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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο
Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
Δλδηάκεζεο Καηαζηάζεηο πλνιηθψλ Δζφδσλ
Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Ηζνινγηζκνχ
Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ
εκεηψζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ

Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ 1.1.2010 –
30.6.2010 είλαη εθείλε πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.’ θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ 27ε επηεκβξίνπ 2010. Ζ
παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ 1.1.2010 – 30.6.2010 είλαη
αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.gregorys.gr .
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1.ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
(ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3556/2007)
Σα θαησηέξσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ.’ :
1. Γεσξγάηνο Β. Γξεγφξηνο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
2. Γεσξγάηνο Γ. Βιάζηνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη
3. Γξεγνξηάδεο Μ. Κσλζηαληίλνο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, δειψλνπκε φηη γλσξίδνπκε:
α. νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ.’ γηα ηελ
πεξίνδν 1.1.2010 έσο 30.06.2010 , νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή
Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο
‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ.’, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο θαη 5
ηνπ Ν.3556/2007.
β. Ζ ζπλεκκέλε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε , ηηο
επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ.’, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ
6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007.
Άιηκνο, 27 επηεκβξίνπ 2010

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Σν Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Γεσξγάηνο Β. Γξεγφξηνο

Γεσξγάηνο Γ. Βιάζηνο

Γξεγνξηάδεο Μ. Κσλζηαληίλνο

Α.Γ.Σ. Υ 027921

Α.Γ.Σ. Ξ 109644

Α.Γ.Σ.  192787
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2.ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
(ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007 γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν
από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 Ηνπλίνπ 2010)
Κχξηνη Μέηνρνη,
αο ππνβάιινπκε ηελ παξνχζα εμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηελ
Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α΄
εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2010 (01.01.2010 έσο 30.06.2010).
Καηά ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2010, ηα Δλνπνηεκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ εμειίρζεθαλ σο
αθνινχζσο:
Ο Κύθινο Δξγαζηώλ (πσιήζεηο) αλήιζε ζε 18,9 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ απφ 21,7 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ
ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε πνπ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ αιιαγή ηνπ
κίγκαηνο πσιήζεσλ εμαηηίαο ηεο κεηαηξνπήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ ζε
Franchise.
Σα Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα αλήιζαλ ζε 3,4 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α’ Δμάκελν ηνπ 2010 απφ 2,3
εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 1,1 εθαηνκκχξηα
ΔΤΡΧ πεξίπνπ, ελψ νη Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 1,1 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ πεξίπνπ,
γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πξναλαθεξφκελε κείσζε ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ.
Σα Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
(EBITDA) αλήιζαλ ζε 2,9 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2010 απφ 2,5 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ
ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ θαη ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Σα Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (Λεηηνπξγηθά Κέξδε)
παξνπζίαζαλ κείσζε θαη αλήιζαλ ζε 1,4 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2010 απφ 1,5
εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009.
Σα Κέξδε πξν Φόξσλ αλήιζαλ ζε 0,8 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2010, απφ 1,2
εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009. Οκνίσο ηα Κέξδε κεηά ηνπο Φόξνπο
κεηψζεθαλ ζε 0,4 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2010, απφ 0,8 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην
αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009.
Αθνινχζσο, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο εμειίρζεθαλ σο εμήο:
Ο Κύθινο Δξγαζηώλ (Πσιήζεηο) αλήιζε ζε 17,7 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ απφ 20 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην
Α΄ εμάκελν ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2,3 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ
νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο εηαηξείαο γηα κεηαηξνπή ηεο πιεηνλφηεηαο
ησλ εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ ζε θαηαζηήκαηα Franchise.
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Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα θαη Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο
Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα αλήιζαλ ζε 3,4 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 2010 απφ 2,3
εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009, ελψ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε 11,4 εθαηνκκχξηα
ΔΤΡΧ ην Α Δμάκελν ηνπ 2010 απφ 12,3 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009.
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)
αλήιζαλ ζε 3,2 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2010, απφ 2,6 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην
αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009.
Σα Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (Λεηηνπξγηθά Κέξδε)
αλήιζαλ ζε 1,9 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2010 απφ 1,8 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην
αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009.
Σα Κέξδε πξν Φόξσλ αλήιζαλ ζε 1,4 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2010, απφ 1,5
εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009.
Σα Κέξδε κεηά ηνπο Φόξνπο αλήιζαλ ζε 0,9 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2010, απφ 0,9
εθαηνκκχξην ΔΤΡΧ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009.
εκαληηθά Γεγνλόηα
Σνλ Μάξηην ηνπ 2010 εθδφζεθε εληνιή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ εηαηξεία ‘ΓΡΖΓΟΡΖ
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.’ γηα ηηο ρξήζεηο 2006 – 2008, κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν
αληίζηνηρνο θνξνινγηθφο έιεγρνο. Ζ εηαηξεία ζεσξεί φηη έρεη ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο έλαληη
ησλ πξφζζεησλ θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ έιεγρν.
Καηά ην ίδην δηάζηεκα, ε ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.’ απνρψξεζε απφ ηε κε επηθεξδή
εθκεηάιιεπζε ηνπ θαθεζηηαηνξίνπ ΝΔΟΝ.
Σέινο, ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
ΑΛΑ Α.Δ. ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Ζ..Α.Π. ζηνλ Πεηξαηά.
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, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν
επηηνθίνπ.
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α) Κίλδπλνο αγνξάο
i) Κίνδςνορ ηιμών
Ο Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ ρξενγξάθσλ δηφηη ηελ 30/06/2010 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) Κίνδςνορ ηαμειακών ποών και κίνδςνορ μεηαβολών εύλογηρ αξίαρ λόγυ μεηαβολήρ ηυν επιηοκίυν
Ο Όκηινο 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 30.06.2010 είρε δαλεηζκφ ζπλνιηθνχ
πνζνχ € 24,8 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΧ θαη είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ
αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ.
iii) ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
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 Όκηινο έρεη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο ζε
μέλεο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηίζεληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο.
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.
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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 βάζεη 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:
30.06.2010-ΟΜΗΛΟ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

5.378.169

11.929.757

7.525.000

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

7.776.607

-

-

31.12.2009-ΟΜΗΛΟ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

4.474.961

15.242.019

5.912.502

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

9.599.826

-

-

30.06.2010-ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

5.373.078

11.911.739

7.525.000

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

7.383.475

-

-

31.12.2009-ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

4.439.739

15.242.019

5.912.502

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

9.308.707

-

-

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
Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Καζαξόο δαλεηζκόο
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο
κεηξηθήο
πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα
πληειεζηήο κόριεπζεο

ΟΜΗΛΟ
30/06/10
24.832.926

ΟΜΗΛΟ
31/12/2009
25.629.482

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/06/10
24.809.817

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2009
25.594.260

(788.973)

(1.603.590)

(617.501)

(1.355.177)

24.043.953

24.025.892

24.192.316

24.239.083

10.461.056

10.024.237

12.511.692

11.582.045

34.505.009

34.050.129

36.704.008

35.821.128

70%

71%

66%

68%

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ
Σα πνζά ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα πξνο απηήλ κέξε,
ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο δελ επεξεάδνπλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο
θαη ηνπ Οκίινπ. Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεφκελα πξνο απηήλ κέξε παξαηίζεληαη
αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 9.13 ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε
ηελ 30.06.2010.

ΑΛΗΜΟ , 27 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2010
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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3.ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.’

Ειζαγωγή
Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.’ (ε Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ν Όκηινο) ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2010, ηηο
ζρεηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ
θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ
Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν ΓΛΠ 34). Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε
ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο.
Εύρος επιζκόπηζης
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 ‘Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οληφηεηαο’. Ζ επηζθφπεζε ηεο
ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ
είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ
επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη
ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζζνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ
παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ.
σμπέραζμα
Με βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην
ΓΛΠ 34.
Αναθορά επί άλλων νομικών και κανονιζηικών θεμάηων
Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην
άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.

Αθήμα, 27 επτεμβρίου 2010
Ο ΟΡΙΩΣΟ ΔΚΔΓΙΣΖ ΚΟΓΘΣΖ

BDO Ορκωτοί Δλεγκτές Α.Δ
Πατησίωμ 81 & Χέυδεμ, 104 34 Αθήμα

ΗΔΟΔΩΡΟ ΕΔΡΒΟ

Α.Λ ΟΔΚ 111

Α.Λ. ΟΔΚ 17591
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4. ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1.1-30.06.2010

ΟΜΗΛΟ
01.0130.06.2010

ΟΜΗΛΟ
01.0130.06.2009

Κχθινο εξγαζηψλ

18.922.651

21.775.519

17.695.505

19.987.448

Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο

-8.129.865
10.792.786
3.424.199
14.216.985
-8.110.824

-8.736.928
13.038.591
2.373.758
15.412.349
-9.357.852

-7.707.591
9.987.914
3.405.052
13.392.966
-7.086.668

-8.214.117
11.773.331
2.358.133
14.131.464
-8.259.214

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

-3.964.665

-4.422.073

-3.686.743

-4.038.404

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο

-53.105

-42.780

-53.105

-42.780

-613.751

-57.787

-590.854

-27.224

1.474.640
16.426
-616.371

1.531.857
11.565
-291.497

1.975.596
16.241
-596.874

1.763.842
11.492
-269.286

874.695
-469.814

1.251.925
-371.376

1.394.963
-465.316

1.506.048
-366.586

404.881

880.549

929.647

1.139.462

638.705
-233.824

1.093.331
-212.782

929.647
0

1.139.462
0

0,0692

0,0389

0,1591

0,0503

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ-θνηλέο
κεηνρέο

5.842.502

22.621.740

5.842.502

22.621.740

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη
Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ

2.985.738

2.497.351

3.244.275

2.626.841

εκ.

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Κέξδε πξν θφξσλ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ
απνηειεζκάησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Κέξδε πξν θφξσλ
Πιένλ/Μείνλ: θφξνη
Κέξδε κεηά απφ θφξνπο
Καηαλεκεκέλα ζε :
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Κέξδε αλά κεηνρή

9.4

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01.0130.06.2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01.0130.06.2009

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 28 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
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5. ΕΝΔΙΑΜΕΕ ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
1.1-30.06.2010

ΟΜΗΛΟ
Κέξδε / Εεκηέο πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Λνηπά ζπλνιηθά έμνδα κεηά απφ θφξνπο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα κεηά από
θόξνπο
Σα ζπλνιηθά θέξδε / δεκηέο θαηαλέκνληαη ζε:
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Κέξδε / Εεκηέο πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα κεηά από
θόξνπο
Σα ζπλνιηθά θέξδε / δεκηέο θαηαλέκνληαη ζε:
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

1.1-30.6.2010

1.1-30.6.2009

404.881
-201.886
-

880.549
308.955
-

202.995

1.189.504

436.819
-233.824

1.402.286
-212.782

1.1-30.6.2010

1.1-30.6.2009

929.647
-

1.139.462
-

929.647

1.139.462

929.647
-

1.139.462
-

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 28 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
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6.ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2010
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΟΜΗΛΟ
30.06.2010

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30.06.2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009

10.704.776
386.797
24.930.646
149.735
2.049.200
38.221.154

11.629.408
386.797
24.966.964
149.735
2.055.918
39.188.822

10.222.264
23.477.931
3.498.143
2.000.200
39.198.538

10.855.356
23.514.096
3.498.143
2.007.081
39.874.676

1.124.927
5.063.152
2.367.831
788.973
9.344.883

1.295.710
4.673.834
2.389.014
1.603.590
9.962.148

924.646
5.027.814
2.470.593
827.167
617.501
9.867.721

1.028.203
4.600.929
2.323.322
914.129
1.355.177
10.221.760

47.566.037

49.150.970

49.066.259

50.096.436

9.9

2.453.851
4.504.395
702.265
3.348.425
-547.880
10.461.056
-543.122
9.917.934

2.453.851
4.504.395
702.265
2.709.720
-345.994
10.024.237
-309.298
9.714.939

2.453.851
4.504.395
699.859
4.853.587
12.511.692
12.511.692

2.453.851
4.504.395
699.859
3.923.940
11.582.045
11.582.045

9.10

1.165.864
209.209
19.396.647
58.110
691.288
21.521.118

917.749
209.209
21.124.969
62.110
691.263

1.139.396
197.005
19.396.647
40.092
679.144
21.452.284

891.281
197.005
21.124.969
40.092
679.119

7.776.607
5.378.169
1.998.688
973.521
16.126.985
37.648.103

9.599.826
4.442.403
1.884.177
504.325
16.430.731

9.308.707
4.429.199
1.645.266
198.753
15.581.925

39.436.031

7.383.475
5.373.078
97.017
1.583.381
665.332
15.102.283
36.554.567

47.566.037

49.150.970

49.066.259

50.096.436

ημ

Με θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο επηρ/ζεηο
Λνηπέο καθξνρξφληεο απαηηήζεηο
Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

9.5
9.6

9.7

9.8

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν
πλ/θέο δηαθ.απφ κεηαηξνπή ζπγαηξηθψλ ηνπ εμ/θνχ
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύνολο Ιδίυν κεθαλαίυν
Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία
Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ζε Σξάπεδεο
Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ζε Δηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύνολο μακποππόθεζμυν ςποσπεώζευν
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο
ύνολο βπασςππόθεζμυν ςποσπεώζευν
ύνολο ςποσπεώζευν
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

9.11

9.11

9.12

23.005.300

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 28 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
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Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2010
(Σα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)

7.ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΣΖ 30εο ΗΟΤΝΗΟΤ 2010
πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
κεηαηξνπήο
ηζνινγηζκώλ
εμσηεξηθνύ
-345.994
-201.886
-

Απνηειέζκαηα
εηο λέν
2.709.720
638.705

Γηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο
-309.298
-233.824

ύλνιν
9.714.939
-201.886
404.881

Μεηνρηθό
θεθάιαην
2.453.851
-

Γηαθνξά
ππέξ ην
άξηην
4.504.395
-

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό
267.240
-

-

-

-

Λνηπά
απνζεκαηηθά
435.025
-

2.453.851

4.504.395

267.240

435.025

-547.880

3.348.425

-543.122

9.917.934

9.501.131
-

4.504.395
-

267.240
-

436.826
-

-526.377
308.955

-5.910.478
-

65.878
-

8.338.615
308.955

-

-

-

-

-

1.095.802

-215.253

880.549

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009

9.501.131

4.504.395

267.240

436.826

-217.422

-4.814.676

-149.375

9.528.119

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 30/06/2010

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην

ΟΜΗΛΟ 30/06/2010
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Απνηέιεζκα άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε
Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.06.2010
Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010
ΟΜΗΛΟ 30/06/2009
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Απνηέιεζκα άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε
Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.06.2009

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.06.2010
Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010

Σαθηηθό απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά

Τπόινηπν εηο λέν

ύλνιν

2.453.851

4.504.395

266.020

433.839

3.923.940

11.582.045

-

-

-

-

929.647

929.647

2.453.851

4.504.395

266.020

433.839

4.853.587

12.511.692

9.501.131
9.501.131

4.504.395
4.504.395

266.020
266.020

435.640
435.640

-2.036.996
1.139.462

12.670.190
1.139.462
13.809.652

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 30/6/2009
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.06.2009
Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009

-897.534

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 28 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
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8.

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ

ΟΜΗΛΟ
30.06.2010

ΟΜΗΛΟ
30.06.2009

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30.06.2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30.06.2009

874.695

1.251.925

1.394.963

1.506.048

1.511.098

945.126

1.268.679

862.999

-201.886

-11.783

-

-

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

-61.159

-42.635

-41.787

-42.808

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

599.945

260.576

580.633

257.794

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ

162.629

267.121

103.557

286.240

Μείσζε / (Αχμεζε)απαηηήζεσλ
Μείσζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)

-360.013
-879.719

1.876.045
287.131

-232.198
-1.318.592

1.931.737
296.990

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα

-616.371

-260.576

-596.874

-257.794

Καηαβιεκέλνη θφξνη

-326.627

-1.100.548

-322.129

-1.054.693

702.592

3.472.382

836.252

3.786.513

-947.261
212.401

-872.105
258.340

-945.422
141.916

-882.753
258.340

16.427

11.526

16.241

11.493

-

-

-

-

-718.433

-602.239

-787.265

-612.920

931.574

890.917

931.116

890.917

-4.000

-68.078

-

-66.301

-1.726.350

-3.312.748

-1.717.779

-3.748.574

-798.776

-2.489.909

-786.663

-2.923.958

-814.617
1.603.590

380.234
720.294

-737.676
1.355.177

249.632
569.122

788.973

1.100.528

617.501

818.754

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

χλνιν ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαη. κηζζψζεηο
(ρξενιπζία)
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 28 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
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9. ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
9.1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Ζ ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 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 Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη:
ζηελ εκπνξία εηδψλ δηαηξνθήο θαη ηππνπνηεκέλσλ γεπκάησλ γεληθψο, φπσο ηπξφπηηεο, ζπαλαθφπηηεο,
ζάληνπτηο 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 ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ κε ηελ εκπνξηθή
επσλπκία «Γπηγόπηρ μικπογεύμαηα - Cofferight». Σν δίθηπν απηφ αξηζκνχζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο
01.01 - 30.06.2010, 246 ζεκεία πψιεζεο απφ ην νπνία 11 αλήθαλ ζηελ εηαηξεία, 2 ζε ζπγαηξηθέο, 212 ζε
αδεηνχρνπο δηθαηφρξεζεο (franchisees), 8 ζεκεία πψιεζεο ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο, 8 ζεκεία πψιεζεο
ζηελ Κχπξν θαη 5 ζεκεία πψιεζεο ζηελ Αιβαλία. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νκίινπ
θαηά ηελ 30.06.2010 θαη 30.06.2009 αλέξρνληαλ ζε 317 θαη 559 άηνκα αληίζηνηρα, ηεο δε κεηξηθήο ζε 232
θαη 431 άηνκα ηελ 30.06.2010 θαη 30.06.2009 αληίζηνηρα.
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Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ηα παξαθάησ θαηνρπξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα: ην ππ΄ αξηζκφλ 138332 ζήκα πνχ
απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «Γπηγόπηρ Μικπογεύμαηα» κε εκεξνκελία ιήμεο πξνζηαζίαο ηελ 30/01/2018, 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 θαη ην ππ΄ αξηζκφλ 161815 ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «ΝΕΟΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΣΑ», πνπ ραξαθηεξίδεη ην concept ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, κε εκεξνκελία ιήμεο πξνζηαζίαο
ηελ 26/03/2012. χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 λ. 2239/1994, ε δηάξθεηα ησλ ζεκάησλ κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη αλά δεθαεηία. 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 ηνλ αληαγσληζκφ
θέξλνπλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο καο ζηελ θνξπθή ηεο αγνξάο.
Οη παξνχζεο εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηηο 27 επηεκβξίνπ 2010.

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 ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30 Ηνπλίνπ 2010 έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη ηηο εξκελείεο ησλ ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ
Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή.
Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηνλ Όκηιν. 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.
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Δλνπνίεζε
(α) Θπγαηξηθέο
Θπγαηξηθέο εηαηξίεο είλαη εθείλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ)
ζηηο νπνίεο ν Όκηινο έρεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξν ηνπ κηζνχ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη.
Ζ χπαξμε ελδερφκελσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ, ιακβάλνληαη
ππφςε, φηαλ ν Όκηινο αμηνινγεί εάλ έρεη ηνλ έιεγρν κηαο εηαηξίαο.
Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρφο ηνπο κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Όκηιν θαη
παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηαθφπηεηαη ν έιεγρνο. Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο εμαγνξάο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εμαγνξαδφκελσλ ζπγαηξηθψλ. Ζ παξάγξαθνο 2.4(β) πεξηγξάθεη
ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαμίαο. Σν θφζηνο κηαο εμαγνξάο ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ
εχινγσλ αμηψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθέξνληαη, ησλ
κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πθίζηαληαη ή αλαιακβάλνληαη, πιένλ νπνηνπδήπνηε
θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμαγνξά. Σα απνθηψκελα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο θαη
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο,
αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ ηεο κεηνςεθίαο.
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηψκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε, αλαγξάθεηαη σο
ππεξαμία. Όηαλ ην θφζηνο ηεο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ απνθηψκελσλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ, ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε, ε δηαθνξά
αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Οη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα
ινγαξηαζκψλ θαη ηα κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ
ηνπ Οκίινπ, απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο απαιείθνληαη επίζεο, εθηφο εάλ ην θφζηνο
ηνπο δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί φπνηε
θξίζεθε αλαγθαίν έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ
Όκηιν. Ζ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο
κεηξηθήο Δηαηξίαο. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο αληηπξνζσπεχνπλ ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ θαη ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ δελ αλαινγνχλ ζηνλ Όκηιν. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο παξνπζηάδνληαη δηαθξηηά ζηελ
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ζε δηαθξηηή γξακκή ζηα ίδηα θεθάιαηα
ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε εμαγνξάο δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο απφ ηελ
Δηαηξία, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
εηαηξίαο πνπ εμαγνξάδεηαη αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία. ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξίαο νη ζπκκεηνρέο ζε
ζπγαηξηθέο εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο κείνλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απαμίσζε, εθφζνλ ππάξρνπλ.
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(β) πγγελείο επηρεηξήζεηο
πγγελείο επηρεηξήζεηο απνθαινχληαη νη λνκηθέο νληφηεηεο φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ, κεηά
δηθαησκάησλ ςήθνπ, είλαη κεηαμχ 20% θαη 50%, θαζψο θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο αζθεί
ζεκαληηθή επηξξνή, αιιά δελ ηηο ειέγρεη. Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε
ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εκπεξηέρνπλ ηελ ππεξαμία (θαζαξή απφ νπνηεζδήπνηε δεκίεο απφ απαμίσζε) πνπ
αλαγλσξίζηεθε θαηά ηελ εμαγνξά. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε
ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ εμαγνξά ησλ ζπγγελψλ εηαηξηψλ αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ, επί ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηά απφ ηελ
εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ. Οη ζσξεπηηθέο, κεηά απφ ηελ εμαγνξά,
κεηαβνιέο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηξνπνπνηνχληαη έλαληη ηνπ εκθαληδφκελνπ πνζνχ ηεο
επέλδπζεο. Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπγγελψλ
επηρεηξήζεσλ απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηηο εηαηξίεο απηέο. Οη κε
πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απαιείθνληαη επίζεο, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη έλδεημε απαμίσζεο ησλ
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ φπνπ κεηαθέξζεθε. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εκπεξηέρνπλ
ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμαγνξά ηνπο. Όηαλ ε αλαινγία ηνπ Οκίινπ ζηηο δεκηέο κηαο ζπγγελνχο
επηρείξεζεο ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ, ηφηε ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ
δεκηέο, εθηφο εάλ έρεη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ή πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ησλ
εηαηξηψλ απηψλ.
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ
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’
ΠΑΛΛΖΝΖ Δ.Π.Δ’

(πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%),

θαη ηελ εηαηξεία ‘ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ

(πνζνζηφ 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 SA’ (άκεζν θαη έκκεζν) είλαη 50,44%

(απφ ην νπνίν 31,01 % αθνξά άκεζν πνζνζηφ).
2.2. Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη
ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή
κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ
πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
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Πρόησπα σποτρεωηικά από 1 Ιανοσαρίοσ 2010
Γ.Π.Υ.Α. 3 (Αλαζεσξεκέλν)

‘πλελώζεηο

Δπηρεηξήζεσλ’

θαη

Γ.Λ.Π. 27 (Σξνπνπνηεκέλν)

‘Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο’ (εθαξκφδεηαη ληα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)
Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Π. 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά
απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο
ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ
ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν
κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη
ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ εθαξκφδνληαη
κεηαγελέζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη
ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.

Γ.Π.Υ.Α 9 ‘Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα’ (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ
ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν Γ.Π.Υ.Α 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην Γ.Π.Υ.Α
9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ,
ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο.
χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ
εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε
ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν Γ.Π.Υ.Α 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ
ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα
επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γ.Π.Υ.Α 9,
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φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε
δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε
πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, γηα θάζε έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ
κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν Γ.Π.Υ.Α 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο
κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε
ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν Γ.Π.Υ.Α 9 δελ
κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν
φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2013.
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) ‘Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ’ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε
ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα
γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε
δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ
γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε
αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ, ηφζν ζηηο αηνκηθέο, φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο
Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο, απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ
έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γ.Λ.Π.

39

(Σξνπνπνηεκέλν)

Υξεκαηννηθνλνκηθά

κέζα:

Αλαγλώξηζε

θαη

Δπηκέηξεζε

-

Αληηζηαζκηζκέλα ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα
ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ
έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 39.
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Διερμηνείες σποτρεωηικές από 1 Ιανοσαρίοσ 2010
Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 17 Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο (εθαξκφδεηαη ληα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)
Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα
πιεξσηέα κεξίζκαηα. θνπφο ηεο Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη
κία επηρείξεζε λα αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα, ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη ην πψο ζα
πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ
δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθή αμίαο ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα
πιεξσηέα. Νσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη, αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο
απηφ ζηηο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδεη ην Γ.Π.Υ.Α. 3 (φπσο
αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην Γ.Λ.Π. 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2008) θαη ην Γ.Π.Υ.Α. 5 (φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα Γηεξκελεία). Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο δελ επηηξέπεηαη. Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 18 Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο (εθαξκφδεηαη ληα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)
Ζ Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο
Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 18 είλαη λα απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο
κηα επηρείξεζε ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο, κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
ή εμνπιηζκφ) ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη
κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε
ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε
θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή
αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ή θαη ζηα δχν ηαπηφρξνλα. Ζ Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 18
απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε
θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε
εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, κε αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην,
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηξεηψλ πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
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9.3. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ
Επιτειρημαηικοί ηομείς
Οη θχξηνη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ηνπ νκίινπ είλαη ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο πσιήζεηο ζε Διιάδα θαη
Δμσηεξηθφ.
Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30.06.2010 έρνπλ σο εμήο:
Υνλδξηθέο

Υνλδξηθέο

Ληαληθέο

Ληαληθέο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

Δζσηεξηθνχ

Δμσηεξηθνχ

Δζσηεξηθνχ

Δμσηεξηθνχ

Κχθινο εξγαζηψλ

10.130.558

109.100

5.100.231

758.239

2.824.523

18.922.651

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα

-8.981.003

-85.523

-4.754.503

-1.138.168

-2.488.814

-17.448.011

1.149.555

23.577

345.728

-379.929

335.709

1.474.640

-338.614

-6.929

-144.203

-17.519

-92.680

-599.945

810.941

16.648

201.525

-397.448

243.029

874.695

-271.339

-5.553

-114.151

-4.498

-74.273

-469.814

539.602

11.095

87.374

-401.946

168.756

404.881

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Κέξδε πξν θφξσλ
Φφξνη

Λνηπά

χλνιν

Κέξδε πεξηόδνπ

Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 30.06.2009 έρνπλ σο εμήο:

Κχθινο εξγαζηψλ
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα
Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Κέξδε πξν θφξσλ
Φφξνη
Κέξδε πεξηόδνπ

Υνλδξηθέο

Υνλδξηθέο

Ληαληθέο

Ληαληθέο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

Δζσηεξηθνχ

Δμσηεξηθνχ

Δζσηεξηθνχ

Δμσηεξηθνχ

9.480.726

133.445

10.424.270

861.628

875.450

21.775.519

-8.612.102

-113.337

-9.473.006

-1.267.391

-777.826

-20.243.662

868.624

20.108

951.264

-405.763

97.624

1.531.857

-127.724

-2.939

-118.588

-19.390

-11.291

-279.932

740.900

17.169

832.676

-425.153

86.333

1.251.925

-181.423

-4.179

-164.927

-4.790

-16.057

-371.376

559.477

12.990

667.749

-429.943

70.276

880.549

Λνηπά

χλνιν

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα θαηά ηελ 30.06.2010 έρνπλ σο εμήο:

χλνιν ελεξγεηηθνχ
Ίδηα Κεθάιαηα
Απνζβέζεηο (ζχλνιν πεξηφδνπ)

Υνλδξηθέο

Υνλδξηθέο

Ληαληθέο

Ληαληθέο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

25.492.010

521.556 12.266.127

5.486.737

112.288

2.533.041

750.513

15.348

362.837

Λνηπά

χλνιν

2.310.685 6.975.659 47.566.037
284.046 1.501.822

9.917.934

177.129

1.511.098

205.271
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Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα θαηά ηελ 30.06.2009 έρνπλ σο εμήο:

χλνιν ελεξγεηηθνχ
Ίδηα Κεθάιαηα

Υνλδξηθέο

Υνλδξηθέο

Ληαληθέο

Ληαληθέο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

πσιήζεηο

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

Δζσηεξηθφ

Δμσηεξηθφ

12.708.988

320.962 14.147.520

Λνηπά

χλνιν

2.314.601 1.233.169 30.725.240

4.343.658

99.838

4.080.245

620.790

383.588

9.528.119

419.784

9.631

407.206

71.503

37.002

945.126

Απνζβέζεηο (ζχλνιν πεξηφδνπ)

9.4. ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πξαγκαηνπνηνχλ θνξνινγηθέο δεκηέο, εθηφο απφ ηελ ‘ΓΡΖΓΟΡΖ
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ. 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 απφ ηε ρξήζε 2010 ήηαλ 24%. Απφ ηε ρξήζε 2011 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη θαηά κία κνλάδα κέρξη ην 20% ην 2014. Ζ πξφβιεςε γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο
πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
30/06/2010

ΟΜΗΛΟ
30/06/2009

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/06/2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/06/2009

Φφξνο εηζνδήκαηνο

-221.700

-243.298

-217.202

-238.508

Αλαβαιιφκελνη θφξνη (έμνδν)
Ππόβλετη για ανέλεγκηερ
σπήζειρ
ύνολο θόροσ ειζοδήμαηος και
αναβαλλόμενων θόρων

-248.114

-128.078

-248.114

-128.078

-

-

-

-

-469.814

-371.376

-465.316

-366.586

9.5. ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ
πεξίνδν 1.1-30.6.2010 θαη 1.1-31.12.2009 σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
30/06/2010
Μηθηή ινγηζηηθή αμία
Πξνζζήθεο θαη Μεηψζεηο
Απνζβέζεηο
χλνιν αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

ΟΜΗΛΟ
31/12/2009

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/06/2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2009

11.629.408

12.134.770

10.855.356

11.141.248

542.878

1.267.361

592.152

1.330.513

(1.467.510)
10.704.776

(1.772.723)
11.629.408

(1.225.244)
10.222.264

(1.616.405)
10.855.356
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9.6. ΑΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-30.6.2010 θαη 1.131.12.2009 σο αθνινχζσο:

ΟΜΗΛΟ
30/06/2010
Μηθηή ινγηζηηθή αμία
Πξνζζήθεο θαη Μεηψζεηο
Απνζβέζεηο
χλνιν αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

ΟΜΗΛΟ
31/12/2009

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/06/2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2009

24.966.964

7.473.439

23.514.096

6.032.554

7.270

17.697.523

7.270

17.679.047

(43.588)
24.930.646

(203.998)
24.966.964

(43.435)
23.477.931

(197.505)
23.514.096

9.7. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο θάησζη:

Πειάηεο
Γξακκάηηα θαη επηηαγέο εηζπξαθηέεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

ΟΜΗΛΟ
30/06/2010
3.952.780
2.080.896
6.033.676
-970.524
5.063.152

ΟΜΗΛΟ
31/12/2009
4.374.241
1.270.117
5.644.358
-970.524
4.673.834

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/06/2010
31/12/2009
4.301.336
3.917.442
1.270.117
2.080.896
5.571.453
5.998.338
-970.524
-970.524
4.600.929
5.027.814

9.8. ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Σακείν
Καηαζέζεηο Οςεσο θαη Πξνζεζκίαο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
30.6.2010
45.858
743.115
788.973

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
103.600
1.499.990
1.603.590

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30.6.2010
31.12.2009
61.324
38.285
1.293.853
579.216
1.355.177
617.501

9.9. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηελ 30.06.2010 απνηειείηαη απφ 5.842.502 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,42 εθάζηε θαη πνζνχ € 2.453.851. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ 01.01.2010 έσο 30.06.2010 δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία κεηαβνιή ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο.
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9.10. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 24% - 20% (βιέπε ζεκείσζε 9.4), 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.

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΟΜΗΛΟ

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30.06.2010

31.12.2009

30.06.2010

31.12.2009

απαηηήζεηο

απαηηήζεηο

απαηηήζεηο

απαηηήζεηο

(ππνρξεώζεηο)

(ππνρξεώζεηο)

(ππνρξεώζεηο)

(ππνρξεώζεηο)

1.072.114

823.999

1.072.114

823.999

-23.613

-23.613

-23.613

-23.613

-209.105

-209.105

-209.105

-209.105

Γηάθνξα

-

-

-

-

Φνξνινγ. Εεκίεο πξνο ζπκςεθηζκφ

-

-

-

-

839.396

591.281

839.396

591.281

326.468

326.468

300.000

300.000

1.165.864

917.749

1.139.396

891.281

Πξφβιεςε απνδεκ. πξνζσπηθνχ
Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

ύλνιν Αλαβ/λσλ θνξ. Τπνρξ.
Πξφβι. πξφζζ. θφξσλ γηα αλέιεγθ. ρξήζεηο
2006/2009 θαη 2004-2009
ύλνιν θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ
ηέινπο πεξηόδνπ

9.11. 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 30/06/2010

Σξαπεδηθά δάλεηα
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Οκνινγηαθά δάλεηα
χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ

ΟΜΗΛΟ 31/12/2009

Βξαρππξφζεζκεο Μαθξνπξφζεζκεο Βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
ππνρξεψζεηο
ππνρξεψζεηο
2.667.978
121.667
1.732.213
4.631
2.705.560
5.378.169

58.110
19.274.980
19.454.757

4.630
2.705.560
4.442.403

Μαθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
497.209
62.110
20.627.760
21.187.079
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Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Σξαπεδηθά δάλεηα
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Οκνινγηαθά δάλεηα
χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 30/06/2010
Βξαρππξφζεζκεο Μαθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
ππνρξεψζεηο
2.662.887
121.667
4.631
40.092
2.705.560
19.274.980
5.373.078
19.436.739

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/2009
Βξαρππξφζεζκεο Μαθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
ππνρξεψζεηο
1.719.009
497.209
4.630
40.092
2.705.560
20.627.760
4.429.199
21.165.061

Ζ ιήμε ηνπ δαλεηζκνχ έρεη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
30/06/2010
5.378.169
11.929.757
7.525.000
24.832.926

1 έηνο
1-5 έηε
Πάλσ απφ 5 έηε
χλνιν δαλεηζκνχ

ΟΜΗΛΟ
31/12/2009
4.474.961
15.242.019
5.912.502
25.629.482

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/06/2010
5.373.078
11.911.739
7.525.000
24.809.817

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2009
4.439.739
15.242.019
5.912.502
25.594.260

9.12. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
Οη Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζε έμνδα επφκελεο ρξήζεο θαη
αλαιχνληαη σο θάησζη:

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ πξνβιέςεσλ
9.13. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ
ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ

ΟΜΗΛΟ
30/06/2010
914.786
58.735
973.521

ΤΠΟΛΟΗΠΑ

ΜΔ

ΟΜΗΛΟ
31/12/2009
445.590
58.735
504.325

ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/06/2010
606.597
58.735
665.332

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2009
140.018
58.735
198.753

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΚΑΗ

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:

ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

30/06/2010

31/12/2009

ΑΛΑ ΑΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ
ΤΝΟΛΑ

40.000
40.000

294.949
240.000
534.949

ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΑ ΔΟΓΑ
GREGORYS ROMANIA SA
ΑΛΑ ΑΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ
ΤΝΟΛΑ

30/6/2010
108.295
35.566
85.570
105.674
335.105

31/12/2009
206.760
324.724
235.834
251.728
1.019.046
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ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ
GREGORYS MICROMEALS
ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ
GREGORYS ROMANIA SA
BLUE RIVER
ΑΛΑ ΑΔ
ΤΝΟΛΑ
ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

30/06/2010

31/12/2009

85.024
394.645
257.479
1.692.145
33.350
7.950
2.470.593

84.274
437.539
169.619
1.583.261
23.650
24.979
2.323.322

30/06/2010

31/12/2009

217
96.800
97.017

-

ΑΛΑ ΑΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ ΑΛΑ ΑΔ
ΤΝΟΛΑ

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαηά ηηο
πεξηφδνπο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2010 θαη 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 αληίζηνηρα
αλαιχνληαη σο εμήο:

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ
30/06/2010 31/12/2009
Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο
δηνίθεζεο
Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε
ηεο δηνίθεζεο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/6/2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2009

421.011

1.584.647

398.904

1.496.118

-

-

-

-

150.000

-

150.000

-

9.14. ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
9.14.1 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο από επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο
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 αγσγψλ πνπ
έρνπλ θαηαηεζεί πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αλακέλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα.
9.14.2. Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο
Ο Όκηινο θαηά ηελ 30.06.2010 είρε ρνξεγήζεη εγγπήζεηο πξνο εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ ηξαπεδηθψλ
δαλείσλ θαη ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο εμνπιηζκνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.175.593€.
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9.14.3. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΥΡΖΔΗ

ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ
ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ.(απνξξνθήζεθε απφ ηελ κεηξηθή ηελ ρξήζε 2007)
ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Α.Δ. (απνξξνθήζεθε απφ ηελ κεηξηθή ηελ ρξήζε 2007)
ΑΛΑ Α.Δ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΗΚΖ Α.Δ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ Α.Δ
GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD
GREGORY’S ROMANIA S.A.
BLUE RIVER MANAGEMENT LTD

2006-2009
2007
2007
2007-2009
2007-2009
2007-2009
2004-2009
2005-2009
2004-2009

9.14.4 Κεθαιαηαθέο δεζκεύζεηο
Σελ 30.06.2010 ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ είραλ δεζκεχζεηο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ.
9.15. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 30.06.2010 γεγνλφηα ηα νπνία λα ζα κπνξνχζαλ

επεξεάζνπλ ηα

απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο.

Άιηκνο, 27 επηεκβξίνπ 2010
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..

Γεσξγάηνο Β.Γξεγφξηνο
ΑΓΣ Υ 027921

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Ζ Πξντζηακέλε Λνγηζηεξίνπ

Γεσξγάηνο Γ. Βιάζηνο

Μσξαίηνπ Δπγελία

Α.Γ.Σ. Ξ 109644
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