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Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ 1.1.2011 – 

30.6.2011
 

είλαη εθείλε πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο „ΓΡΗΓΟΡΗ 
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1. Γειώζεηο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

(ύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007) 

 

Σα θαησηέξσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο „ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 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 ελδηάκεζεο ζπλεκκέλεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ.» (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο «ε Δηαηξεία») 

γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2011 έσο 30.06.2011 , νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα  ηεο Δηαηξείαο, 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. Η ζπλεκκέλε εμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ 

εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Δηαηξείαο, 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, θαη ηηο επ‟ απηνχ εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

 

Άιηκνο, 29 επηεκβξίνπ 2011 
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2. Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

(ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007 γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν 

από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30 Ηνπλίνπ 2011) 

 

 

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 2011 (01.01.2011 έσο 30.06.2011). 

 

Καηά ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2011, ηα Δλνπνηεκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ εμειίρζεθαλ σο 

αθνινχζσο: 

 

Ο Κύθινο Δξγαζηώλ (πσιήζεηο) αλήιζε ζε 16,4 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ απφ 18,9 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ 

ην  αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010, παξνπζηάδνληαο κείσζε πνπ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ αιιαγή ηνπ 

κίγκαηνο πσιήζεσλ εμαηηίαο ηεο κεηαηξνπήο εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ ζε Franchise αιιά θαη ζηελ 

εγθαηάιεηςε κε επηθεξδψλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Σα Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα αλήιζαλ ζε 3,3 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α‟ Δμάκελν ηνπ 2011 απφ 3,4 

εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010, ελψ νη Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 

2,9 εθαηνκκχξηα  ΔΤΡΩ πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ εθκεδελίδεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πξναλαθεξφκελε 

κείσζε ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ.   

Σα Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) αλήιζαλ ζε 3,5 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2011 απφ 2,9 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ 

ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010, παξνπζηάδνληαο αχμεζε νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ ζηαζεξνπνίεζε 

ησλ  Λνηπψλ Λεηηνπξγηθψλ Δζφδσλ θαη ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ. 

Σα Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (Λεηηνπξγηθά Κέξδε) 

παξνπζίαζαλ αχμεζε θαη αλήιζαλ ζε 2,7 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2011 απφ 1,4 

εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010. 

Σα Κέξδε πξν Φόξσλ αλήιζαλ ζε 2,2 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2011, απφ 0,8 

εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010. Οκνίσο ηα Κέξδε κεηά ηνπο Φόξνπο 

εληζρχζεθαλ θαη απφ 0,4 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2010 απμήζεθαλ ζε 1,4 

εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2011. 

 

Αθνινχζσο, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο εμειίρζεθαλ σο εμήο: 

 

Ο Κύθινο Δξγαζηώλ (Πσιήζεηο) αλήιζε ζε 16 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ απφ 17,7 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην 

Α΄ εμάκελν ηνπ 2010, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 1,7 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ 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 ζρεδφλ ζε 3,3 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 2011 απφ 3,4 

εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010, ελψ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε 9,3 εθαηνκκχξηα  

ΔΤΡΩ ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 2011 απφ 11,4 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010. 

Σα Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) αλήιζαλ ζε 3,7 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 2011, απφ 3,2 εθαηνκκχξηα 

ΔΤΡΩ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010.  

Σα Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (Λεηηνπξγηθά Κέξδε) 

αλήιζαλ ζε 2,9 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2011 απφ 1,9 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην 

αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010.  

Σα Κέξδε πξν Φόξσλ απμήζεθαλ ζε 2,4 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2011, απφ 1,4 

εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010.   

Σα Κέξδε κεηά ηνπο Φόξνπο αλήιζαλ ζε 1,6 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ην Α` Δμάκελν ηνπ 2011, απφ 0,9 

εθαηνκκχξην ΔΤΡΩ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010. 

 

εκαληηθά Γεγνλόηα 

 

Δίλαη ζε εμέιημε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2006 – 2008 γηα ηελ εηαηξεία „ΓΡΗΓΟΡΗ 

ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.‟ θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ην απνηέιεζκα απηνχ.    

 

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. 

Η δηαρείξηζε θηλδχλνπ δηελεξγείηαη απφ ην θεληξηθφ ηκήκα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο „ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 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. 

 

α) Κίλδπλνο αγνξάο 

i) Κίνδςνορ ηιμών 

Ο Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ ρξενγξάθσλ δηφηη ηελ 30.06.2011 δελ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ 

ρξεφγξαθα εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 
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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 30.06.2011 είρε δαλεηζκφ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ € 22 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ θαη είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ.  

 

iii) Σςναλλαγμαηικόρ 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. 

Η 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. 

Η 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. 

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 
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θαζνξίδνληαη βάζεη εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα πάληα κε φξηα πνπ έρεη 

θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε. Η ρξήζε πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Οη 

πσιήζεηο ζε πειάηεο ιηαληθήο εμνθινχληαη κε κεηξεηά.  

Η κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ιζνινγηζκνχ 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. 

Η ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ: 

 

30.06.2011-ΟΜΗΛΟ Έσο 1 έηνο Από 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε 

Γαλεηζκφο 5.862.825 11.874.332 4.300.000 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 7.593.606                            -                               - 

    

31.12.2010-ΟΜΗΛΟ Έσο 1 έηνο Από 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε 

Γαλεηζκφο 5.259.215 11.338.720 5.912.500 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9.499.479 - - 

 

30.06.2011-ΔΣΑΗΡΔΗΑ Έσο 1 έηνο Από 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε 

Γαλεηζκφο 5.855.905 11.865.092 4.300.000 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 7.218.871 - - 

    

31.12.2010-ΔΣΑΗΡΔΗΑ Έσο 1 έηνο Από 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε 

Γαλεηζκφο 5.235.533 11.327.592 5.912.500 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9.144.888 - - 

 

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. 

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. 
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 ΟΜΗΛΟ 

30.06.11 

ΟΜΗΛΟ 

31.12.2010 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

30.06.11 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

31.12.2010 

χλνιν δαλεηζκνχ  22.037.157 22.510.435 22.020.997 22.475.625 

Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  (1.407.094) (1.311.163) (1.325.584) (1.133.159) 

Καζαξόο δαλεηζκόο 20.630.063 21.199.272 20.695.413 21.342.466 

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο 
11.670.787 10.178.566 11.248.104 9.608.793 

πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα 32.300.850 31.377.838 31.943.517 30.951.259 

πληειεζηήο κόριεπζεο 64% 68% 65% 69% 

 

 

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 30.06.2011. 

 

 

 

ΑΛΗΜΟ , 29 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ  2011 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
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3. Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο πλνπηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε ζπλνπηηθή Καηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

«ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» (ε Eηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ν Όκηινο) ηεο 30εο Ινπλίνπ 2011 θαη 

ηηο ζρεηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ 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. Η Γηνίθεζε 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. 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». Η 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 εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ 

παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

πκπέξαζκα 

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.  

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Η 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. 

Αζήλα, 30 επηεκβξίνπ 2011 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ-ΛΟΓΗΣΖ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΗΚ. ΜΠΗΛΛΗΝΖ 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 14011 

 

 
 

 

 

Ζ.Β.P. ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ - ΛΟΓΗΣΔ ΔΠΔ 

Ανεξάπηηηο ΜΔΛΟ ΣΖ MORISON INTERNATIONAL 

ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ 81 & ΒΔΛΗΚΟΠΟΤΛΟΤ, 14231 ΑΘΖΝΑ  

Α.Μ. ΟΔΛ 152 

 



ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

 (Τα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Εςπώ) 

Σελίδα 10 από 30 
 

 

    4. Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο (Δηαηξηθή θαη Οκίινπ) 

 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

εκ.

01.01-

30.06.2011

01.01-

30.06.2010

01.01-

30.06.2011

01.01-

30.06.2010

Κχθινο εξγαζηψλ 16.372.215 18.922.651 16.022.836 17.695.505

Κφζηνο πσιήζεσλ -7.148.056 -8.129.865 -7.034.603 -7.707.591

Μηθηά θέξδε 9.224.159 10.792.786 8.988.233 9.987.914

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 3.339.234 3.424.199 3.285.898 3.405.052

12.563.393 14.216.985 12.274.131 13.392.966

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -6.474.632 -8.110.824 -6.198.492 -7.086.668

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -3.134.406 -3.964.665 -3.027.342 -3.686.743

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο -26.445 -53.105 -26.445 -53.105

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα -180.396 -613.751 -63.436 -590.854

Κέξδε πξν θφξσλ  θαη Υξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ 2.747.514 1.474.640 2.958.416 1.975.596

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 10.721 16.426 10.591 16.241

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα -546.997 -616.371 -543.855 -596.874

Κέξδε πξν θφξσλ 2.211.238 874.695 2.425.152 1.394.963

Πιένλ/Μείνλ: θφξνη 9.4 -787.207 -469.814 -785.841 -465.316

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 1.424.031 404.881 1.639.311 929.647

Καηαλεκεκέλα ζε :

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 1.481.022 638.705 1.639.311 929.647

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο -56.991 -233.824 - -

Κέξδε αλά κεηνρή 0,2437 0,0693 0,2806 0,1591

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ-θνηλέο κεηνρέο 5.842.502 5.842.502 5.842.502 5.842.502

Απνη/ηα πξν θφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 3.578.246 2.985.738 3.752.117 3.244.275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15  έσο 30 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  



ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

(Τα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Εςπώ) 

   
                                                           Σελίδα 11 από 30 

 

5. Δλδηάκεζε πλνπηηθή Καηαζηάζε πλνιηθώλ Δζόδσλ (Δηαηξηθή θαη Οκίινπ) 

 

ΟΜΗΛΟ 1.1-30.6.2011 1.1-30.6.2010

Κέξδε / Εεκηέο πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 1.424.031 404.881

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 11.199 -201.886

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα κεηά από θόξνπο 1.435.230 202.995

Σα ζπλνιηθά θέξδε / δεκηέο  θαηαλέκνληαη ζε: 

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 1.492.221 436.819

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο -56.991 -233.824

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.1-30.6.2011 1.1-30.6.2010

Κέξδε / Εεκηέο πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 1.639.311 929.647

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα κεηά από 

θόξνπο

Σα ζπλνιηθά θέξδε / δεκηέο  θαηαλέκνληαη ζε: 

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 1.639.311 929.647

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - -

929.6471.639.311

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15  έσο 30 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  



ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

 (Τα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Εςπώ) 

Σελίδα 12 από 30 
 

6. Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο (Δηαηξηθή θαη Οκίινπ) 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σημ 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010

Με θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.5 8.627.168 9.264.829 8.280.156 8.807.233

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 386.797 386.797 - -

Αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.6 24.224.329 24.334.893 23.521.432 23.626.674

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο επηρ/ζεηο 214.310 214.310 1.940.318 1.940.318

Λνηπέο καθξνρξφληεο απαηηήζεηο 1.968.680 1.976.204 1.951.153 1.958.676

35.421.284 36.177.033 35.693.059 36.332.901

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Απνζέκαηα 1.144.648 1.213.372 937.233 998.862

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 9.7 6.264.264 5.000.406 6.199.572 4.949.885

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ - - 707.677 721.603

Λνηπέο απαηηήζεηο 3.227.983 2.521.151 1.948.967 1.193.025

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9.8 1.407.094 1.311.163 1.325.584 1.133.159

12.043.989 10.046.092 11.119.033 8.996.534

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 47.465.273 46.223.125 46.812.092 45.329.435

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 9.9 2.453.851 2.453.851 2.453.851 2.453.851

Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 4.504.395 4.504.395 4.504.395 4.504.395

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 702.265 702.265 699.859 699.859

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 4.242.647 2.761.625 3.589.999 1.950.688

πλ/θέο δηαθ.απφ κεηαηξνπή ζπγαηξηθψλ ηνπ εμ/θνχ -232.371 -243.570 - -

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο 11.670.787 10.178.566 11.248.104 9.608.793

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο -464.583 -407.592 - -

Σύνολο Ιδίυν κεθαλαίυν 11.206.204 9.770.974 11.248.104 9.608.793

Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 9.10 968.354 912.401 954.359 898.406

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

Τπεξεζία 111.658 111.658 111.658 111.658

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ζε Σξάπεδεο 9.11 16.125.000 17.200.000 16.125.000 17.200.000

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ζε Δηαηξείεο 

Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο 49.332 51.220 40.092 40.092

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 794.702 713.074 782.559 700.931

Σύνολο μακποππόθεζμυν ςποσπεώζευν 18.049.046 18.988.353 18.013.668 18.951.087

Βξαρππξόζεζκεο  ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 7.593.606 9.499.479 7.218.871 9.144.888

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 18.064 35.930 - -

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 9.11 5.862.825 5.259.215 5.855.905 5.235.533

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ - - 233.637 251.937

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  3.634.576 2.175.348 3.527.217 2.022.527

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 9.12 1.100.952 493.826 714.690 114.670

Σύνολο βπασςππόθεζμυν ςποσπεώζευν 18.210.023 17.463.798 17.550.320 16.769.555

Σύνολο ςποσπεώζευν 36.259.069 36.452.151 35.563.988 35.720.642

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 47.465.273 46.223.125 46.812.092 45.329.435

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15  έσο 30 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  



ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

 (Τα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Εςπώ) 

                                                              Σελίδα 13 από 30 

 

7. Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Δηαηξηθή θαη Οκίινπ) 

ΟΜΗΛΟ  30/06/2011

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

πλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο  

κεηαηξνπήο 

ηζνινγηζκώλ  

εμσηεξηθνύ

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

Γηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο        ύλνιν

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 2.453.851 4.504.395 267.240 435.025 -243.570 2.761.625 -407.592 9.770.974

Απνηέιεζκα  άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε - - - - 11.199 - - 11.199

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.06.2011 - - - - - 1.481.022 -56.991 1.424.031

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 2.453.851 4.504.395 267.240 435.025 -232.371 4.242.647 -464.583 11.206.204

ΟΜΗΛΟ  30/06/2010

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 2.453.851 4.504.395 267.240 435.025 -345.994 2.709.720 -309.298 9.714.939

Απνηέιεζκα  άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε - - - - -201.886 - - -201.886

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.06.2010 - - - - - 638.705 -233.824 404.881

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010 2.453.851 4.504.395 267.240 435.025 -547.880 3.348.425 -543.122 9.917.934

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  30/06/2011

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό Απνζεκαηηθά Τπόινηπν εηο λέν          ύλνιν

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 2.453.851 4.504.395 266.020 433.839 1.950.688 9.608.793

Κέξδε  πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.06.2011 - - - - 1.639.311 1.639.311

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 2.453.851 4.504.395 266.020 433.839 3.589.999 11.248.104

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  30/06/2010

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 2.453.851 4.504.395 266.020 433.839 3.923.940 11.582.045

Κέξδε  πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.06.2010 - - - - 929.647 929.647

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010 2.453.851 4.504.395 266.020 433.839 4.853.587 12.511.692

 
 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 30 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  



ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

 (Τα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Εςπώ) 

   
                                                           Σελίδα 14 από 30 

                                             

             

8. Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (Δηαηξηθή θαη Οκίινπ) 

 
 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Κέξδε  πξν θφξσλ 2.211.238 874.695 2.425.152 1.394.963

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 830.732 1.511.098 793.701 1.268.679

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 11.199 -201.886 - -

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 68.463 -61.159 -12.087 -41.787

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 536.276 599.945 533.264 580.633

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ 68.724 162.629 61.629 103.557

Μείσζε / (Αχμεζε)απαηηήζεσλ -1.963.166 -360.013 -1.984.180 -232.198

Μείσζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -489.144 -879.719 -487.867 -1.318.592

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -519.101 -616.371 -515.959 -596.874

Καηαβιεκέλνη θφξνη -17.866 -326.627 0 -322.129

χλνιν ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο

737.355 702.592 813.653 836.252

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ

-357.273 -947.261 -349.505 -945.422

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 206.302 212.401 200.210 141.916

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 10.721 16.427 10.591 16.241

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ - - - -

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -140.250 -718.433 -138.704 -787.265

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ  δάλεηα 1.367.545 931.574 1.367.070 931.116

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαη. κηζζψζεηο 

(ρξενιπζία)

-1.888 -4.000 - -

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -1.866.831 -1.726.350 -1.849.594 -1.717.779

χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -501.174 -798.776 -482.524 -786.663

95.931 -814.617 192.425 -737.676

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 1.311.163 1.603.590 1.133.159 1.355.177

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.407.094 788.973 1.325.584 617.501

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα  ρξήζεο

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 30 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  
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Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

 (Τα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Εςπώ) 

                                                              
Σελίδα 15 από 30 

 

9. Δπηιεγκέλεο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ  

9.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Η «ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» είλαη Διιεληθή αλψλπκε εηαηξεία, ηδξχζεθε ην 1991 θαη 

ππφθεηηαη ζην Κ.Ν. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Η εηαηξεία πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή ζε 

αλψλπκε εηαηξεία ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο κε επσλπκία «Γεσξγάηνο Γξεγφξηνο θαη ΙΑ Δ.Δ.» (ΦΔΚ 

ΣΑΔ-ΔΠΔ 4404/6.11.1991), ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1987. Η δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο μεθίλεζε ην 

1972 ππφ ηε κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γξεγφξε 

Γεσξγάην.   

Η έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αιίκνπ, ζηελ νδφ Αξραίνπ Θεάηξνπ 8, ΣΚ 174-56, ηει. 210-

9971100, φπνπ βξίζθνληαη  θαη ηα γξαθεία ηεο. Η 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: 

Η 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 παληψο 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 - 30.06.2011, 250 ζεκεία πψιεζεο απφ ην νπνία 8 αλήθαλ ζηελ εηαηξεία, 223 ζε αδεηνχρνπο 

δηθαηφρξεζεο (franchisees), 6 ζεκεία πψιεζεο ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο, 9 ζεκεία πψιεζεο ζηελ Κχπξν 

θαη 4 ζεκεία πψιεζεο ζηελ Αιβαλία. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νκίινπ θαηά ηελ 

30.06.2011 θαη 30.06.2010 αλέξρνληαλ ζε 217 θαη 317 άηνκα αληίζηνηρα, ηεο δε κεηξηθήο ζε 180 θαη 232 

άηνκα ηελ 30.06.2011 θαη 30.06.2010 αληίζηνηρα. 
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Η 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 θαη 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. χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 λ. 2239/1994, ε δηάξθεηα ησλ 

ζεκάησλ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη αλά δεθαεηία. Η 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. 

 

Η δνκή ηνπ Οκίινπ έρεη σο εμήο: 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΓΡΑ 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

30.06.2011 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

31.12.2010 

ΜΔΘΟΓΟ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ. Αζήλα Μεηξηθή Μεηξηθή - 

Α.Λ.Α.. Α.Δ. Αζήλα 90,00% 90,00% Οιηθή Δλνπνίεζε 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΑΪKH A.E Πάηξα 51,00 % 51,00% Οιηθή Δλνπνίεζε 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΡΔΙΟΔΛΛΑΓΙΚΗ Α.Δ Αζήλα 89,60 % 89,60 % Οιηθή Δλνπνίεζε 

GREGORY‟S ROMANIA S.A. Ρνπκαλία 79,81% 79,81 % Οιηθή Δλνπνίεζε 

GREGORYS MICROMEALS 

INTERNATIONAL LTD Κχπξνο 100,00% 100,00% Οιηθή Δλνπνίεζε 

BLUE RIVER MANAGEMENT LTD Κχπξνο 100,00% 100,00% Οιηθή Δλνπνίεζε 

 

Οη παξνχζεο εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηηο 29 επηεκβξίνπ 2011. 

  

9.2.Λνγηζηηθέο αξρέο 

 

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. 

 

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη πλεκκέλεο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30 Ινπλίνπ 2011 έρνπλ θαηαξηηζζεί 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) θαη ηηο εξκελείεο ησλ Γ.Π.Υ.Α πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Δπίζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν (Γ.Λ.Π.) 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Αλαθνξέο». 



ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

 Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

(Τα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Εςπώ) 
 

 

                                                           Σελίδα 17 από 30 
 

Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξεπεη λα εμεηάδνληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ειεγκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2010. 

Η ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη 

θξίζηκσλ ινγηζηηθψλ παξαδνρψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 

πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. 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. 

 

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. 

Η 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. Η ινγηζηηθή κέζνδνο εμαγνξάο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εμαγνξαδφκελσλ ζπγαηξηθψλ. 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. 

Η 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 ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 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 



ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

(Τα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Εςπώ) 

Σελίδα 18 από 30 
 

θξίζεθε αλαγθαίν έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ 

Όκηιν. Η 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 ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαζψο θαη ζε δηαθξηηή γξακκή ζηα ίδηα θεθάιαηα 

ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 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. ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο Δηαηξίαο 

νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο κείνλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απαμίσζε, εθφζνλ 

ππάξρνπλ. 

 

(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. 

 

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. Η εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ είλαη φηη ε επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ 

ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ δελ είλαη ζεκαληηθή. 
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                                                           Σελίδα 19 από 30 
 

 

 Γηεξκελεία 19 Γηαθαλνληζκόο ππνρξεώζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο  

 Γηεξκελεία 14 Πεξηπηώζεηο πξνπιεξσκώλ όηαλ ππάξρνπλ ππνρξεώζεηο ειάρηζησλ εηζθνξώλ 

(ηξνπνπνίεζε) 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Σαμηλόκεζε ησλ εθδόζεσλ δηθαησκάησλ 

 Αλαζεώξεζε ηνπ ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

 Σνλ Μάην ηνπ 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ 

εμάιεηςε αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. 

 

Πξόηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνύζα ινγηζηηθή πεξίνδν θαη ν Όκηινο 

θαη ε Δηαηξεία δελ έρνπλ πηνζεηήζεη λσξίηεξα  

 

 ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επηζθόπεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εθηόο ηζνινγηζκνύ (Σξνπνπνίεζε) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2011. θνπφο 

ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ ηηηινπνίεζε) θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ νπνηνδήπνηε 

θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ νληφηεηα ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξφζζεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ έλα δπζαλάινγν πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. Η ηξνπνπνίεζε απηή ζπκκνξθψλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο θαη ε 

Δηαηξεία δελ αλακέλνπλ φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο.  

 

 ΔΠΧΑ 9 Χπημαηοοικονομικά μέζα - Φάζη 1, Ταξινόμηζη και Επιμέηπηζη 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Η 

Φάζε 1 ηνπ ν λένπ απηνχ πξνηχπνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Η Φάζε 1 ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε (η) 

ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη (ηη) ζε κηα 

αιιαγή ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ εηαηξεηψλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή ηεο Δχινγεο Αμίαο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ 

πξνηχπνπ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο θαη ε 

Δηαηξεία βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο. 
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 ΓΛΠ 12 Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

(Σξνπνπνίεζε) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012. Η 

ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο επί ησλ επελδπηηθψλ 

αθηλήησλ πνπ επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία θαη, επίζεο, ελζσκαηψλεη ηε Γηεξκελεία 21 – «Φφξνη 

Δηζνδήκαηνο – Αλάθηεζε αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ζην ΓΛΠ 

12 πξνθεηκέλνπ γηα κε απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν 

αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16. Ο ζθνπφο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα ζπκπεξηιάβεη α) ηελ 

αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη βάζε ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ηα 

νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 40, είλαη ε αλάθηεζε 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο θαη β) ηελ απαίηεζε φηη βάζε ππνινγηζκνχ 

αλαβαιινκέλνπ θφξνπ επί ησλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία επηκεηξψληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16, ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ε αλάθηεζε 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο.  Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία δελ αλακέλνπλ φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν ειέγρνπ πνπ έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο 

εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ. Οη αιιαγέο πνπ 

εηζάγνληαη απφ ην ΓΠΥΑ 10 απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα αζθεί ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξίζεη πνηεο νληφηεηεο ειέγρνληαη θαη, ζπλεπψο, είλαη απαξαίηεην λα ελνπνηεζνχλ απφ ηε κεηξηθή. 

Παξαδείγκαηα ησλ πεξηνρψλ πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθή θξίζε πεξηιακβάλνπλ αμηνιφγεζε ηνπ 

ηεθκαξηνχ ειέγρνπ (de facto control), ηα πηζαλά δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ην εάλ ν ππεχζπλνο ιήςεο 

απνθάζεσλ ιεηηνπξγεί σο θχξηνο ή αληηπξφζσπνο. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΛΠ 27 

Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ αθνξά ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη αληηθαζηζηά ηε Γηεξκελεία 12 Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο Οληφηεηεο Δηδηθνχ θνπνχ. 

Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΠΥΑ 11 Κνηλέο Γηεπζεηήζεηο 

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 11 απαιείθεη ηελ αλαινγηθή ελνπνίεζε ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ 

εηαηξεηψλ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 11, νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο, εθφζνλ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

σο «θνηλνπξαμίεο» (ν φξνο θνηλνπξαμία θαζνξίζηεθε εθ λένπ), πξέπεη λα ινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο. Δπηπξφζζεηα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ειέγρνληαη απφ 
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θνηλνχ απνηεινχλ «θνηλέο ιεηηνπξγίεο» ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 11 θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο απηψλ 

ησλ δηεπζεηήζεσλ ζα είλαη γεληθά ζχκθσλνο κε εθείλνλ πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα. Βάζεη απηνχ ηνπ 

ρεηξηζκνχ, ν επελδπηήο εμαθνινπζεί λα αλαγλσξίδεη ην πνζνζηφ πνπ ηνπ αλαινγεί επί ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ. Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 

πκκεηνρή ζε Κνηλνπξαμίεο  θαη ηε Γηεξκελεία 13 Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο – 

Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη 

ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ 

ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο εηαηξείεο 

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 12 ζπλδπάδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή κηαο 

εηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, θνηλέο δηεπζεηήζεηο, επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη 

δνκεκέλεο εηαηξείεο ζε έλα εληαίν πξφηππν γλσζηνπνηήζεσλ. Έλα ζχλνιν λέσλ γλσζηνπνηήζεσλ 

απαηηείηαη επίζεο φπσο γλσζηνπνίεζε ησλ θξίζεσλ πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ειέγρνπ επάλσ ζε κηα άιιε εηαηξεία. Σν ΓΠΥΑ 12 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο 

εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 27, ζην ΓΛΠ 31 θαη ην ΓΛΠ 28. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 

επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο  

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2013. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο έθδνζεο ηνπ ΓΠΥΑ 13 είλαη λα κεηψζεη ηελ πεξηπινθφηεηα 

θαη λα βειηηψζεη ηε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Γελ ππάξρεη 

κεηαβνιή γηα ην πφηε κηα νληφηεηα απαηηείηαη λα θάλεη ρξήζε εχινγεο αμίαο αιιά, παξέρεηαη 

θαζνδήγεζε ζηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, φηαλ ε εχινγε αμία 

απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη απφ ηα ΓΠΥΑ. Σν ΓΠΥΑ 13 ελνπνηεί θαη δηεπθξηλίδεη ηηο νδεγίεο γηα 

επηκέηξεζε εχινγεο αμίαο θαη επίζεο εληζρχεη ηε ζχγθιηζε κε ηα Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ην πκβνχιην Ακεξηθάληθσλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Σν πξφηππν απηφ έρεη 

κειινληηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 

επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΛΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ηξνπνπνίεζε)  

Η ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, ην πξφηππν 
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απηφ ηξνπνπνηήζεθε γηα λα πεξηιάβεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ κηα εηαηξεία εηνηκάδεη 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.Σν ΓΛΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο απαηηεί κηα 

εηαηξεία πνπ εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγίδεη ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή 

ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα.Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Η 

Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΛΠ 28 πκκεηνρέο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (ηξνπνπνίεζε)  

Η ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 ην πξφηππν 

απηφ ηξνπνπνηήζεθε γηα λα θαζνξίζεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο θαηά ην 

ινγηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ζε θνηλνπξαμίεο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε 

εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο 

Όκηινο θαη ε Δηαηξεία βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2013. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 19 πξνηείλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαινηθήο ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο γηα 

αλαβαιιφκελε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο (γλσζηή σο “κέζνδνο πεξηζσξίνπ”). Απνηέιεζκα απηνχ ζα είλαη ε 

κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ εθείλσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έσο θαη ζήκεξα εθαξκφδνπλ 

ηε κέζνδν πεξηζσξίνπ. Δπίζεο, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο, ζα πεξηνξηζηνχλ νη κεηαβνιέο ηνπ θαζαξνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή ππνρξέσζεο) πξνγξάκκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ζην θαζαξφ έζνδν (έμνδν) ηφθνπ θαη ζην θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο. Η 

αλακελφκελε απφδνζε απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνγξακκάησλ ζα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα πίζησζε 

ζην έζνδν πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε ησλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ. Δπηπξφζζεηα, ην ηξνπνπνηεκέλν 

πξφηππν απαηηεί άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο σο απνηέιεζκα κεηαβνιψλ ζην 

πξφγξακκα (ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο) θαη απαηηεί νη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία λα 

αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ ε πξνζθνξά γίλεηαη λνκηθά δεζκεπηηθή θαη δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί. 

Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε 

απηή. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ 

πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 
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 ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) 

Η ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ινπιίνπ 2012. Η ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα "αλαθπθισζνχλ¨) 

ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ 

απναλαγλψξηζε ή ηνλ δηαθαλνληζκφ) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα 

αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε. Ο 

Όκηινο θαη ε Δηαηξεία βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 
 

9.3. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

 

Ππωηεύον ηομέαρ πληποθόπηζηρ - Επισειπημαηικοί ηομείρ. 

Οη θχξηνη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ηνπ νκίινπ είλαη ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο πσιήζεηο ζε Διιάδα θαη 

Δμσηεξηθφ. 

Ο φκηινο απφ ηε ρξήζε 2009 εθαξκφδεη ην Γ.Π.Υ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» ην νπνίν αληηθαζηζηά ην 

Γ.Λ.Π. 14 «Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα Γξαζηεξηφηεηαο». 

 

Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30.06.2011 έρνπλ σο εμήο: 

Υνλδξηθέο πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ

Λνηπά χλνιν

Κχθινο εξγαζηψλ 10.280.713 135.522 2.696.429 385.020 2.874.531 16.372.215

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα -8.411.024 -110.245 -2.204.156 -564.295 -2.334.981 -13.624.701

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 1.869.689 25.277 492.273 -179.275 539.550 2.747.514

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα -341.959 -6.203 -89.659 -2.845 -95.611 -536.276

Κέξε πξν θφξσλ 1.527.730 19.074 402.614 -182.120 443.939 2.211.238

Φφξνη -503.931 -9.006 -132.119 -1.305 -140.847 -787.207

Κέξδε πεξηόδνπ 1.023.799 10.068 270.496 -183.425 303.092 1.424.031
 

 

Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 30.06.2010 έρνπλ σο εμήο: 

Υνλδξηθέο πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ

Λνηπά χλνιν

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

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 1.149.555 23.577 345.728 -379.929 335.709 1.474.640

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα -338.614 -6.929 -144.203 -17.519 -92.680 -599.945

Κέξδε πξν θφξσλ 810.941 16.648 201.525 -397.448 243.029 874.695

Φφξνη -271.339 -5.553 -114.151 -4.498 -74.273 -469.814

Κέξδε πεξηόδνπ 539.602 11.095 87.374 -401.946 168.756 404.881
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Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα θαηά ηελ 30.06.2011 έρνπλ σο εμήο: 

 

Υνλδξηθέο πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ

Λνηπά χλνιν

χλνιν ελεξγεηηθνχ 29.374.181 598.278 7.433.523 2.107.417 7.951.874 47.465.273

Ίδηα Κεθάιαηα 6.502.427 169.201 1.600.003 1.304.991 1.629.582 11.206.204

Απνζβέζεηο (ζχλνιν πεξηφδνπ) 500.687 11.122 130.409 49.203 139.311 830.732

 
 
 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα θαηά ηελ 30.06.2010 έρνπλ σο εμήο: 

Υνλδξηθέο πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ

Λνηπά χλνιν

χλνιν ελεξγεηηθνχ 25.492.010 521.556 12.266.127 2.310.685 6.975.659 47.566.037

Ίδηα Κεθάιαηα 5.486.737 112.288 2.533.041 284.046 1.501.822 9.917.934

Απνζβέζεηο (ζχλνιν πεξηφδνπ) 750.513 15.348 362.837 177.129 205.271 1.511.098  
 

 
 

9.4. Φόξνο εηζνδήκαηνο 
 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πξαγκαηνπνηνχλ θνξνινγηθέο δεκηέο, (εθηφο απφ ηελ κεηξηθή 

«ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.»), κέζα απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο 

θαη  δελ έρνπλ ππνινγηζζεί ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θφξνη εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιφκελνη θφξνη. χκθσλα 

κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο εηαηξείεο ζηε ρξήζε 

2010 ήηαλ 24%. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ Ν.3943/2011, ν ζπληειεζηήο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο δηακνξθψλεηαη ζε 20% απφ ην 2011 θαη εθεμήο. Η πξφβιεςε γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

  

 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Φφξνο εηζνδήκαηνο -731.254 -221.700 -729.888 -217.202

Αλαβαιιφκελνη θφξνη (έμνδν) -5.953 -248.114 -5.953 -248.114

Ππόβλετη για ανέλεγκηερ σπήζειρ -50.000 - -50.000 -

Σύνολο θόπος ειζοδήμαηορ και αναβαλλόμενων θόπων -787.207 -469.814 -785.841 -465.316
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9.5. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ 

πεξίνδν 01.01-30.06.2011 θαη 01.01-31.12.2010 σο αθνινχζσο: 

 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Μηθηή ινγηζηηθή αμία έλαξμεο 01/01

Πξνζζήθεο - Μεηψζεηο -132.811 -2.081.793 68.686 -1.276.530

πλλαιαγκαηηθέο δηαθνξέο 16.902 -4.145 - -

Απνζβέζεηο -706.977 -3.084.807 -675.592 -2.820.746

Δθπνηήζεηο 194.694 2.807.825 79.829 2.049.153

πλλαιαγκαηηθέο δηαθνξέο -9.469 -1.659 - -

χλνιν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 8.627.168 9.264.829 8.280.156 8.807.233

10.855.3569.264.829 11.629.408 8.807.233

 

 

9.6. Αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ πεξίνδν 01.01-30.06.2011 θαη 

01.01-31.12.2010 σο αθνινχζσο: 

 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 01/01 24.334.893 24.208.386 23.626.674 23.514.096

Πξνζζήθεο θαη Μεηψζεηο 13.191 243.604 12.867 229.218

Απνζβέζεηο -123.755 -117.097 -118.109 -116.640

ύλνιν αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 24.224.329 24.334.893 23.521.432 23.626.674

 

 

 9.7. Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30.06.2011 θαη 

31.12.2010 αληίζηνηρα αλαιχνληαη σο θάησζη:  

 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Πειάηεο 4.324.437 3.917.637 4.259.745 3.867.116

Γξακκάηηα θαη επηηαγέο εηζπξαθηέεο 3.046.613 2.189.555 3.046.613 2.189.555

7.371.050 6.107.192 7.306.358 6.056.671

Μείνλ: Πξνβιέςεηο -1.106.786 -1.106.786 -1.106.786 -1.106.786

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 6.264.264 5.000.406 6.199.572 4.949.885
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9.8. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30.06.2011 θαη 31.12.2010 

αληίζηνηρα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30.6.2011 31.12.2010 30.6.2011 31.12.2010

Σακείν 75.172 45.475 67.040 36.511
Καηαζέζεηο Οςεσο θαη Πξνζεζκίαο 1.331.922 1.265.688 1.258.544 1.096.648

ύλνιν 1.407.094 1.311.163 1.325.584 1.133.159

 

 

9.9.  Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηελ 30.06.2011 απνηειείηαη απφ 5.842.502 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,42 εθάζηε θαη πνζνχ € 2.453.851. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ 01.01.2011 έσο 30.06.2011 δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία κεηαβνιή ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο.  

 

9.10. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 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. 

 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010

(απαηηήζεηο) (απαηηήζεηο) (απαηηήζεηο) (απαηηήζεηο)

ππνρξεώζεηο ππνρξεώζεηο ππνρξεώζεηο ππνρξεώζεηο

Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο έλαξμεο πεξηόδνπ 912.401 917.749 898.406 891.281

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.953 -124.944 5.953 -124.944

Πξφβιεςε απνδεκ. πξνζσπηθνχ - 17.069 - 17.069

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ - 15.000 - 15.000

ύλνιν Αλαβ/λσλ θνξ. Τπνρξ. 918.354 824.874 904.359 798.406

50.000 87.527 50.000 100.000

ύλνιν θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ηέινπο πεξηόδνπ 968.354 912.401 954.359 898.406

Πξφβι. πξφζζ. θφξσλ γηα αλέιεγθ. ρξήζεηο 2006-2010 & 2004-

2010 & α΄ εμάκελν 2011 

 

 

9.11. Γάλεηα. 
 

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.  
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Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

Σξαπεδηθά δάλεηα 2.708.214 - 1.826.825 -

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 4.631 49.332 4.630 51.220

Οκνινγηαθά δάλεηα 3.149.980 16.125.000 3.427.760 17.200.000

χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 5.862.825 16.174.332 5.259.215 17.251.220

ΟΜΗΛΟ 30/06/2011 ΟΜΗΛΟ 31/12/2010

 

 

 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

Σξαπεδηθά δάλεηα 2.701.294 - 1.803.143 -

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 4.631 40.092 4.630 40.092

Οκνινγηαθά δάλεηα 3.149.980 16.125.000 3.427.760 17.200.000

χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 5.855.905 16.165.092 5.235.533 17.240.092

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 30/06/2011 ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/2010

 

 

Η ιήμε ηνπ δαλεηζκνχ έρεη σο εμήο: 

 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

1 έηνο 5.862.825 5.270.343 5.855.905 5.235.533

1-5 έηε 11.874.332 11.327.592 11.865.092 11.327.592

Πάλσ απφ 5 έηε 4.300.000 5.912.500 4.300.000 5.912.500

χλνιν δαλεηζκνχ 22.037.157 22.510.435 22.020.997 22.475.625  

 

 

9.12. Βξαρππξόζεζκεο πξνβιέςεηο 
 

Οη Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζε έμνδα επφκελεο ρξήζεο αλά 

πεξίνδν σο θάησζη: 

 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 1.100.952 493.826 714.690 114.670

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ πξνβιέςεσλ 1.100.952 493.826 714.690 114.670  
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9.13. πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλδεδεκέλα πξόζσπα 

  

Η 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 30/6/2011 31/12/2010

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΡΔΙΟΔΛΛΑΓΙΚΗ ΑΔ 291.488 225.800

GREGORYS ROMANIA SA - 121.555

ΤΝΟΛΑ 291.488 347.355

ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΑ ΔΟΓΑ 30/6/2011 31/12/2010

GREGORYS ROMANIA SA 69.160 191.340

ΑΛΛΑ ΑΔ 180 35.672

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΑΪΚΗ ΑΔ 892 114.200

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΡΔΙΟΔΛΛΑΓΙΚΗ ΑΔ 651 183.271

ΤΝΟΛΑ 70.883 524.483

ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 30/6/2011 31/12/2010

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΡΔΙΟΔΛΛΑΓΙΚΗ ΑΔ 161.282 170.920

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΑΪΚΗ ΑΔ 205.214 206.940

GREGORYS ROMANIA SA 272.663 279.906

BLUE RIVER 68.438 63.837

ΑΛΛΑ ΑΔ 80 -

ΤΝΟΛΑ 707.677 721.603

ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 30/6/2011 31/12/2010

ΑΛΛΑ ΑΔ 20.683 20.790

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΡΔΙΟΔΛΛΑΓΙΚΗ ΑΔ 144.462 10.312

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΑΪΚΗ ΑΔ 68.492 99.280

GREGORYS ROMANIA SA - 121.555

ΤΝΟΛΑ 233.637 251.937  

 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαηά ηηο 

πεξηφδνπο 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 30 Ινπλίνπ 2011 θαη 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αληίζηνηρα 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο 374.095 1.126.614 358.472 894.671
Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο - - - -
Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 

ηεο δηνίθεζεο 150.000 - 150.000 -  
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Σν Γνηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ 2011 απνηειείηαη απφ ηνπο θάησζη: 

Ολνκαηεπώλπκν Θέζε ζην Γ.. 

Γξεγφξηνο Γεσξγάηνο Πξφεδξνο 

Βιάζζεο Γεσξγάηνο Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Άξηεκηο Γεσξγάηνπ Γηεπζχλνπζα χκβνπινο 

Κσλζηαληίλνο Γξεγνξηάδεο Μέινο 

Αλαζηάζηνο Υαζθφπνπινο Μέινο 
 
 

9.14.  Γεζκεύζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 

9.14.1 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο από επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο  
 

Η ζπγαηξηθή εηαηξεία ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΡΔΙΟΔΛΛΑΓΙΚΗ Α.Δ. βξίζθεηαη ζε δηθαζηηθφ αγψλα θαηά ησλ 

πξψελ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηεο γηα πνζφ απαίηεζεο € 900.000 πεξίπνπ. Η 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 30.06.2011 είρε ρνξεγήζεη εγγπήζεηο πξνο εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ θαη ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο εμνπιηζκνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 979.983€. 

 

9.14.3. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

  

Η Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ Δηζνδήκαηνο ππνβάιινληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα 

θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο κέρξη νη 

θνξνινγηθέο αξρέο λα ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο θαη κε βάζε ηνπο 

ειέγρνπο απηνχο, λα νξηζηεθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, 

ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. 

Η Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο αθφινπζεο ρξήζεηο 

θαη σο εθ ηνχηνπ νη θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ 
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 ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ                                                                                   2006-2010 

 ΑΛΑ Α.Δ                                                               2010 

 ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΑΙΚΗ Α.Δ                                            2010 

 ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΡΔΙΟΔΛΛΑΓΙΚΗ Α.Δ                            2010 

 GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD        2004-2010 

 GREGORY‟S ROMANIA S.A.                                      2005-2010 

 BLUE RIVER MANAGEMENT LTD                              2004-2010 



ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

(Τα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Εςπώ) 

Σελίδα 30 από 30 
 

 

9.14.4 Κεθαιαηαθέο δεζκεύζεηο 
 

Σελ 30.06.2011 ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ είραλ δεζκεχζεηο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 

9.15. Μεηαγελέζηεξα ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ γεγνλόηα 

 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 30.06.2011 γεγνλφηα ηα νπνία λα ζα κπνξνχζαλ  επεξεάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άιηκνο, 29 επηεκβξίνπ 2011 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

   Γεσξγάηνο  Β.Γξεγφξηνο 

ΑΓΣ  Υ 027921 

 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

 

Γεσξγάηνο Γ. Βιάζηνο 

Α.Γ.Σ. Ξ 109644 

 

 

Η Πξντζηακέλε Λνγηζηεξίνπ 

 

 

 

Μσξαίηνπ Δπγελία 

ΑΓΣ. X 585493 / AM 51460 Α΄ ΣΑΞΗ 

 


