαθαλνληζηνχλ ή ζα
αλαθηεζνχλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο, θαη ζπκςεθίδνληαη κεηαμχ ηνπο,
φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λφκηκν δηθαίσκα γηα ην ζπκςεθηζκφ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θφξνπ έλαληη
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα
θνξνινγηθή αξρή.
ΟΜΗΛΟ
31.12.2007
(απαηηήζεηο)
ππνρξεώζεηο
Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Πξφβιεςε απαμίσζεο απνζεκάησλ

ΟΜΗΛΟ
31.12.2006
(απαηηήζεηο)
ππνρξεώζεηο

-970.029)

-919.934

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2007
(απαηηήζεηο)
ππνρξεώζεηο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2006
(απαηηήζεηο)
ππνρξεώζεηο

-970.029

-919.934

51.338

51.338

51.338

51.338

242.631

408.794

242.631

408.794

-

498.997

-

498.997

359.964

111.728

359.964

111.728

-316.096

150.923

-316.096

150.923

Πξφβιεςε πξφζζεησλ θφξσλ γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο 20002007

-2.416.000

-1.672.952

-2.416.000

-1.672.952

ύλνιν θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ηέινπο ρξήζεο

-2.732.096

-1.522.029

-2.732.096

-1.522.029

Φνξνινγηθέο Εεκίεο πξνο ζπκςεθηζκφ
ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ππήξραλ θνξνινγηθέο δεκηέο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθνχ πνζνχ
€ 3.087.692 (31.12.2006 πνζφ €3.820.490). Απφ ην παξαπάλσ πνζφ γηα θνξνινγηθέο Εεκίεο θπξίσο ησλ
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ηελ 31.12.2007 ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1.647.839 (31.12.2006 πνζφ € 3.495.682) δέλ
ππνινγίζηεθαλ αλαβαιιφκελνη θφξνη (απαίηεζε) ζπλνιηθνχ πνζνχ ηελ 31.12.2007 € 411.960 (31.12.2006
πνζνχ € 873.921) επεηδή ε θνξνινγηθή αμηνπνίεζή ηνπο θξίλεηαη αβέβαηε. Με βάζε ηε θνξνινγηθή
λνκνζεζία, ν φκηινο έρεη ην δηθαίσκα λα αμηνπνηήζεη θνξνινγηθά ηηο πξναλαθεξζείζεο δεκηέο θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο πεληαεηίαο απφ ηε ρξήζε ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ.
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ππήξραλ θνξνινγηθέο δεκηέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζπλνιηθνχ πνζνχ

€

1.439.853 (31.12.2006 πνζφ € 446.912) γηα ηηο νπνίεο ππνινγίζηεθε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
ζπλνιηθνχ πνζνχ € 359.964 πεξίπνπ (31.12.2006 πνζφ € 111.728 πεξίπνπ).

Σελίδα 51 από 56

ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.E.
Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

27. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΔ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΜΔΡΖ
Ζ εηαηξεία αγνξάδεη θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα
ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ, ηεο κεηξηθήο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αλαθέξνληαη παξαθάησ:
2007

2006

ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΔ ΑΓΟΡΔ
ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΑΔ
ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ
ΑΛΑ ΑΔ

12.805

26.845
39.488
5.967

ΤΝΟΛΑ

12.805

72.300

2007
ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΔ ΠΧΛΖΔΗ
GREGORYS ROMANIA SA
ΑΛΑ ΑΔ
ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ
ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΑΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ
ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ ΔΠΔ
QUALITY FOOD MANAGMENT ΔΠΔ
ΤΝΟΛΑ

ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ
ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΑΔ
GREGORYS MICROMEALS
ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ
ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ.
GREGORYS ROMANIA SA
F.Q.M. ΔΠΔ
ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ ΔΠΔ
ΑΛΑ ΑΔ
ΤΝΟΛΑ

ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

2006
54.094
435.632
285.936
69.598
476.548
46.726

2.298
243.710
196.504
156.634
275.045
66.227
-

1.368.534

940.418

31.12.2007

31.12.2006

7.208
926.412
24.816
32.241
26.716
50.689
14.311

145.318
7.208
992.740
22.813
330.185
4.214
-

1.082.393

1.502.478

31.12.2007

31.12.2006

ΑΛΑ ΑΔ

14.070

121.731

ΤΝΟΛΑ

14.070

121.731

Σελίδα 52 από 56

ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.E.
Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007
(Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαηά ηηο
πεξηφδνπο 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 θαη 1 Ηαλνπαξίνπ 2006 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2006
αληίζηνηρα αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
2007
Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

ύλνιν

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006

1.160.691

807.742

920.589

787.242

-

-

-

-

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΟΜΗΛΟ
2006

300.000

-

300.000

-

1.460.691

807.742

1.220.589

787.242

28.ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ
α) Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θέξδε πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο κε ηνλ
κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο κεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο. Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007 θαη 2006 (γηα ηελ
ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα επεηδή δηαθνπηφκελε δξαζηεξηφηεηα δελ ππήξρε) έρεη σο εμήο:
Βαζηθέο θέξδε αλά κεηνρή
Καζαξά Κέξδε ρξήζεο
Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή

ΟΜΗΛΟ
2007
1.182.314
22.621.740
0,052

ΟΜΗΛΟ
2006
1.625.828
22.621.740
0,072

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2007
1.767.712
22.621.740
0,078

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2006
2.171.268
22.621.740
0,096

Σελίδα 53 από 56

ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.E.
Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

29.ΗΟΛΟΓΗΜΟΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ ΤΓΥΧΝΔΤΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ
ΑΔ

ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ
ΑΔ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΓΥΧΝΔΤΖ
31.3.2007

31.3.2007

Με θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

176.701

234.039

Λνηπέο καθξνρξφληεο απαηηήζεηο

22.172
198.873

21.395
255.434

1.798
12.783
40.077
41.774
4.613
8.046
109.091

22.779
10.218
10.279
33.379
3.758
66.556
146.969

307.964

402.403

486.040
470
-565.334
-78.824

198.000
-319.622
-121.622

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

9.163

-

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

9.163

-

4.375
7.061

51.882
1.191

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ
Λνηπέο απαηηήζεηο
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Τπφινηπν θέξδε/δεκίεο εηο λέν
ύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ
Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο
Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε
Υξήζε
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Λνηπά ζηνηρεία Παζεηηθνχ
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

4.614

8.248

360.985
585
5
377.625
386.788

433.333
27.211
2.161
524.025
524.025

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

307.964

402.403
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30. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ ΣΖ 1.4-20.12.2007 ΤΓΥΧΝΔΤΘΔΝΣΧΝ
ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΑΗΑΣΗΚΑ
ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΑΔ
1.4-20.12.2007

Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε

ΓΔΤΜΑΣΑ
ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΑΔ
1.4-20.12.2007
-

599.345

-

-237.031
362.314

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα

100.675

11.045

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο

100.675
-96.848

373.359
-309.903

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

-22.116

-23.799

-2.707

-1.720

-20.996

37.937

-52

-280

-21.048
-21.048

37.657
37.657

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Κέξδε/Εεκηέο πξν θφξσλ θαη
ρξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ
Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο
(Εεκίεο) / Κέξδε πξν θφξσλ
Μείνλ: θφξνη
(Εεκίεο) / Κέξδε κεηά απφ θφξνπο

31.ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
I. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΔΠΗΓΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ
α.Τθίζηαληαη επίδηθεο εηζπξάμεσο απαηηήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ηελ 31.12.2007, ζπλνιηθνχ πνζνχ €
1.020.000 πεξίπνπ, γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο.
β. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ Α.Δ. βξίζθεηαη ζε δηθαζηηθφ αγψλα θαηά ησλ
πξψελ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηεο γηα πνζφ απαίηεζεο € 900.000 πεξίπνπ. Ζ εθδίθαζε φισλ ησλ αγψλσλ πνπ
έρνπλ θαηαηεζεί πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αλακέλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα.
ΗΗ. ΛΟΗΠΔ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ
ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ
ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Α.Δ
ΑΛΑ Α.Δ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΗΚΖ Α.Δ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ Α.Δ
GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD
GREGORY’S ROMANIA S.A.
BLUE RIVER MANAGEMENT LTD

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΥΡΖΔΗ

2000-2007
2002-2007
2002-2007
2003-2007
2003-2007
2002-2007
2004-2007
2005-2007
2004-2007
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ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.E.
Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

Ζ κεηξηθή εηαηξεία «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε
ρξήζε 1999. Σνλ Μάξηην ηνπ 2008 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηηο
αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2000-2005 θαη αλακέλεηαη ε παξαιαβή ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008.
ε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ είλαη πηζαλφ λα επηβιεζνχλ
πξφζζεηνη θφξνη θαη πξφζηηκα ζηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο.

Ο φκηινο ζεσξεί φηη έρεη

ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο έλαληη ησλ πξφζζεησλ θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηνπο
κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο απφ παιαηφηεξνπο θνξνινγηθνχο
ειέγρνπο. Ο φκηινο έρεη ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2000-2007, πνζνχ €
2.416.000.
32. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Δθηφο ησλ παξαπάλσ δελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο
εηαηξείαο.
Άιηκνο, 24 Μαξηίνπ 2008

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Ζ Πξντζηακέλε Λνγηζηεξίνπ

Γεσξγάηνο Β. Γξεγφξηνο

Γεσξγάηνο Γ. Βιάζηνο

Υαηδεδάθε Ν. Ηθηγέλεηα

Α.Γ.Σ. Α. 564143

Α.Γ.Σ. Ξ. 109644

Α.Γ.Σ. ΑΔ. 008242 / ΑΜ 19341 Α’ ΣΑΞΖ
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