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∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Τα κατωτέρω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α. Β.Ε. Ε.’ :
1. Γεωργάτος Γ. Βλάσιος, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
2. Γεωργάτου Γ.Άρτεµις, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
3. Γρηγοριάδης Μ. Κωνσταντίνος, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορισθέντες από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, δηλώνουµε ότι γνωρίζουµε:
α. οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’ (εταιρικές και
ενοποιηµένες) για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016, καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή
θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’, καθώς και των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο και
β. η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη , τις
επιδόσεις και τη θέση της ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’, καθώς και των επιχειρήσεων
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Άλιµος, 5 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.& ∆/ων
Σύµβουλος

Η Αντιπρόεδρος του ∆Σ &
∆/νων Σύµβουλος

Το Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Γεωργάτος Γ. Βλάσιος
Α.∆.Τ. AM 084359

Γεωργάτου Γ. Άρτεµις
Α.∆.Τ. AΚ 787702

Γρηγοριάδης Μ. Κωνσταντίνος
Α.∆.Τ. ΑΚ 061572
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουµε την παρούσα ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και την Έκθεση
Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016).
Το 2016 αποτέλεσε µια ακόµα χρονιά ύφεσης για τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης του
Οµίλου, εξαιτίας της συνεχιζόµενης κρίσης που κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή οικονοµία τα τελευταία
εφτά περίπου χρόνια. Ειδικότερα στην ελληνική επικράτεια, όπου λαµβάνει χώρα ο κύριος όγκος των
δραστηριοτήτων του Οµίλου, το 2016 αποτέλεσε µια περίοδο περαιτέρω συρρίκνωσης, αν και προς το
τέλος της χρονιάς η Ελληνική οικονοµία επιχείρησε να βρει ένα νέο σηµείο ισορροπίας.
Ως εκ τούτου, ο Όµιλος υλοποίησε µια δέσµη ενεργειών µε σκοπό την προσαρµογή του στις συνθήκες
του νέου περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία µε την υλοποίηση της συγχώνευσης µε
απορρόφηση της GREEN CATERING Α.Ε. ενίσχυσε τα αναπτυξιακά της σχέδια και παράλληλα και
την αύξηση της Καθαρής της Θέσης. Εν συνεχεία, εφαρµόστηκαν και άλλες ενέργειες, όπως ο
εξορθολογισµός των εξόδων, η προσφορά προϊόντων σύµφωνα µε τα διαρκώς εξελισσόµενα
καταναλωτικά πρότυπα σε άκρως ανταγωνιστικές τιµές καθώς και η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου
µε το σύστηµα franchise. Στον Όµιλο η επιλογή του συστήµατος franchise, θεωρείται πλήρως
επιτυχηµένη, καθώς προσδίδει εξαιρετική δυναµική και ισχυροποιεί την ηγετική θέση του Οµίλου
στην αγορά, µειώνοντας σηµαντικά το επιχειρηµατικό ρίσκο.
Τα παραπάνω οδήγησαν τον Όµιλο σε αύξηση της κερδοφορίας και τη δηµιουργία θετικών
λειτουργικών ταµειακών ροών µε αποτέλεσµα να µειωθεί ο τραπεζικός δανεισµός κατά € 7,2 εκ.
περίπου σε σχέση µε το 2015 και να διατηρήσει τη χρηµατοοικονοµική του σταθερότητα που
αποτελεί την σηµαντικότερη πτυχή της στρατηγικής του και τη βάση ανάπτυξης για τα επόµενα έτη.
Κατά τη χρήση του 2016, τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου εξελίχθηκαν ως εξής:
Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) αυξήθηκε στη χρήση 2016 σε € 40,4 εκ. από € 39,8 εκ. τη χρήση
2015, λόγω των αποτελεσµατικών ενεργειών του Οµίλου προκειµένου να αντιµετωπίσει την
προαναφερόµενη αρνητική συγκυρία.
Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα παρέµειναν στα ίδια επίπεδα , από € 5,6 εκ. το 2015 σε € 5,6 εκ. το
2016, ενώ οι Λειτουργικές ∆απάνες µειώθηκαν από € 19 εκ. στη χρήση 2015 σε € 18,5 εκ. στη χρήση
2016.
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων
(EBITDA) παρουσίασαν οριακή αύξηση από ποσό 8,7 εκ.στη χρήση 2015 σε 8,9 εκ στη χρήση 2016,
παρουσιάζοντας έτσι µια µικρή µεταβολή σε ποσοστό 2% από τη χρήση 2015.

∆είκτες Οµίλου
Οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες του Οµίλου αναλύονται ως κατωτέρω
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Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
31/12/2016

31/12/2015

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

10.501.100 =
53.967.920

19,46%

14.135.498
56.127.579

=

25,18%

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

15.503.237 =
53.967.920

28,73%

15.967.159
56.127.579

=

28,45%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

32.511.967 =
21.455.954

151,53%

27.304.686
28.822.894

=

94,73%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια του Οµίλου.

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

21.455.954 =
53.967.920

39,76%

28.822.894
56.127.579

=

51,35%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

32.511.967 =
53.967.920

60,24%

27.304.686
56.127.579

=

48,65%

27.304.686
15.967.159

=

171,01%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του Οµίλου
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

32.511.967 =
15.503.237

209,71%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Οµίλου από τα Ίδια Κεφάλαια.
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Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31/12/2016
Καθαρά αποτελέσµατα
εκµεταλλεύσεως
Πωλήσεις αποθεµάτων &
υπηρεσιών

7.224.648

=

17,89%

40.386.685

31/12/2015
7.237.386

=

18,16%

39.843.680

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Οµίλου χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων
αποτελεσµάτων.

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
προ φόρων
Σύνολο εσόδων
Μικτά αποτελέσµατα
Πωλήσεις αποθεµάτων &
υπηρεσιών

6.460.438 =

14,05%

45.977.666
20.606.473 =
40.386.685

6.614.723

=

14,55%

=

51,78%

45.455.730
51,02%

20.631.831
39.843.680

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων του Οµίλου

Σηµαντικά γεγονότα χρήσης 2016

1. Την 30.06.2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε κωδικό αριθµό Καταχώρισης
686729 η µε αρ. πρωτοκόλλου 10190 – 30.6.2016 απόφαση του Αντιπερειφεριάρχη Νοτίου Τοµέα
Αθηνών, µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Εταιρειών Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Β.Ε.Ε.
και Green Catering A.E. µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις
των άρθρων 69 – 78 του ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, β) τις από 30.6.2016
αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων των συγχωνευόµενων Εταιρειών γ) την 31.3.2016
έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως
άνω απορροφούµενης εταιρείας µε βάση τον Ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/12/2015 και δ) την
υπ’ αριθµό 3681/ 30.6.2016 «Σύµβαση συγχώνευσης µε απορρόφηση Ανωνύµων Εταιρείων» της
συµβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Αικατερίνης Γασπαρινάτου.
2. Η αποπληρωµή του Οµολογιακού δανείου της µητρικής εταιρείας πραγµατοποιήθηκε στις 30
Νοεµβρίου 2016 µε την καταβολή ποσού ευρώ €4.300.000.

Συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας
Κατά τη διάρκεια του 2016, παρά την καθυστέρηση του κλεισίµατος της πρώτης αξιολόγησης του
τρίτου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής το οποίο οδήγησε σε περαιτέρω δηµοσιονοµικά
µέτρα υφεσιακού χαρακτήρα, επιβαρύνοντας µε πρόσθετους άµεσους και έµµεσους φόρους τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τα βασικά δηµοσιονοµικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας για το
2016 παρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις.
Στα µέσα του 2016, η ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του 3ου Προγράµµατος Οικονοµικής
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Προσαρµογής, αποτέλεσε µια σηµαντική θετική εξέλιξη για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Ταυτόχρονα σηµειώθηκε περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων και επαναφορά από την
ΕΚΤ της παρέκκλισης (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των ελληνικών οµολόγων τα οποία
χρησιµοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος. Αν
και οι εξελίξεις είχαν θετικό αντίκτυπο στον περιορισµό της αβεβαιότητας και στη βελτίωση του
οικονοµικού κλίµατος δεν συνετέλεσαν στην πλήρη επανεκκίνηση της οικονοµίας και στην
επαναφορά της πορείας της σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Όσον αφορά στο 2017, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του
προγράµµατος στήριξης θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του έτους, τη
συµφωνία σχετικά µε το δηµόσιο χρέος καθώς και την ένταξη στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
της ΕΚΤ.
Στα πλαίσια αυτά ο Όµιλος καταφέρνει συνεχώς να συνεχίζει µε οµαλή ροή την δραστηριότητα του
αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών του και ενισχύοντας το µερίδιο αγοράς του. Ενδεικτικά, αναφέρουµε
ότι η αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου, το 2016, αποδείχθηκε µε το άνοιγµα δεκαοχτώ νέων
καταστηµάτων στην Ελλάδα και δυο νέων καταστηµάτων στο εξωτερικό.
Κοινωνικές πρωτοβουλίες
Στα πλαίσια της κοινής δράσης των Ελλήνων επιχειρηµατιών προς υποστήριξη των ευπαθών
κοινωνικών οµάδων, ο Όµιλος συνέχισε µέχρι τον Ιούνιο του 2016 το πρόγραµµα «∆εκατιανό στα
σχολεία» που είχε ξεκινήσει στον Νοέµβριο του 2015, διαθέτοντας συνολικά περισσότερες από
1.200.000 µερίδες φαγητού σε 11.500 µαθητές σε 70 σχολικές µονάδες που λειτουργούν σε περιοχές
µε κοινωνικές και οικονοµικές επιβαρύνσεις, σε συνεργασία µε 6 ακόµη εταιρείες στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας των συναρµόδιων Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων. Καθοριστική σηµασία στην επιτυχία της
προσπάθειας που διήρκησε 8 µήνες είχε η εξαιρετική συνεργασία ανάµεσα σε δασκάλους, γονείς,
κηδεµόνες και 49 καταστήµατα Γρηγόρης, οι οποίοι εθελοντικά δηµιούργησαν µια αλυσίδα αγάπης
ώστε να φτάσουν τα γεύµατα στα παιδιά και να τα γεµίσουν χαµόγελο.

Κατά τη χρήση του 2016, τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας εξελίχθηκαν ως εξής:
Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) για την κλειόµενη χρήση ανήλθε σε € 40,3 εκ. από € 11,8 εκ. το
2015.
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα και Λειτουργικές ∆απάνες
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε € 5,6 εκ. το 2016 από 5,1 εκ το 2015. Τα λειτουργικά έξοδα
αυξήθηκαν σε € 18,4 εκ το 2016 έναντι € 16,2 εκ το 2015.
Το Αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) από € -0,1 εκ. ζηµιές το 2015 βελτιώθηκε σε κέρδη € 8,9 εκ το 2016.

∆είκτες Εταιρείας
Οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες της Εταιρείας αναλύονται ως κατωτέρω
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Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
31/12/2016

31/12/2015

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

10.428.912 =
53.328.585

19,56%

5.550.143
43.159.358

=

12,86%

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

14.876.090 =
53.328.585

27,90%

6.653.036
43.159.358

=

15,42%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

31.899.507 =
21.429.078

148,86%

610.388
42.548.970

=

1,43%

42.548.970
43.159.358

=

610.388
43.159.358

=

1,41%

610.388
6.653.036

=

9,17%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων

21.429.078

Σύνολο παθητικού

53.328.585

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

31.899.507 =
53.328.585

=

40,18%

59,82%

98,59%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

31.899.507 =
14.876.090

214,43%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.
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Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31/12/2016

Καθαρά αποτελέσµατα
εκµεταλλεύσεως

7.200.665
=
40.290.685

17,87%

31/12/2015

-1.682.022
11.810.469

=

-14,24%

Πωλήσεις αποθεµάτων &
υπηρεσιών

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων
αποτελεσµάτων.

Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως προ φόρων
Σύνολο εσόδων

6.401.042 =

13,95%

45.870.019

-2.012.793

=

-11,87%

16.955.257

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα

Μικτά αποτελέσµατα
Πωλήσεις αποθεµάτων &
υπηρεσιών

20.520.156 =
40.290.685

50,93%

9.520.772
11.810.469

=

80,61%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Τα µεγέθη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων της Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Β.Ε.Ε. της 31
ης ∆εκεµβρίου 2016 δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε τα µεγέθη της 31.12.2015, καθώς εντός της
χρήσεως 2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε κωδικό αριθµό Καταχώρισης 686729,
η µε αρ. πρωτοκόλλου 10190 – 30/6/2016 απόφαση του Αντιπερειφεριάρχη Νοτίου Τοµέα Αθηνών,
µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Εταιρειών Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Β.Ε.Ε. και Green
Catering A.E. µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές της εταιρείας µε τα
συνδεδεµένα µέρη:
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ΑΓΟΡΕΣ /ΕΞΟ∆Α
GREEN CATERING ΑΕ
GREGORYS ROMANIA SA
ΑΛΑΣ ΑΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΡΟ∆ΟΥ ΕΠΕ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
KOZA WAY IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΜΙΚΕ
ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
LAMDA MEALS IKE
ΚΥΜΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

2016
201.000
3.400
1.302
40
752
635
3.348
0
310
0
1.522
259.375
471.684

2015
1.980.506
762.163
2.400
16.471
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
2.801.540

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟ∆Α
GREEN CATERING ΑΕ
ΑΛΑΣ ΑΕ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΡΟ∆ΟΥ ΕΠΕ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
KOZA WAY IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΜΙΚΕ
ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
LAMDA MEALS IKE
ΚΥΜΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ
ΣΥΝΟΛΑ

2016
360
339.138
368.422
356.937
195.517
156.553
85.893
67.958
80.237
293.751
467.145
2.411.911

2015
10.692
363
124.381
108.953
127.296
116.611
62.043
130.789
681.128
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
BLUE RIVER
GREGORYS ROMANIA SA
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΚΥΜΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
KOZA WAY IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΜΙΚΕ
ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
LAMDA MEALS IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΡΟ∆ΟΥ ΕΠΕ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ
ΣΥΝΟΛΑ

31.12.2016
43.937
20.580
206.018
37.721
34.540
264.065
16.970
21.929
645.760

31.12.2015
80.981
96.659
47.279
16.504
2.761
168.443
33.020
1.200
2.900
5.958
455.704

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
GREEN CATERING ΑΕ
ΑΛΑΣ ΑΕ
BLUE RIVER
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Ε.
ΚΥΜΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
KOZA WAY IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΜΙΚΕ
ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
LAMDA MEALS IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΡΟ∆ΟΥ ΕΠΕ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

31.12.2016
50.000
620.062
509
60
670.630

31.12.2015
26.757.652
82.343
876.493
450.000
28.166.488

Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, καθώς επίσης και των διευθυντικών στελεχών
κατά τις περιόδους 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31
∆εκεµβρίου 2015 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και
µελών της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

638.572

520.381

638.572

479.981
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ρευστότητας. Οι εξελίξεις το 2016 όσον αφορά την επανεξέταση των όρων του
προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδος, καθιστά το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό
περιβάλλον της χώρας µας κατά την παρούσα στιγµή αβέβαιο. Λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή του
Οµίλου, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα θα επηρέαζαν το επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας
και κατά συνέπεια του Οµίλου. Τέτοιου είδους εξελίξεις δεν µπορούν να προβλεφθούν. Ωστόσο, το
πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου από τη ∆ιοίκηση, εστιάζει στο µη προβλέψιµο των
χρηµατοοικονοµικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις
επιδόσεις της εταιρείας στο χρηµατοοικονοµικό πεδίο. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το
κεντρικό τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων της µητρικής εταιρείας ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’ οι
πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εταιρειών. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο καταρτίζει αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου, καθώς και πολιτικές που καλύπτουν
συγκεκριµένες περιοχές όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο.
α) Κίνδυνος αγοράς

i) Κίνδυνος τιµών
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων διότι την 31.12.2016 δεν είχε στην κατοχή του
χρεόγραφα εισηγµένα σε χρηµατιστηριακή αγορά. Ο όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των
υπηρεσιών που παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών
πώλησης των υπηρεσιών που διαθέτει.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι
λειτουργικές ταµειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των
επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ο
κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων στα δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο (κυρίως
την µητρική εταιρεία) σε κίνδυνο ταµειακών ροών. Ο Όµιλος κατά την 31.12.2016 είχε δανεισµό
συνολικού ποσού € 5.999.607, ο οποίος είχε µέσο επιτόκιο δανεισµού που ανέρχεται σε 4,3% ετησίως
και είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό
του.
iii) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που σχετίζεται
µε ποικίλες συναλλαγµατικές θέσεις. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος απορρέει από µελλοντικές
εµπορικές συναλλαγές, αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και επενδύσεις σε
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η διοίκηση έχει
υιοθετήσει πολιτική που απαιτεί από τις εταιρείες του Οµίλου να διαχειριστούν τον συναλλαγµατικό
τους κίνδυνο σε σχέση µε το λειτουργικό τους νόµισµα. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από
µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όταν
παρατίθενται σε νόµισµα που διαφέρει από το λειτουργικό νόµισµα της οντότητας. Η µητρική
Εταιρεία και οι ελληνικές θυγατρικές δεν έχουν σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε
νόµισµα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγµατικός
κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. Ο Όµιλος έχει συγκεκριµένες επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις
των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκτίθενται σε συναλλαγµατικούς κινδύνους.
Την 31.12.2016 εάν το RON σε σχέση µε το Ευρώ είχε υποτιµηθεί / ανατιµηθεί κατά 5%, το καθαρό
αποτέλεσµα της χρήσης για τον Όµιλο θα ήταν χαµηλότερο/ υψηλότερο κατά ποσό € -6.201 / € 6.201
περίπου αντίστοιχα ως αποτέλεσµα της µετατροπής της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της
εταιρείας ‘GREGORYS ROMANIA SA’ από το λειτουργικό της νόµισµα στο Ευρώ.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
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Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα
ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές
εκθέσεις για τους σηµαντικούς εταιρικούς πελάτες δεδοµένου ότι το πελατολόγιο της εταιρείας
αποτελείται από περισσότερους από 345 πελάτες. Εάν οι σηµαντικοί εταιρικοί πελάτες µπορεί να
αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιµοποιούνται στη διαχείριση του
συγκεκριµένου πιστωτικού κινδύνου.
Σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού
κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπ’ όψη την οικονοµική
του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών
καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων, σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει
καθορίσει η ∆ιοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά διαστήµατα. Οι
πωλήσεις σε πελάτες λιανικής εξοφλούνται µε µετρητά. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την
ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών
διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η
ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται από την ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:

31.12.2 016-ΟΜΙΛΟΣ
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
4.491.149
11.008.967

Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
1.508.458
524.655
-

31.12.2 015-ΟΜΙΛΟΣ
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
11.211.405
10.295.847

Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
2.027.615
697.582
-

31.12.2 016-ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
4.491.149
10.999.327

Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
1.508.458
524.655
-

31.12.2 015-ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
9.189.096
2.526.607

Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
47.615
697.582
-

Ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου κατά την 31.12.2016 ανήλθε σε ποσό € 5.999.607 µε ποσό €
1.508.458 να αφορά σε µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και ποσό € 4.491.149 να αφορά σε
βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Αντίστοιχα ο συνολικός δανεισµός της Εταιρείας κατά την
31.12.2016 ανήλθε σε € 5.999.607. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την
επάρκεια χρηµατικών διαθεσίµων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιµων πηγών
χρηµατοδότησης. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθηµερινή βάση, µέσω της
συστηµατικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και µέσω της καθηµερινής παρακολούθησης των πραγµατοποιούµενων
πληρωµών. Το αντίξοο περιβάλλον, εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει η ελληνική οικονοµία,
αναµένεται να διαµορφώσει συνθήκες περαιτέρω µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος των
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καταναλωτών και αύξησης της ανεργίας. Μία από τις προϋποθέσεις επιτυχίας των όποιων
στρατηγικών εξορθολογισµού, αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της ελληνικής οικονοµίας, είναι η
εξασφάλιση βιώσιµων συνθηκών στο επιχειρηµατικό πεδίο µε την υιοθέτηση και υλοποίηση
διαρθρωτικών µέτρων και δράσεων πολιτικής, τα οποία θα εξασφαλίζουν την υγιή ανάπτυξή τους. Στα
πλαίσια αυτά η ∆ιοίκηση του Οµίλου αποφάσισε την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του
προχωρώντας στη συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «GREEN CATERING
Α.Ε.» από την εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ A.B.E.E.» µε βάση τις διατάξεις του Ν.
2166/1993, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα καθώς και µε τις διατάξεις του άρθρου
54 του Ν. 4172/2013 Α.Ε., µε απώτερο σκοπό των περιορισµό των λειτουργικών δαπανών του
Οµίλου. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 10190 – 30.6.2016 απόφαση του
Αντιπερειφεριάρχη Νοτίου Τοµέα Αθηνών, σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις των άρθρων 69 – 78 του ΚΝ
2190/20 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, β) τις από 30.6.2016 αποφάσεις Γενικών
Συνελεύσεων των µετόχων των συγχωνευόµενων Εταιρειών γ) την 31.3.2016 έκθεση του Ορκωτού
ελεγκτή διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω απορροφούµενης
εταιρείας µε βάση τον Ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/12/2015 και δ) την υπ’ αριθµό 3681/
30.6.2016 «Σύµβαση συγχώνευσης µε απορρόφηση Ανωνύµων Εταιρείων» της συµβολαιογράφου
Αθηνών Μάρθας Αικατερίνης Γασπαρινάτου Μέσω της συγχώνευσης επήλθε ουσιαστική ενίσχυση
των οικονοµικών µεγεθών του οµίλου καθώς και των Ιδίων Κεφαλαίων και δεν συντρέχει πλέον η
συνθήκη εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 για την µητρική εταιρεία. Όπως προκύπτει
και από τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου για
την περίοδο που έληξε αυξήθηκε κατά 1% . Το EBITDA του Οµίλου ανήλθε για την περίοδο που
έληξε την 31.12.2016 σε 8.914.797 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση. Επιπλέον, ο Όµιλος κατέχει υψηλή αξιοπιστία, µε συνεπείς καταβολές των υποχρεώσεων του,
τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προµηθευτών του. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω
γεγονότων, αλλά και δεδοµένου ότι η ∆ιοίκηση δεν έχει λάβει καµία ένδειξη ότι οι δράσεις που έχει
σχεδιάσει (και που αναλύονται ανωτέρω) δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιµάται ότι δεν θα
αντιµετωπίσει θέµατα χρηµατοδότησης και ρευστότητας του Οµίλου και της Εταιρείας εντός των
επόµενων 12 µηνών.
∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι του Οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας του στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους
µετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος
κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται
ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος
υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
δάνεια, όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Τα συνολικά
απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα Ίδια Κεφάλαια που εµφανίζονται στον Ισολογισµό συν
το καθαρό χρέος.

Σύνολο δανεισµού (Σηµ. 24)
Μείον: ∆ιαθέσιµα και ταµειακά
ισοδύναµα (Σηµ.21)
Καθαρός δανεισµός
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους
µετόχους
Συνολικά απασχολούµενα
κεφάλαια
Συντελεστής µόχλευσης

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
5.999.607

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015
13.239.020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
5.999.607

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015
9.236.711

-1.349.500

-3.787.338

-1.239.277

-819.060

4.650.107

9.451.682

4.760.330

8.417.652

32.511.967

27.304.686

31.899.507

610.388

37.162.074

36.756.368

36.659.837

9.028.040

13%

26%

13%

93%
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∆ραστηριότητα Έρευνας και Ανάπτυξης
Στο τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης η εταιρεία µε τους καταξιωµένους υπαλλήλους της βρίσκεται
συνεχώς σε αναζήτηση νέων προϊόντων, τα οποία θα προσθέσουν παραπάνω αξία στην ήδη υψηλού
επιπέδου δραστηριότητα της εταιρείας για τη κάλυψη αναγκών των καταναλωτών.
Υποκαταστήµατα Εταιρείας
Τα υποκαταστήµατα της εταιρείας κατά την 31.12.2016 ήταν 6, ( αντίστοιχα την 31.12.2015 ήταν 6).
Υποκαταστήµατα 31.12.2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κατάστηµα Γρηγόρης- ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος
Κατάστηµα Γρηγόρης- Καντίνα ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος
Κατάστηµα ΚΑΥΑΚ -∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος
Κατάστηµα ΒΟΤΣΑΛΟ- ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος
Κατάστηµα Γρηγόρης- Λεωφόρος Θησέως 1Α& ∆ελβίνου Ν. Ερυθραία
Κυλικείο Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος

Υποκαταστήµατα 31.12.2015
1. Κατάστηµα Γρηγόρης- ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος
2. Κατάστηµα Γρηγόρης- Καντίνα ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος
3. Κατάστηµα ΚΑΥΑΚ -∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος
4. Κατάστηµα ΒΟΤΣΑΛΟ- ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος
5. Κατάστηµα Γρηγόρης- Λεωφόρος Θησέως 1Α& ∆ελβίνου Ν. Ερυθραία
6. Κυλικείο Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος

Προοπτικές για το 2017
Το 2017 έχει ήδη ξεκινήσει µε τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες να συνεχίζουν να κάνουν έντονη
την παρουσία τους και η αγορά να επηρεάζεται από τις πολιτικές εξελίξεις. Στο συγκεκριµένο αβέβαιο
περιβάλλον σκοπός του Οµίλου παραµένει α) η ευθυγράµµιση του µε τις ανάγκες των καταναλωτών
και των συνεργατών του και η ικανοποίησή τους µε τον ιδανικότερο τρόπο, β) η αυστηρή
παρακολούθηση του cash flow του Οµίλου, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος για την εξόφληση
µεγάλου µέρους του τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας µας. Ο Όµιλος θα συνεχίσει να
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των κερδοφόρων δραστηριοτήτων του, ενώ όταν εµφανίζονται νέες
επιχειρηµατικές ευκαιρίες θα φροντίζει να τις αξιοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέλος, η
∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η συγχώνευση της θυγατρικής εταιρείας GREEN CATERING
από τη µητρική στη χρήση 2016, δηµιούργησε πιο ισχυρές χρηµατοοικονοµικές ροές καθιστώντας το
δίκτυο πωλήσεων ποιο ισχυρό στην αντιµετώπιση των όποιων δυσκολιών και εµποδίων που πιθανόν
να εµφανισθούν.
Συµπερασµατικά η εταιρεία για το 2017 παραµένει σταθερά προσανατολισµένη στο βασικότερο
στόχο της και στην βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και των συνεργατών, καθώς και
στην αύξηση του κύκλου εργασιών µέσω υφιστάµενων και νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Μεταγενέστερα γεγονότα
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Η εταιρεία µέσα στη χρήση 2017, προχώρησε στη δηµιουργία θυγατρικής εταιρείας µε 100% ποσοστό
συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο και µε την επωνυµία «AIR CANTEEN AE». Κύρια
δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας είναι οι υπηρεσίες εστίασης καθώς και υπηρεσίες κινητών
µονάδων εστίασης.
Επιπλέον, η θυγατρική εταιρεία GREGORYS ROMANIA SA µε ποσοστό συµµετοχής 81,47% είναι σε
διαδικασία Εκκαθάρισης.
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν την τρέχουσα χρήση.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα
Χρήσεως για τη χρήση 2016.

Άλιµος, 5 Ιουλίου 2017
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.& ∆/ων
Σύµβουλος

Η Αντιπρόεδρος του ∆Σ &
∆/νων Σύµβουλος

Το Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Γεωργάτος Γ. Βλάσιος
Α.∆.Τ. AM 084359

Γεωργάτου Γ. Άρτεµις
Α.∆.Τ. AΚ 787702

Γρηγοριάδης Μ. Κωνσταντίνος
Α.∆.Τ. ΑΚ 061572
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.’
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσεως, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης είχαν ελεγχθεί από άλλο ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο
οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη στις 30.04.2016.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
Α
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
Α.Β.Ε.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού της Συμβουλίου.
.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΑΚΟΣ Ι. ∆ΑΜΙΑΝΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 49831

Η.Β.P. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ
Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MORISON KSI
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 & ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14231 ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 152
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 1.1-31.12.2016
Σηµ.

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κ έρδη

6
7

40.386.685
-19.780.212

39.843.680
-19.211.848

40.290.685
-19.770.529

11.810.469
-2.289.697

Λοιπά λειτουργικ ά έσοδα

6

20.606.473
5.590.981

20.631.831
5.612.050

20.520.156
5.579.334

9.520.772
5.144.788

26.197.453
-10.996.049
-7.220.560
-54.148
-199.235

26.243.881
-12.418.819
-5.883.047
-28.815
-626.674

26.099.490
-10.949.476
-7.199.901
-54.148
-193.567

14.665.560
-10.072.926
-5.757.036
-30.862
-330.772

7.727.460
-698.170
-4.278
-560.697
-3.878

7.286.526
-679.692
4.011
3.878

7.702.397
-695.299
-121.570
-484.486
-

-1.526.035
-486.758
-

6.460.438
-1.288.251

6.614.723
-1.424.372

6.401.042
-1.272.682

-2.012.793
869.704

5.172.187
250

5.190.351
13.441

5.128.360
-44.858

-1.143.089
4.990

5.172.437

5.203.792

5.083.502

-1.138.099

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

9
9

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικ ά έξοδα

9
9

Κέρδη προ φόρων και Χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων
Κόστος χρηµατο δότησης
Αποτελέσµατα από επανεκτίµηση ακινήτων
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων
Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Αναλογιστικές Ζηµιές µετά από Αναβαλλόµενους Φόρους

10
34
34

11

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα Χρήσης
Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

32

5.155.014
17.423

1.837.646
3.366.146

5.083.502
-

-1.138.099
-

Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή

32

0,4765

0,3145

0,4699

-0,1948

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών-κοινές µετοχές

32

10.818.463

5.842.502

10.818.463

5.842.502

8.914.797

8.726.830

8.886.859

-144.178

Αποτ/τα προ φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες
αναφέρονται στις σελίδες 19 έως 24
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1.1 - 31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.20 16

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2015

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από
φόρους

5.172.187
250

5.190 .351
13 .441

5.128.360
-44.858

-1.143.089
4.990

5.172.437

5.203 .792

5.083.502

-1.138.099

Τα συνολικά κέρδη / (ζηµιές) κατανέµονται σε:
Μετόχους της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

5.155.014
17.423

1.837 .646
3.366 .146

5.083.502
-

-1.138.099
-

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες
αναφέρονται στις σελίδες 19 έως 24
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ΟΜΙΛ ΟΣ
31.12.2016

ΟΜ ΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµ.

31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

Μ η κυκλοφορ ιακά Στοιχεία Ενερ γητι κού
Ενσώµα τα πάγια περιουσιακά στοιχε ία
Επε νδύσεις σε ακίνητα
Ασ ώµατα πάγια περιουσ ια κά σ τοιχεία

13
14
15

6.365.346
9.137.891
23.294.951

6.947.974
9.019.185
23.274.748

6.392.1 99
8.483.8 91
23.294.9 51

6.653.036
23.274.748

Επε νδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές συνδε δεµ ένες ε πιχ/σεις

16

93.223

97.101

153.2 23

5.683.223

∆ ιαθέσιµα προς πώληση χρηµ /κ α περιουσιακα στοιχε ία

35

39.765

-

39.7 65

-

Λο ιπές µακ ροχρόνιες απαιτήσε ις

20

4.535.644

2.653.073

4.535.6 44

1.998.208

43.466.821

41.992.081

42.899.673

37.609.215

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα

18

2.926.031

1.193.928

2.922.6 20

76.155

Απα ιτήσ εις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απα ιτήσ εις

17

5.204.773

7.171.993

5.204.7 73

2.662.698

Απα ιτήσ εις από συνδε δεµ ένες ε ταιρείες του Οµίλου
Λο ιπές απαιτήσε ις
Τ αµειακά διαθέσ ιµα κα ι ισ οδύναµ α

19
21

922.039
1.349.500

562.961
3.787.338

44.4 66
919.0 19
1.239.2 77

80.981
491.971
819.060

Αναβαλλόµε νες φορολογικ ές απα ιτήσεις

12

98.758
10.501.100

1.419.278
14.135.498

98.7 58
10.428.912

1.419.278
5.550.143

53.967.920

56.127 .579

53.328.585

43.159.358

22

43.273.852

2.453.851

43.273.8 52

2.453.851

22
23

62.578.687
1.156.641
-73.626.550
-15.909

4.504.396
433.134
3.937.491
-19.487

62.578.6 87
1.156.5 03
-75.109.5 35
-

4.504.395
432.997
-6.780.855
-

Ίδια κε φά λα ια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικ ής
∆ ικαιώµατα µε ιοψη φίας

33.366.721
-854.754

11.309 .385
15.995.301

31.899.507
0

610.388
0

Σύνολο Ιδίων κεφα λαίων

32.511.967

27.304.686

31.899.507

610.388

29

1.413.390

1.461.228

1.413.3 90

548.932

28

291.007

257.291

291.0 07

212.046

24

1.485.000

1.980.000

1.485.0 00

-

24

23.458

47.615

23.4 58

47.615

31

1.269.878
4.482.733

1.616.601
5.362.735

1.269.8 78
4.482.733

1.575.526
2.384.119

25
33
24

11.008.967
391.051
3.973.342

10.295.847
536.689
4.782.645

10.999.3 27
323.9 28
3.973.3 42

2.526.607
285.237
3.255.336

Μακροπρόθεσµες Υποχρε ώσεις πληρωτέες στην Επόµ ενη Χρήση24
Υπ οχρεώσεις σε συνδεµένες ετα ιρείες του Οµ ίλου
30

517.807
-

6.428.760
450.000

517.8 07
50.0 00

5.933.760
27.289.995

Λο ιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσε ις
∆ εδουλευµένα έξοδα

619.744
462.309

632.699
333.519

619.6 32
462.3 09

546.684
327.232

Σύνολο βραχ υπρόθεσµων υπ οχρεώσεων

16.973.220

23.460.158

16.946.345

40.164.851

Σύνολο υποχρεώσεων

21.455.954

28.822 .894

21.429.078

42.548.970

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ ΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

53.967.920

56.127 .579

53.328.585

43.159.358

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδ ια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από έκδοση µε τοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά κε φά λαια
Υπ όλοιπο κερδών εις νέο
Συν/κέ ς δια φ.από µετατροπή θυγατρικών το υ εξ/κού

Υποχρεώσεις
Μ ακροπρόθεσµες υποχρ εώσεις
Αναβαλλόµε νες φορολογικ ές υποχρεώσεις
Υπ οχρεώσεις π αροχών προσωπικ ού λόγω ε ξόδου από την
Υπ ηρεσία
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρε ώσεις σε Τράπε ζες
Μακροπρόθεσµες Υποχρε ώσεις σε Εταιρείες
Χρη µατοδοτικ ής Μίσθωσ ης
Λο ιπές µακ ροπ ρόθεσ µες υποχρε ώσ εις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υπο χρεώσεων
Βραχυ πρόθεσµες υποχρ εώσεις
Προµ ηθευτές και λοιπέ ς υποχρεώσεις
Υπ οχρεώσεις α πό φόρους
Βραχυπρόθεσ µες ∆ανειακές Υποχρε ώσ εις

26
27

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες
αναφέρονται στις σελίδες 19 έως 24
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
∆ιαφορά υπέρ
το άρτιο

Τακτικό
αποθεµατικό

2.453.851
-

4.504.396
-

267.2 40
-

165.894
-

40.820.000
1

58.074.292
-

723.5 06
-

-

ΟΜΙΛΟΣ 2016
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 201 6
Αποτέλεσµα άµεσα στην καθαρή θέση
∆ιαφορές ενοποίησης
Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρικές
Συµψηφισµός αποθεµατικών µε ζηµιές
Απορρόφηση θυγατρικής
Αύξηση Κεφαλαίου
Κέρδη περιόδου 1.1 έως 31.12.2016
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2016
ΟΜΙΛΟΣ 2015
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 201 5
Αποτέλεσµα άµεσα στην καθαρή θέση
Μεταβολή δικαιωµάτων µειοψηφίας
Συµψηφισµός αποθεµατικών µε ζηµιές
Κέρδη περιόδου 1.1 έως 31.12.2015
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015

Συναλλαγµατικές
Λοιπά διαφορές µετατροπής
αποθεµατικά
ισολογι σµών
εξωτερικού

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποτελέσµατα
εις νέο

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνο λο

-19.4 87
-

3.937.492
31.265
-2
-

15.995.301
-

27.304.686
31.265
-2
-

-

-82.750.319

-16.867.478

1
1

-

-

-

-

3.5 79

5.155.014

17.423

5.176.015

43.273.852

62.578.688

990.7 46

165.894

-15.9 09

-73.626.550

-854.755

32.511.966

2.453.851
-

4.504.396
-

267.2 40
-

432.757
-266.863

-31.1 13

1.724.972

13.187.166

22.539.268

-

108.011
266.863

-558.011
-

-450.000
-

2.453.851

4.504.396

267.2 40

-

11.6 26

1.837.646

3.366.146

5.215.418

165.894

-19.4 87

3.937.492

15.995.301

27.304.686

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 19 έως 24
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2016
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016
Αύξηση Κεφαλαίου
Απορρόφηση θυγατρικής
Ζηµιές περιόδου 1.1 έως 31.12.2016
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2015
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015
Συµψηφισµός αποθεµατικών µε ζηµιές
Ζηµιές περιόδου 1.1 έως 31.12.2015
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015

Μετοχικό
κεφάλαιο
2.453.851
1
40.820.000
43.273.852

∆ιαφορά υπέρ
το άρτιο
4.504.395
58.074.292
62.578.687

Τακτικό
αποθεµατικό
266.020
723.506
989.526

Μετοχικό
κεφάλαιο
2.453.851

∆ιαφορά υπέρ
το άρτιο
4.504.395

Τακτικό
αποθεµατικό
266.020

2.453.851

4.504.395

266.020

Αποθεµατικά

Υπόλοιπο εις νέο

Σύνολο

166.976
166.976

-6.780.8 54
-73.412.1 82
5.083.5 02
-75.109.5 34

610.388
1
26.205.616
5.083.502
31.899.507

Αποθεµατικά

Υπόλοιπο εις νέο

Σύνολο

433.839
-266.863
166.976

-5.909.6 17
266.863
-1.138.0 99

1.748.488
-1.138.099
610.388

-6.780.8 54

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 19 έως 24
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σηµ.
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/ µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποµειώσεις ενσώµατων & άυλων πάγιων περουσιακών
στοιχείων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Αποτελέσµατα χρηµατοικονοµικής δραστηριότητας
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο ταµειακών εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

10
18

13,15
13,15

Τόκοι εισπραχθέντες
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετο χικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπράξεις από πώληση Μετοχών
Εξοφλήσεις Τόκων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατ. µισθώσεις
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εταιρειών που
συγχωνευτικαν κατά τη χρήση
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

21

21

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

6.460.438

6.614.723

6.401.042

-2.012.793

1.187.336
99.332

1.439.946
921.560

1.184.462
168.341

1.381.858
749.483

510.580

-4.011

524.658

-

662
-68.644
696.105
-1.750.972
-620.759

6.229
21.723
673.444
61.913
646.132

48.648
695.299
-1.763.028
-638.507

33.850
486.758
64.244
152.894

-154.726

-5.078.739

-141.883

2.301.167

-752.052
-6.239

-596.758
-18

-751.938
-

-365.554
-

5.601.060

4.706.145

5.727.092

2.791.907

-1.501.442

-3.309.458

-1.648.734

-1.769.555

661.333

949.438

661.333

873.118

8.388
-37.049

66.268
-9.909

8.321
-39.765

9.682
-

-868.769

-2.303.662

-1.018.845

-886.755

1
12.430.689
-761
-22.610
-19.577.450

39.761
4.180.494
4.290
-5.782.943

1
12.403.379
-22.610
-19.577.450

3.480.930
4.290
-5.287.943

-7.170.130

-1.558.398

-7.196.679

-1.802.723

-2.437.839
878.690

844.085
2.943.252

-2.488.431
819.060

102.428
716.631

2.908.648

-

2.908.648

-

1.349.499

3.787.338

1.239.277

819.060

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις
σελίδες 19 έως 24
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’ είναι Ελληνική ανώνυµη εταιρεία, ιδρύθηκε το 1991 και
υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Η εταιρεία προέρχεται από µετατροπή σε
ανώνυµη εταιρεία της ετερόρρυθµης εταιρείας µε επωνυµία «Γεωργάτος Γρηγόριος και ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΦΕΚ
ΤΑΕ-ΕΠΕ 4404/6.11.1991), η οποία προϋπήρχε από το 1987. Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το
1972, υπό τη µορφή ατοµικής επιχείρησης, από τον κ. Γρηγόρη Γεωργάτο.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Αλίµου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ 174-56, τηλ. 2109971100, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα (90)
χρόνια, δηλαδή µέχρι το 2081.
Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρείας περιγράφεται ως εξής:
Σκοπός της εταιρείας, είναι:
Η παραγωγή ειδών διατροφής και τυποποιηµένων γευµάτων γενικώς, όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες,
σάντουιτς και συναφή είδη, σε εργαστήρια της εταιρείας, ή τρίτων , και η εµπορία αυτών λιανικώς ή
χονδρικώς, η εµπορία ποτών αναψυκτικών και η εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών
καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται:
• στην εµπορία ειδών διατροφής και τυποποιηµένων γευµάτων γενικώς, όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες,
σάντουιτς και συναφή είδη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό µέσω της θυγατρική του Εταιρείας που
βρίσκεται στην Ρουµανία καθώς και µε συνεργάτες franchisee
• στην εµπορία ποτών αναψυκτικών.
• στην εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς παντός είδους, συναφούς µε τα παραπάνω ή µη, οίκων εσωτερικού
και εξωτερικού.
• στην συνεργασία µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιονδήποτε τρόπο, συνάπτοντας
οποιασδήποτε µορφής εµπορικές συµφωνίες, franchising.
• στην παραγωγή άρτου, αρτοσκευασµάτων και άλλων σκευασµάτων µε βάση το αλεύρι, προϊόντων
αρτοποιίας και κουλουροποιίας, γλυκισµάτων σε εργαστήρια της εταιρείας ή τρίτων και η εµπορία
αυτών λιανικώς ή χονδρικώς
• στην εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
Για τη διανοµή των προϊόντων της, η εταιρεία χρησιµοποιεί δίκτυο καταστηµάτων µε την εµπορική
επωνυµία «Γρηγόρης Μικρογεύµατα - Cofferight». Το δίκτυο αυτό αριθµούσε στο τέλος της χρήσης 2016,
308 σηµεία πώλησης από το οποία 6 ανήκαν στην εταιρεία, και 302 σε αδειούχους δικαιόχρησης
(franchisees). Από τα 302 καταστήµατα, 14 σηµεία πώλησης βρίσκονται στην Κύπρο, 1 σηµείo πώλησης
στην Αλβανία, 1 σηµείο πώλησης στις Μπαχάµες και ένα στη Γερµανία. Το δίκτυο αυτό αντίστοιχα
αριθµούσε στη προηγούµενη χρήση, 288 σηµεία πώλησης από το οποία 6 ανήκαν στην εταιρεία, και 282 σε
αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees), 2 σηµεία πώλησης στην αγορά της Ρουµανίας, 10 σηµεία πώλησης
στην Κύπρο, 1 σηµεία πώλησης στην Αλβανία, 1 σηµείο πώλησης στις Μπαχάµες και 1 στη Γερµανία.
Η εταιρεία διαθέτει κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα εκ των οποίων το υπ΄ αριθµόν 138332 σήµα που
αποτελείται από τις λέξεις «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» µε ηµεροµηνία λήξης προστασίας την 30.01.2018, το
οποίο χρησιµοποιείται ως επωνυµία των σηµείων πώλησης, το εµπορικό σήµα που αποτελείται από τη λέξη
"Coffeeright" το οποίο χρησιµοποιείται ως επωνυµία των σηµείων πώλησης του καφέ µε ηµεροµηνία λήξης
προστασίας την 25/03/2022. Επιπλέον, µέσα στο 2016 η εταιρεία απέκτησε και 2 επιπλέον σήµατα ένα
ηµεδαπό µε αριθµό 237875 και αποτελείται από τις λέξεις «Γρηγόρης» και το σήµα Εµβέλειας Ευρωπαϊκής
Ένωσης το οποίο απαρτίζεται από τις λέξεις «Gregory's est 1972» και αριθµό 237874. Τα παραπάνω
σήµατα έχουν ηµεροµηνία λήξης την 2/6/2026. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 ν. 2239/1994, η
διάρκεια των σηµάτων µπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία. Επίσης υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός
κατοχυρωµένων σηµάτων που χαρακτηρίζουν προϊόντα της Εταιρείας. Η εταιρεία, µέσα από την διαδικασία
επιλογής και ανάπτυξης των προµηθευτών της και αξιοποιώντας, αφενός την δεσπόζουσα θέση της στην
αγορά και αφετέρου την βαθιά γνώση του προϊόντος, έχει καταφέρει να εµπλουτίσει τις αποκλειστικές
συνταγές της µε νέα προϊόντα που αναπτύσσουν για λογαριασµό της έλληνες και ξένοι παραγωγοί.
Οι παρούσες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό
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Συµβούλιο της µητρικής εταιρείας την 5 Ιουλίου 2017.

2.ΛΟΓΙΣTΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους και χρήσεις.
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2016 έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και παρουσιάζουν
την Χρηµατοοικονοµική θέση, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και τις Ταµειακές Ροές της Εταιρείας µε
βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας λαµβάνοντας υπόψη µακροοικονοµικούς και
µικροοικονοµικούς παράγοντες και το αντίκτυπό τους στις δραστηριότητες και στη Χρηµατοοικονοµική
θέσης της Εταιρείας και του Οµίλου. Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα
µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τις επενδύσεις σε ακίνητα όπου ο Όµιλος χρησιµοποιεί τις
Εύλογες Αξίες.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης
κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από τον Όµιλο. Οι σηµαντικότερες από τις παραδοχές που
έγιναν αναφέρονται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων, όπου εκρίθη σκόπιµο. Σηµειώνεται
ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της
Εταιρείας και του Οµίλου, σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα
µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί
µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την
1/1/2016 ή µεταγενέστερα
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015)
Τον Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19
µε τίτλο «Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν
εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που
είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που
υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015)
Τον ∆εκέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 20102012», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά µε επτά θέµατα και αποτελεί µέρος
του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις
εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2:
Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου
ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8:
Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του
ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 16 /∆ΛΠ 38:
Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των σωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24:
Υπηρεσίες Βασικών ∆ιευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Αποκτήσεων Συµµετοχών σε Από Κοινού
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Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης
συµµετοχής σε µία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον
κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους
Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38. Το ∆ΛΠ
16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίον
αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών
ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των
µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν
είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µία δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση
ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η
χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι
καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ
16). Συνεπώς, µε τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ
27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, µία οικονοµική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις
της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριµένων τροποποιήσεων,
δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 20122014», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του
προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να
τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5:
Αλλαγές στις µεθόδους διάθεσης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή των τροποποιήσεων του
∆ΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέµα
τοπικής αγοράς, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις
παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονοµικές
οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρµόζοντας την
Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα ∆ΠΧΑ
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10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις
λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι
οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα
τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 14. Σκοπός του
ενδιάµεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών
των οικονοµικών οντοτήτων που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι
που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και
την τιµολόγηση συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονοµικών οντοτήτων. Ο Όµιλος θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να
έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναµονή της τελικής
έκδοσης του Προτύπου.
• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω
Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων
σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών
(US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε σηµαντικό
µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που προκύπτουν,
ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις
και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να
αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες
∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές του Καταστάσεις .Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο
Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα
ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» αποµείωσης, και επίσης, µία ουσιαστικά
αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων
µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την
έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων)
Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ
10 και στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιµετώπιση µίας αναγνωρισµένης
ασυνέπειας µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και αυτών του ∆ΛΠ 28, σχετικά µε τον χειρισµό της
πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας
του. Τον ∆εκέµβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω
τροποποιήσεων, εν αναµονή των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό
βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
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01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός του
έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες
εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής
(«ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει
πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης για µη
Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ
12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους
που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 7.
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι
οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που
προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη ταµειακών µεταβολών. Ο Όµιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την
εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία
δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να
αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Ο Όµιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής βασιζόµενων σε
Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 2.
Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό
συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριµένα,
η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των προϋποθέσεων
κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς
τίτλους που διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών βασιζόµενων
σε συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε συµψηφιστική βάση για
υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις µίας
πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την ταξινόµηση της συναλλαγής από
διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς τίτλους. Ο Όµιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασµό µε
το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
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την 01/01/2018)
Τον Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της
διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό έκδοση
Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4
επιτρέπουν στις οικονοµικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να
αναβάλλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους
τους εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις
ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του
νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Ο Όµιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και 01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 20142016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του
προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο
αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου, ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή
των βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: Επιµέτρηση
µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ∆ΠΧΑ 12, και την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 28. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 22. Η εν
λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που θα πρέπει να
χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει
ληφθεί ή δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ
40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές από, ή σε επενδύσεις
σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να
πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία τέτοια µεταβολή στη
χρήση του ακινήτου θα περιελάµβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα
κριτήρια ταξινόµησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση θα πρέπει να
υποστηρίζεται από σχετική τεκµηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ενοποίηση
(α) Θυγατρικές
Θυγατρικές εταιρίες είναι εκείνες (συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού)
στις οποίες ο Όµιλος έχει ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο του µισού των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη
δυνατότητα να κατευθύνει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται.
Η ύπαρξη ενδεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου που µπορούν να εξασκηθούν ή να µετατραπούν, λαµβάνονται
υπόψη, όταν ο Όµιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο µιας εταιρίας.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία που ο έλεγχός τους µεταβιβάζεται στον Όµιλο και
παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική µέθοδος εξαγοράς
χρησιµοποιείται για την ενσωµάτωση των εξαγοραζόµενων θυγατρικών. Η παράγραφος 2.4(β) περιγράφει
τη λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας. Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως το άθροισµα των
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εύλογων αξιών, κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται, των
µετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαµβάνονται πλέον οποιουδήποτε
κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την εξαγορά. Τα αποκτώµενα στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και
ενδεχόµενες υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής,
ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού της µειοψηφίας.
Η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων των στοιχείων ενεργητικού της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως υπεραξία. Όταν
το κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και
ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές, υπόλοιπα λογαριασµών και τα µη
πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, απαλείφονται.
Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν το κόστος τους δεν µπορεί να ανακτηθεί.
Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών έχουν τροποποιηθεί, όποτε κρίθηκε αναγκαίο, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο. Η ηµεροµηνία
κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών συµπίπτει µε αυτή της µητρικής Εταιρίας. Τα
δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζηµιών και των ιδίων κεφαλαίων που
δεν αναλογούν στον Όµιλο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσιάζονται διακριτά στην ενοποιηµένη
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων καθώς και σε διακριτή γραµµή στα ίδια κεφάλαια της
ενοποιηµένης κατάστασης ισολογισµού. Σε περίπτωση εξαγοράς δικαιωµάτων µειοψηφίας από την Εταιρία,
η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς και της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που
εξαγοράζεται αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Στον ισολογισµό της Εταιρίας οι συµµετοχές σε θυγατρικές
εµφανίζονται στην αξία κτήσης µείον τις προβλέψεις για απαξίωση, εφόσον υπάρχουν.
(β) Συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις αποκαλούνται οι νοµικές οντότητες όπου η συµµετοχή του Οµίλου, µετά
δικαιωµάτων ψήφου, είναι µεταξύ 20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί
σηµαντική επιρροή, αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ενσωµατώνονται µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε
συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν την υπεραξία (καθαρή από οποιεσδήποτε ζηµίες από απαξίωση) που
αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά. Σύµφωνα µε την παραπάνω µέθοδο η συµµετοχή του Οµίλου στα κέρδη
ή ζηµιές που προκύπτουν µετά την εξαγορά των συγγενών εταιριών αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων και η συµµετοχή του Οµίλου, επί των αποθεµατικών που σχηµατίζονται µετά από την
εξαγορά, αναγνωρίζεται στα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου. Οι σωρευτικές, µετά από την εξαγορά,
µεταβολές στους λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων τροποποιούνται έναντι του εµφανιζόµενου ποσού της
επένδυσης. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών
επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις εταιρίες αυτές. Οι µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη απαξίωσης των
στοιχείου ενεργητικού όπου µεταφέρθηκε. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν
υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά τους. Όταν η αναλογία του Οµίλου στις ζηµιές µιας συγγενούς
επιχείρησης ισούται ή υπερβαίνει το ποσό συµµετοχής του, τότε ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω
ζηµιές, εκτός εάν έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις ή πραγµατοποίησε πληρωµές για λογαριασµό των
εταιριών αυτών.
2.3. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς
τους ή στο κόστος αντικαταστάσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις
σωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή αγοράς
συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς καθώς και
οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος, ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό
χρήση του. Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα
προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών,
συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της
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πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση την σταθερή µέθοδο
απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία
τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

12-30 έτη
6-15 έτη
8 έτη
4-10 έτη

2.4. Επενδύσεις σε ακίνητα
Τα ακίνητα για επένδυση συµπεριλαµβάνουν επενδύσεις σε γη και κτίρια προς ενοικίαση ή µε σκοπό την
αύξηση της κεφαλαιουχικής τους αξίας, παρά για χρήση των ακινήτων για σκοπούς διαχείρισης, για τις
εργασίες του Οµίλου ή για µεταπώληση. Τα ακίνητα για επένδυση αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό αρχικά
σε τιµή κτήσης η οποία περιλαµβάνει και τα έξοδα που προκύπτουν από τη συναλλαγή και µετά
αποτιµούνται στην αγοραία αξία τους στο τέλος του έτους.
Η αγοραία αξία των ακινήτων υπολογίζεται από ανεξάρτητους εκτιµητές πριν από την αφαίρεση εξόδων
που θα υποστεί ο Όµιλος κατά την πώληση των ακινήτων. Το πραγµατοποιηθέν κέρδος ή ζηµιά από
πώληση ακινήτων για επένδυση που συµπεριλαµβάνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του
έτους αντιπροσωπεύει τα καθαρά έσοδα από την πώληση, αφού έχει αφαιρεθεί το εµφανιζόµενο ποσό των
ακινήτων. Το έλλειµµα ή το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση που
συµπεριλαµβάνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους, αντιπροσωπεύει τη διαφορά
µεταξύ της αγοραίας αξίας στο τέλος του έτους µε την αγοραία αξία κατά την αρχή του έτους ή του κόστους
των ακινήτων για επένδυση που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.
2.5.

Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Λογισµικά προγράµµατα
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την
απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως
κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού.
Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την µέθοδο
της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής των λογισµικών προγραµµάτων είναι µέχρι 8 έτη.
β) Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το επιπλέον τίµηµα που καταβάλλεται από τον Όµιλο για την απόκτηση νέων
θυγατρικών εταιριών, κοινοπραξιών καθώς και συγγενών εταιρειών. Προκύπτει από τη σύγκριση του
τιµήµατος που καταβάλλεται για την απόκτηση µιας νέας εταιρίας µε την αναλογούσα στον Όµιλο εύλογη
αξία των αποκτηµένων στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεών της,
κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών
εταιριών και κοινοπραξιών εµφανίζεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος
της υπεραξίας για τυχόν αποµείωση, η οποία µειώνει το αρχικό ποσό, όπως αυτό απεικονίζεται στον
ισολογισµό. Κατά τον υπολογισµό των κερδών ή ζηµιών που προκύπτουν από την πώληση συµµετοχών,
λαµβάνεται υπόψη η τυχόν υπεραξία της προς πώληση εταιρίας.
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων αποµείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας
κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Η µονάδα ταµειακών ροών είναι η µικρότερη
προσδιορίσιµη οµάδα στοιχείων ενεργητικού που δηµιουργεί ανεξάρτητες ταµιακές ροές και
αντιπροσωπεύει το επίπεδο στο οποίο ο Όµιλος συλλέγει και παρουσιάζει τα οικονοµικά στοιχεία για
σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Η αποµείωση για την υπεραξία, καθορίζεται µε τον υπολογισµό του
ανακτήσιµου ποσού από τις µονάδες ταµειακής ροής µε τις οποίες συνδέεται η υπεραξία. Ζηµίες
αποµείωσης που σχετίζονται µε την υπεραξία, δεν µπορούν να αντιστραφούν σε µελλοντικές περιόδους. Ο
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Όµιλος πραγµατοποιεί τον ετήσιο έλεγχο για αποµείωση υπεραξίας στις 31 ∆εκεµβρίου της εκάστοτε
χρήσης και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δε θα ανακτηθεί.
Στην περίπτωση που η εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων, κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς µίας εταιρίας,
είναι µεγαλύτερη από το τίµηµα που δόθηκε για την απόκτησή της, τότε προκύπτει αρνητική υπεραξία
(έσοδο), η οποία καταχωρείται απευθείας ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
2.6. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Με εξαίρεση της υπεραξίας η οποία ελέγχεται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τα στοιχεία
ενεργητικού, τα οποία έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην
είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η
ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής
τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη
έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους
διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου.
Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να
πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος
της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός
περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το
ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη,
γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
2.7. Επενδύσεις
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αφορούν επενδύσεις οι οποίες αναµένεται να διαρκέσουν για µια
αόριστη χρονική περίοδο, αλλά που µπορούν να πωληθούν άµεσα σε περίπτωση ανάγκης ρευστότητας ή
αλλαγής στα επιτόκια. Οι αγοροπωλησίες επενδύσεων καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς τους κατά την
ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή
να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει τις δαπάνες συναλλαγής.
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα
κέρδη (ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων, που ταξινοµούνται ως
διαθέσιµα προς πώληση, αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται από τα µοντέλα
ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη εισηγµένων εταιρειών υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές ροές, προσαρµοσµένους στις
συγκεκριµένες περιστάσεις του εκδότη. Τα µετοχικά χρεόγραφα, των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να
υπολογιστεί µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιµή κόστους µείον τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. Όταν
τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα προς πώληση πωλούνται ή αποµειώνονται, οι
συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως
κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα επενδύσεων.
2.8. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης τους αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη
κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του
σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων.
2.9. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την
πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους.
Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την
παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία
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των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό
επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης,
δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
2.10. ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.
2.11. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρούνται βάσει του νοµίσµατος
του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό νόµισµα). Οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο
λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται
στα αποτελέσµατα. Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα (κυρίως από τη
θυγατρική στη Ρουµανία), µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της
εύλογης αξίας, που προκύπτει κατά την ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των
εταιρειών που µετέχουν στην ενοποίηση, και οι οποίες αρχικά παρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορετικό από
το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατραπεί σε ευρώ. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι
υποχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιµία κλεισίµατος την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα
έσοδα και τα έξοδα έχουν µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου στις µέσες ισοτιµίες κατά την
αναφερόµενη περίοδο. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή την διαδικασία έχουν χρεωθεί / πιστωθεί στο
αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα, της καθαρής θέσης.
2.12. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα αποδοτέο
στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Όταν η Εταιρεία
αγοράζει τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου της, το τίµηµα συν οποιουδήποτε προσαυξηµένου εξωτερικού
κόστους πλην των εισοδηµατικών φόρων, αφαιρείται από το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ως ίδιες µετοχές
έως ότου αυτές ακυρωθούν. Όπου τέτοιες (ίδιες) µετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται µεταγενέστερα,
οποιοδήποτε λαµβανόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται στο µετοχικό κεφάλαιο.
2.13. ∆άνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο είναι η εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν
άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο
κόστος. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας
εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού, βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το οριστικό δικαίωµα
να αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τραπεζικές
υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στον βραχυπρόθεσµο δανεισµό στον ισολογισµό και στις επενδυτικές
δραστηριότητες στην κατάσταση ταµειακών ροών.
2.14. Μισθώσεις
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και
τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά
στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την πραγµατική αξία του µισθωµένου περιουσιακού
στοιχείου ή, αν είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα
επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να
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προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα µισθωµένα περιουσιακά
στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών. Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί
ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού
στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις
καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης.
2.15. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.
Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου
εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε και καταχωρείται
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους
πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι
εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιµετρούνται σύµφωνα µε τους
φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους
µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα
βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των
φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή
η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας
σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός
συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε
εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές
στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν
ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να
χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.
2.16. ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.
2.17. Παροχές στο προσωπικό
Σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόµενους αποζηµιώσεις επί
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Η
Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόµενους
αποζηµιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόµενων ποσών
αποζηµίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης
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από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζηµιώσεις κατά την έξοδο από την
υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit plan) µε βάση το
τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές στους εργαζόµενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται µε
βάση την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (projected unit credit
method). Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους, όπως η
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι
προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνηµµένες
απλές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος
υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και τις όποιες πιθανές
πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η εταιρεία δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς του
εργαζοµένους της.
2.18. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα
παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η
υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο
τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και
στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.19. Επιχορηγήσεις
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε
τους όρους της επιχορήγησης και
β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και
αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων
µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις ως έσοδο
επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής των επιχορηγηµένων παγίων στοιχείων του ενεργητικού.
2.20. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και δάνεια και απαιτήσεις . Η
ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται µε σκοπό να πωληθεί
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης
περιλαµβάνονται στην κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθµιση κινδύνων.
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας
του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης
αυτών. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12
µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες
απαιτήσεις στον ισολογισµό.
(γ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
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Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση
να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Οι αγορές και οι πωλήσεις
επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο
Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην
εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το
δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους.
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται µεταγενέστερα σε
κόστος µείον κόστος αποµείωσης καθώς τα εργαλεία ιδίων κεφαλαίων δεν µπορούν να αποτιµηθούν µε
ακρίβεια. ∆άνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία µε τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου. Πραγµατοποιηθέντα και εξ αποτιµήσεων κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από µεταβολή στην
εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω αποτελεσµάτων»
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που ανακύπτουν. Τα κέρδη ή ζηµιές εξ αποτιµήσεως που
προκύπτουν από την µεταβολή στην εύλογη αξία µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα
προς πώληση καταχωρούνται απ' ευθείας στην καθαρή θέση.
Όταν επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση πωληθούν ή αποµειωθούν η συσσωρευµένη µεταβολή στην
εύλογη αξία τους µεταφέρεται στα αποτελέσµατα σαν κέρδη ή ζηµιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες
αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών,
συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να
απεικονίζουν τις πραγµατικές συνθήκες του εκδότη. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν
υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.
Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση,
τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά
µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των
συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.

2.21. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο
απαλείφονται πλήρως.
Κέρδη από πώληση στοιχείων ενεργητικού: Τα συγκεκριµένα κέρδη (για παράδειγµα τα κέρδη από την
πώληση παγίων του οµίλου), λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης της πώλησης.
Τα εκάστοτε ποσά συµπεριλαµβάνονται στο κονδύλι «Λοιπά λειτουργικά έσοδα»
.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα. Οι πληρωµές
που πραγµατοποιούνται για χρηµατοδοτικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα µόνο ως
προς το µέρος που αφορά σε τόκο, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους
αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.
2.22. Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων
επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία
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παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
άλλες περιοχές.
2.23. Στρογγυλοποιήσεις
Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των σηµειώσεων και των Οικονοµικών Καταστάσεων οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
3.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
3.1 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ρευστότητας. Το πρόγραµµα
διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο µη προβλέψιµο των
χρηµατοοικονοµικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις επιδόσεις
της εταιρείας στο χρηµατοοικονοµικό πεδίο.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το κεντρικό τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων της µητρικής εταιρείας
‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’ οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο των εταιρειών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου,
καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριµένες περιοχές, όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο
επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο.
α) Κίνδυνος αγοράς
i) Κίνδυνος τιµών
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων διότι την 31.12.2016 δεν είχε στην κατοχή του
χρεόγραφα εισηγµένα σε χρηµατιστηριακή αγορά. Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των
υπηρεσιών που παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης
των υπηρεσιών που διαθέτει.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές
ταµειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος
επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος µεταβολής των
επιτοκίων στα δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο (κυρίως την µητρική εταιρεία) σε κίνδυνο
ταµειακών ροών. Ο Όµιλος κατά την 31.12.2016 είχε δανεισµό συνολικού ποσού € 5.999.607, ο οποίος είχε
µέσο επιτόκιο δανεισµού που ανέρχεται 4,3% ετησίως και είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του
επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό του. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του
αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως
του +0,50% ή -0,50%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις
πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
Όµιλος
2016

Όµιλος
2015

Εταιρεία
2016

Εταιρεία
2015

Αποτέλεσµα χρήσης
Ίδια Κεφάλαια (µείωση)

+0,50%
-46.664
-46.664

+0,50%
-76.735
-76.735

+0,50%
-46.664
-46.664

+0,50%
-55.372
-55.372

Αποτέλεσµα χρήσης
Ίδια Κεφάλαια (αύξηση)

-0,50%
46.664
46.664

-0,50%
76.735
76.735

-0,50%
46.664
46.664

-0,50%
55.372
55.372

Μεταβολή επιτοκίου

iii) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που σχετίζεται µε
ποικίλες συναλλαγµατικές θέσεις. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος απορρέει από µελλοντικές εµπορικές
συναλλαγές, αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες
έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Η διοίκηση έχει υιοθετήσει πολιτική που απαιτεί από τις εταιρείες του Οµίλου να διαχειριστούν τον
συναλλαγµατικό τους κίνδυνο σε σχέση µε το λειτουργικό τους νόµισµα. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος
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προκύπτει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
όταν παρατίθενται σε νόµισµα που διαφέρει από το λειτουργικό νόµισµα της οντότητας.
Η µητρική Εταιρεία και οι ελληνικές θυγατρικές δεν έχουν σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
σε νόµισµα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγµατικός
κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. Ο Όµιλος έχει συγκεκριµένες επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις, των
οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκτίθενται σε συναλλαγµατικούς κινδύνους.
Την 31.12.2016 εάν το RON σε σχέση µε το Ευρώ είχε υποτιµηθεί / ανατιµηθεί κατά 5%, το καθαρό κέρδος
της χρήσης για τον Όµιλο θα ήταν υψηλότερο/χαµηλότερο κατά ποσό €- 6.201 / € 6.201 περίπου αντίστοιχα
ως αποτέλεσµα της µετατροπής της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρείας ‘GREGORYS
ROMANIA SA’ από το λειτουργικό της νόµισµα στο Ευρώ.
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά
διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις για
τους σηµαντικούς εταιρικούς πελάτες, δεδοµένου ότι το πελατολόγιο της εταιρείας αποτελείται από
περισσότερους από 345 πελάτες. Εάν οι σηµαντικοί εταιρικοί πελάτες µπορεί να αξιολογηθούν από
ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιµοποιούνται στη διαχείριση του συγκεκριµένου πιστωτικού
κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση το τµήµα διαχείρισης
πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπ’ όψη την
οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών
καθορίζονται µε βάση εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει καθορίσει
η ∆ιοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά διαστήµατα. Οι πωλήσεις σε πελάτες
λιανικής εξοφλούνται µε µετρητά. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού
είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.
β) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και
την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η ρευστότητα του Οµίλου
παρακολουθείται από την ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση µε
τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα είναι χωρίς
προεξόφληση.
31.12.2 016-ΟΜΙΛΟΣ
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
4.491.149
11.008.967

Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
1.508.458
524.655
-

31.12.2 015-ΟΜΙΛΟΣ
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
11.211.405
10.295.847

Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
2.027.615
697.582
-

31.12.2 016-ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
4.491.149
10.999.327

Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
1.508.458
524.655
-

31.12.2 015-ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
9.189.096
2.526.607

Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
47.615
697.582
-
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Όπως παρουσιάζεται και στον παραπάνω πίνακα ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου κατά την 31.12.2016
ανήλθε σε € 5.999.607 µε ποσό € 1.508.458 να αφορά σε µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και
ποσό € 4.491.149 να αφορά σε βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Αντίστοιχα ο συνολικός
δανεισµός της Εταιρείας κατά την 31.12.2016 ανήλθε σε € 5.999.607. Η αποπληρωµή του βραχυπρόθεσµου
υπολοίπου της 31.12.2016 ύψους 495.000 € θα γίνει σε δύο δόσεις τον Ιούνιο του 2017 και τον ∆εκέµβριο
του 2017, ενώ από το µακροπρόθεσµο υπόλοιπο, ποσό 1.485.000 € θα εξοφληθεί έως τον ∆εκέµβριο του
2018. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθηµερινή βάση, µέσω της συστηµατικής
παρακολούθησης των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, καθώς
επίσης και µέσω της καθηµερινής παρακολούθησης των πραγµατοποιούµενων πληρωµών. Το αντίξοο
περιβάλλον , εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει η ελληνική οικονοµία, αναµένεται να διαµορφώσει
συνθήκες περαιτέρω µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος των καταναλωτών και αύξησης της ανεργίας.
Μία από τις προϋποθέσεις επιτυχίας των όποιων στρατηγικών εξορθολογισµού, αναδιάρθρωσης και
εξυγίανσης της ελληνικής οικονοµίας, είναι η εξασφάλιση βιώσιµων συνθηκών στο επιχειρηµατικό πεδίο µε
την υιοθέτηση και υλοποίηση διαρθρωτικών µέτρων και δράσεων πολιτικής, τα οποία θα εξασφαλίζουν την
υγιή ανάπτυξή τους. Στα πλαίσια αυτά η ∆ιοίκηση του Οµίλου αποφάσισε την αναδιοργάνωση των
δραστηριοτήτων του προχωρώντας στη συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «GREEN
CATERING Α.Ε.» από την εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ A.B.E.E.» µε βάση τις διατάξεις
του Ν. 2166/1993, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα καθώς και µε τις διατάξεις του άρθρου
54 του Ν. 4172/2013 Α.Ε., µε απώτερο σκοπό των περιορισµό των λειτουργικών δαπανών του Οµίλου. Η
συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 10190 – 30.6.2016 απόφαση του
Αντιπερειφεριάρχη Νοτίου Τοµέα Αθηνών, σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις των άρθρων 69 – 78 του ΚΝ
2190/20 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, β) τις από 30.6.2016 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων
των µετόχων των συγχωνευόµενων Εταιρειών γ) την 31.3.2016 έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή διαπίστωσης
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω απορροφούµενης εταιρείας µε βάση τον
Ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/12/2015 και δ) την υπ’ αριθµό 3681/ 30.6.2016 «Σύµβαση
συγχώνευσης µε απορρόφηση Ανωνύµων Εταιρείων» της συµβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Αικατερίνης
Γασπαρινάτου Μέσω της συγχώνευσης επήλθε ουσιαστική ενίσχυση των οικονοµικών µεγεθών του οµίλου
καθώς και των Ιδίων Κεφαλαίων και συντρέχει η συνθήκη εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920
για την µητρική εταιρεία. Όπως προκύπτει και από τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
ο κύκλος εργασιών του Οµίλου για την περίοδο που έληξε αυξήθηκε κατά 1% . Το EBITDA του Οµίλου
ανήλθε για την περίοδο που έληξε την 31.12.2016 σε 8.914.797 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επιπλέον, ο Όµιλος κατέχει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των
Τραπεζών, όσο και έναντι των προµηθευτών του, λόγω της δυναµικής και κυρίαρχης πορείας του στην
ελληνική αγορά. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω γεγονότων, αλλά και δεδοµένου ότι η ∆ιοίκηση δεν έχει
λάβει καµία ένδειξη ότι οι δράσεις που έχει σχεδιάσει (και που αναλύονται ανωτέρω) δεν θα ολοκληρωθούν
επιτυχώς, εκτιµάται ότι δεν θα αντιµετωπίσει θέµατα χρηµατοδότησης και ρευστότητας του Οµίλου και της
Εταιρείας εντός των επόµενων 12 µηνών.

3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι του οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας του στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους
και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό
χρέος διαιρούµενο µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός
δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια, όπως εµφανίζονται στον
ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια
κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.
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ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
5.999.607
13.239.020
5.999.607
9.236.711
Σύνολο δανεισµού (Σηµ. 24)

Μείον: ∆ιαθέσιµα και ταµειακά
ισοδύναµα (Σηµ.21)
Καθαρός δανεισµός
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους
µετόχους
Συνολικά απασχολούµενα
κεφάλαια
Συντελεστής µόχλευσης

-1.349.500

-3.787.338

-1.239.277

-819.060

4.650.107

9.451.682

4.760.330

8.417.652

32.511.967

27.304.686

31.899.507

610.388

37.162.074

36.756.368

36.659.837

9.028.040

13%

26%

13%

93%

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς χρηµαταγορές
(όπως οι εµπορικές συναλλαγές και διαθέσιµοι για πώληση τίτλοι), είναι βασισµένη στις τιµές αγοράς που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν
διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τιµές αγοράς
ή τιµές διαπραγµατευτών για παρόµοια στοιχεία χρησιµοποιούνται για το µακροχρόνιο δανεισµό. Άλλες
τεχνικές όπως η προεξόφληση µελλοντικών χρηµατοροών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αξίας
των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των
εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις
υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών που προκύπτουν από
συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο, το οποίο είναι διαθέσιµο για τον όµιλο για
τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον
σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από
αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται
τόσο στην εµπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των
προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες.
4.1 Εκτιµήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και οι σχετικές
γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες
που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι σηµαντική για την εικόνα της
οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή
περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά
µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή
βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις
και άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις
προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. Οι βασικές εκτιµήσεις και
αξιολογικές κρίσεις της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής: Στη σηµείωση 2 ‘Βασικές λογιστικές αρχές’ αναφέρονται
οι λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από τον Όµιλο.
4.2 Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας
Ο Όµιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας και ενδιάµεσα, όταν τα
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γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης (π.χ. µία σηµαντική δυσµενής αλλαγή
στο εταιρικό κλίµα ή µία απόφαση για πώληση ή διάθεση ενός καταστήµατος). Ο καθορισµός της ύπαρξης
αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας την
µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιµο και απαραίτητο,
χρησιµοποιούνται σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασµού της αγοράς, προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα
αποτελέσµατα από τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Εφαρµόζοντας αυτή τη µεθοδολογία, η εταιρεία
βασίζεται σε µία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά
αποτελέσµατα, τα µελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονοµικές προεκτάσεις και τα δεδοµένα της αγοράς.
Ο όµιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για αποµείωση της υπεραξίας, σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική, όπως
αυτή αναφέρεται στη Σηµείωση 15.
4.3 Φόροι εισοδήµατος
Ο Όµιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σε πολυάριθµες φορολογικές δικαιοδοσίες.
Σηµαντικές εκτιµήσεις απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος, καθώς και
για τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναµενόµενα
θέµατα φορολογικού ελέγχου, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι.
Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά
λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη
φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί.
4.4 Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει
γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε κίνδυνο µεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού
κινδύνου (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη της απαίτησης
ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασµός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι
η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Στην παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται οι απαιτήσεις από τις συνδεδεµένες
εταιρείες, καθώς εκτιµάται ότι δεν συντρέχει κίνδυνος µη είσπραξης των απαιτήσεων από τέτοιους πελάτες.
4.5 Ενδεχόµενα γεγονότα
Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση
του Οµίλου και της Εταιρείας, την 31 ∆εκεµβρίου 2016. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη
διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους
νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία
αύξηση ή µία µείωση των επίδικων απαιτήσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο
µέλλον.

5.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Επιχειρηµατικοί τοµείς
Οι κύριοι επιχειρηµατικοί τοµείς του οµίλου είναι χονδρικές και λιανικές πωλήσεις σε Ελλάδα και
Εξωτερικό.
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα κατά τοµέα της χρήσης που έληξε την 31.12.2016 έχουν ως εξής:
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Χονδρικές
πωλήσεις Χονδρικές πωλήσεις
Εσωτερικό
Εξωτερικό
Κύκλος εργασιών

Λιαν ικές
πωλήσεις
Εσωτερικό

Λιανικές
πωλήσεις
Εξωτερικό

Λοιπά

Σύνολο

27.678.553

625.256

6.278.530

0

5.804.347

40.386.685

-22.393.608

-492.632

-5.078.259

0

-4.694.726

-32.659.225

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα και
αποτελέσµατα από συγγενείς επιχ/σεις
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων

5.284.945

132.624

1.200.271

0

1.109.621

7.727.460

-481.640

-11.893

-108.349

0

-100.166

-702.048

-299.051

-7.961

-94.442

0

-163.520

-564.974

Κέρδη προ φόρων

4.504.254

112.769

997.479

0

845.935

6.460.439

-874.296

-32.287

-198.323

0

-183.345

-1.288.251

3.629.958

80.482

799.156

0

662.590

5.172.187

Λοιπά λειτουργικά έξοδα και έσοδα

Φόροι
Κέρδη χρήσης

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα κατά τοµέα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και έσοδα
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα και
αποτελέσµατα από συγγενείς επιχ/σεις
Κέρδη προ φόρων
Φόροι
Κέρδη χρήσης

Χονδρικές
πωλήσεις

Χονδρικές

Λιαν ικές

Λιανικές

πωλήσεις

πωλήσεις

πωλήσεις

Εσωτερικό

Εξωτερικό

Εσωτερικό

Εξωτερικό

Λοιπά

Σύνολο

27.334.874

663.601

6.072.612

22.818

5.749.775

39.843.680

-18.704.692

-544.400

-6.857.256

-24.873

-6.425.932

-32.557.153

8.630.182

119.201

-784.645

-2.055

-676.157

7.286.526

-182.773

-6.958

-250.277

-544

-231.251

-671.804

8.447.409
-2.218.356

112.243
-51.246

-1.034.922
447.177

-2.599
-1.766

-907.409
399.819

6.614.723
-1.424.372

6.229.052

60.997

-587.744

-4.365

-507.589

5.190.351

Επιπλέον πληροφορίες ανά τοµέα κατά την 31.12.2016 έχουν ως εξής:

Χονδρικές πωλήσεις

Χονδρικές
Λιανικές πωλήσεις Λιανικές πωλήσεις
πωλήσεις

Λοιπά

Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού

Εσωτερικό
36.520.972

Εξωτερικό
1.507.993

Εσωτερικό
8.282.234

Εξωτερικό
0

7.656.722

53.967.920

Ίδια Κεφάλαια

21.848.241

1.110.670

4.963.979

0

4.589.076

32.511.967

814.068

20.057

184.576

0

168.636

1.187.336

Αποσβέσεις (σύνολο χρήσης)

Επιπλέον πληροφορίες ανά τοµέα κατά την 31.12.2015 έχουν ως εξής:
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Χονδρικές
Λιανικές πωλήσεις Λιανικές πωλήσεις
πωλήσεις
Εξωτερικό
Εσωτερικό
Εξωτερικό

Χονδρικές πωλήσεις
Εσωτερικό

Λοιπά

Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού

27.990.303

990.352

14.021.025

62.079

13.063.819

56.127.578

Ίδια Κεφάλαια

25.799.833

817.500

261.158

45.681

380.513

27.304.686

54.190

18.896

710.512

2.068

654.638

1.440.304

Αποσβέσεις (σύνολο χρήσης)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
6.1 Κύκλος εργασιών

ΟΜΙΛΟΣ
2016
6.278.530
28.207.809
5.900.346
40.386.685

Λιανικό Εµπόριο
Χονδρικό εµπόριο
Λοιπές Υπηρεσίες
Σύνολο κύκλου εργασιών

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015
2016
6.095.429
6.278.530
27.902.476 28.207.809
5.845.774
5.804.346
39.843.680 40.290.685

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015
6.072.612
144.498
5.593.360
11.810.469

Τα έσοδα της µητρικής εταιρείας περιλαµβάνουν λιανικές πωλήσεις εµπορευµάτων στην ελληνική αγορά,
µέσω των εταιρικών καταστηµάτων της, χονδρικές πωλήσεις, καθώς και έσοδα από παροχή υπηρεσιών,
όπως royalties κλπ, ενώ στις πωλήσεις των θυγατρικών εταιρειών οι οποίες ενοποιούνται, περιλαµβάνονται
έσοδα από τη Κύπρο.
6.2 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Έκτακτα κέρδη
Έσοδα παρεπόµενω ν ασχολιών
Λοιπά έσοδα
Σύ νολο

ΟΜΙΛΟΣ
2016
38.132
5.522.152
30.697
5.590.981

Ο ΜΙ ΛΟ Σ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ
2015
2016
68.367
38.132
5.474.879
5.510.956
68.804
30.246
5.612.050
5.579.334

Ε ΤΑΙΡΕΙ Α
2015
68.366
5.038.191
38.231
5.144.788

Στα ‘Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών περιλαµβάνονται κυρίως εισπραττόµενα ενοίκια των µισθωµένων
καταστηµάτων στους δικαιοδόχους (franchisee) της µητρικής εταιρείας.

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το κόστος πωλήσεων όπως αυτό εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Κόστος απόκτησης υλικών
Σύνολο κόστους
πωλήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

19.780.212

19.211.848

19.770.529

2.289.697

19.780.212

19.211.848

19.770.529

2.289.697
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8. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Όµιλος και η Εταιρεία στη παρούσα χρήση απασχόλησε κατά µέσο όρο προσωπικό, το οποίο αναλύεται
ως ακολούθως:

Άτοµα:
Μόνιµης απασχολήσεως

Ανάλυση κόστους αµοιβών προσωπικού
Έξοδα µισθοδοσίας
Έξοδα αποζηµιώσεων προσωπικού
Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων
Συνολικό κόστος

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

215

249

215

179

3.582.630
78.069
851.039
4.511.738

3.291.632
26.277
781.326

3.575.585
78.069
847.900
4.501.555

2.386.358
19.797
561.613
2.967.768

4.099.235

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016
2015

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διάθεσης και έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία
συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Αποσβέσεις
Λοιπά κόστη
Σύνολο εξόδων διοικητικής
λειτουργίας

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

1.800.622
968.439
664.619
3.786.880

1.237.516
1.388.555
806.843
2.450.133

1.800.622
953.733
665.668
3.779.879

1.187.107
1.245.523
776.604
2.547.802

7.220.560

5.883.047

7.199.901

5.757.036

2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Λοιπά κόστη
Σύνολο εξόδων λειτουργίας διάθεσης

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

2.675.090
883.306
5.976.539
1.461.114

2.837.977
1.303.857
5.319.371
2.957.615

2.664.920
880.369
5.956.115
1.448.072

1.756.919
1.149.713
5.267.831
1.898.462

10.996.049

12.418.819

10.949.476

10.072.926
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3. Έξοδα Έρευνας και ανάπτυξης

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά κόστη
Σύνολο εξόδων έρευνας και
ανάπτυξης

ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016
2015
2016
2015
36.012
23.742
36.012
21.695
18.136
7.120
18.136
7.120
54.148

28.815

54.148

30.862

4. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

Σύνολο λοιπών εξόδων εκµετάλλευσης

ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016
2015
2016
2015
94.234
190.941
99.552
483.625
88.972
77.865
88.972
77.780
10.362
62.051
10.712
65.184
199.235

626.674

193.567

330.772

10.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

Χρεωστικοί τόκοι δανείων
Προεξοφλητικοί τόκοι
Έξοδα συναλλαγµατικών διαφορών
Λοιπά έξοδα τραπεζών
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

-407.234
-263.260
-12.743
-35.402
-718.640

-665.241
-37.288
-14.276
-38.975
-755.779

-406.347
-263.260
-34.012

-428.255
-37.288
-30.897

-703.619

-496.440

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Έσοδα συναλλαγµατικών διαφορών
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα

8.388
12.081
20.470

66.268
9.820
76.087

8.321
8.321

9.682
9.682

-698.170

-679.692

-695.299

-486.758
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11.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί χρησιµοποιώντας
φορολογικό συντελεστή 29%, ο οποίος εφαρµόζεται στις περιόδους που θα διακανονιστούν ή θα
ανακτηθούν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, και συµψηφίζονται µεταξύ τους,
όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νόµιµο δικαίωµα για το συµψηφισµό φορολογικών απαιτήσεων φόρου έναντι
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος σχετίζεται µε την ίδια
φορολογική αρχή.
Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2016 και 31η ∆εκεµβρίου 2015 αναλύονται ως κάτωθι:

Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενοι φόροι
(έξοδο) / έσοδο
∆ιαφορές φορολογικού
ελέγχου προηγούµενων
χρήσεων
Σύνολο φόρου
εισοδήµατος και
αναβαλλόµενων φόρων

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

-15.569

-17.405

-

-

-1.272.682

-1.406.967

-1.272.682

869.704

-

-

-

-

-1.288.251

-1.424.372

-1.272.682

869.704

Η συµφωνία του αποτελέσµατος προ φόρων µε το φόρο εισοδήµατος που εµφανίζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις έχει ως ακολούθως:

Αποτέλεσµα προ φόρων
Μόνιµες διαφορές λογιστικής φορολογικής βάσης
∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται
φορολογικά
Φορολογητέο αποτέλεσµα
Συντελεστής Φ.Ε.
Αναλογούν φόρος εισοδήµατος
Αναγνώριση αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων
Αποµείωση αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων
Λοιποί φόροι
Στρογγυλοποιήσεις
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή από
26% σε 29%
Σύνολο τρέχοντος και αναβαλλόµενου
φόρου εισοδήµατος.

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

6.415.581

6.614.723

6. 356.184

-2.012.793

435.600

1.037.292

572.211

893.374

674.983

961.828

505.703

466.267

7.526.165

8.613.843

7. 434.099

-653.152

29% & 12,5%

29% & 12,5%

29%

29%

2.167.397

2.481.847

2. 155.889

-189.414

-1.033.497

-1.266.727

-1. 033.497

-1.041.814

150.289

361.598

150.289

361.598

4.061

5.156

0

0

0

0

0

0

0

-157.502

0

-74

1.288.250

1.424.372

1.272.681

-869.704
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Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης
Από τη χρήση 2011 και έπειτα, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης
που οι οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε το ΚΝ 2190/1920, υποχρεούνται
να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και
στην παράγραφο 65α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται
από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην
εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο
την υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι το τέλος του 7ου µήνα µετά το
τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Ο φορολογικός έλεγχος για την εταιρεία και για ορισµένες εκ των
θυγατρικών της για την χρήση 2016 ήδη διενεργείται από την HBP Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές. Η
∆ιοίκηση της εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές
που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι ανέλεγκτες χρήσεις των λοιπών εταιρειών του Οµίλου από τις φορολογικές αρχές αναφέρονται στη
Σηµείωση 33.

12. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις προκύπτουν από τις αναγνωρισµένες φορολογικές ζηµίες που
µπορούν να συµψηφίσουν οι εταιρείες του Οµίλου στην επόµενη πενταετία και υπολογίζονται βάσει του
ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που θα ισχύει κατά τα επόµενα πέντε έτη. Οι κινήσεις των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων απεικονίζονται ως εξής:
Όµιλος 31.12.2016
Υπόλοιπο
έναρξης
1.1.2016
Φορολογικές
ζηµίες

1.419.278

Υπόλοιπο
έναρξης
1.1.2016
Φορολογικές
ζηµίες

Κίνηση
Περιόδου

-1.320.520

Όµιλος 31.12.2015
Υπόλοιπο
λήξης
31.12.2016
98.758

Εταιρεία 31.12.2016
Κίνηση
Υπόλοιπο
Περιόδου
λήξης
31.12.2016

1.419.278

-1.320.520

98.758

Υπόλοιπο
έναρξης
1.1.2015

Κίνηση
Περιόδου

2.510.517

Υπόλοιπο
έναρξης
1.1.2015

Υπόλοιπο
λήξης
31.12.2015

-1.091.239

1.419.278

Εταιρεία 31.12.2015
Κίνηση
Υπόλοιπο
Περιόδου
λήξης
31.12.2015

338.416

1.080.862

1.419.278

13.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζουν κίνηση κατά την
περίοδο 1.1-31.12.2016 και 1.1-31.12.2015 ως ακολούθως:
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ΟΜΙΛΟΣ 2016
Κόστος
Κατά την 31.12.2015
Προσθήκες 2016
Απορρόφηση Εταιρειών
Εκποιήσεις 2016
Επανεκτίµηση ακινήτων
Τακτοποιητικές κινήσεις

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήµατα

Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

53.708
-53.511
-

9.645.759
82.822
-85.489
-150.540

5.340.521
-173.431
-566.568

814.173
10.591
-5.661
2.492

13.886.023
1.266.752
-814.141
31.265
-1.063.404

29.740.184
1.360.165
-1.132.233
31.265
-1.778.020

-196

-196

-251

6

-27

-664

0

9.492.356

4.600.271

821.602

13.306.468

28.220.697

Κατά την 31.12.2015

-

6.956.904

4.763.264

785.662

10.286.380

22.792.210

Αποσβέσεις 2016

-

374.163

84.138

11.460

608.300

1.078.061

Εκποιήσεις 2016

-

-19.373

-90.540

-5.661

-120.952

-236.526

Τακτοποιητικές κινήσεις

-

-151.608

-568.817

2.141

-1.059.736

-1.778.020

Συναλ/κές διαφορές

-

-132

-223

6

-25

-374

Σύνολο κατά την 31.12.2016

-

7.159.953

4.187.823

793.608

9.713.966

21.855.350

Κατά την 31.12.2015

53.708

2.688.855

577.257

28.512

3.599.643

6.947.975

Κατά την 31.12.2016

0

2.332.403

412.448

27.994

3.592.502

6.365.347

Συναλ/κές διαφορές
Σύνολο κατά την 31.12.2016
Σωρευµένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
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ΟΜΙΛΟΣ 2015

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήµατα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα

Σύνολο

Κόστος
54.215

9.601.640

5.401.153

853.264

13.202.036

29.112.308

Προσθήκες 2015

-

263.162

13.483

5.285

1.570.711

1.852.641

Εκποιήσεις 2015

-508

-217.855

-73.455

-44.296

-886.653

-1.222.767

1

-1.188

-660

-80

-70

-1.997

53.708

9.645.759

5.340.521

814.173

13.886.023

29.740.185

Κατά την 31.12.2014

-

6.514.803

4.642.794

797.317

9.789.541

21.744.455

Αποσβέσεις 2015

-

491.224

174.446

14.594

596.651

1.276.915

Εκποιήσεις 2015

-48.372
-751

-53.407
-568

-26.161
-88

-99.746
-66

-227.686

Συναλ/κές διαφορές

-

Σύνολο κατά την 31.12.2015

-

6.956.904

4.763.264

785.662

10.286.380

22.792.210

Κατά την 31.12.2014

54.215

3.086.837

758.359

55.948

3.412.494

7.367.853

Κατά την 31.12.2015

53.708

2.688.855

577.257

28.512

3.599.643

6.947.975

Κατά την 31.12.2014

Συναλ/κές διαφορές
Σύνολο κατά την 31.12.2015
Σωρευµένες αποσβέσεις

-1473

Αναπόσβεστη αξία
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2016

Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Μηχανήµατα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος
Κατά την 31.12.2015
Προσθήκες 2016

9.798.931

5.246.574

804.176

13.683.662

29.533.343

82.822

0

10.591

1.296.752

1.390.165

0

58.888

0

310.307

369.195

-32.047

-104.973

-2.953

-806.661

-946.633

-150.540

-566.568

2.492

-1.063.404

-1.778.020

9.699.166

4.633.921

814.307

13.420.655

28.568.049

7.126.451
0
410.226
-19.373
-150.540
7.366.764

4.712.494
21.257
144.829
-90.540
-566.568
4.221.472

775.314
0
11.460
-2.953
2.492
786.313

10.266.047
102.587
616.885
-120.814
-1.063.404
9.801.301

22.880.307
123.844
1.183.400
-233.680
-1.778.020
22.175.850

2.672.480
2.332.402

534.079
412.449

28.863
27.994

3.417.614
3.619.354

6.653.036
6.392.199

Απορρόφηση Εταιρειών
Εκποιήσεις 2016
Τακτοποιητικές κινήσεις
Σύνολο κατά την 31.12.2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31.12.2015
Απορρόφηση Εταιρειών
Αποσβέσεις 2016
Εκποιήσεις 2016
Τακτοποιητικές κινήσεις
Σύνολο κατά την 31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31.12.2015
Κατά την 31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2015
Κόστος
Κατά την 31.12.2014
Προσθήκες 2015
Εκποιήσεις 2015
Σύνολο κατά την 31.12.2015
Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31.12.2014
Αποσβέσεις 2015
Εκποιήσεις 2015
Σύνολο κατά την 31.12.2015
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31.12.2014
Κατά την 31.12.2015

Κτίρια

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

9.681.891
263.162
-146.121
9.798.931

5.305.434
13.483
-72.344
5.246.574

814.895
5.285
-16.004
804.176

13.099.179
1.394.768
-810.285
13.683.662

28.901.399
1.676.698
-1.044.754
29.533.343

6.652.241
474.334
-124
7.126.451

4.596.205
165.520
-49.230
4.712.494

761.890
14.594
-1.170
775.314

9.791.395
574.398
-99.746
10.266.047

21.801.731
1.228.846
-150.270
22.880.307

3.029.649
2.672.480

709.229
534.079

53.006
28.863

3.307.784
3.417.614

7.099.668
6.653.036

14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
Ο Όµιλος κατά την 31.12.2016 ανέθεσε σε ανεξάρτητους εκτιµητές την επανεκτίµηση των ακινήτων του. Ο
προσδιορισµός της αγοραίας αξίας του οικοπέδου της µητρικής εταιρείας έγινε σύµφωνα µε τη µέθοδο των
Συγκριτικών Στοιχείων, ενώ για το πρώτο κτίριο χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Άµεσης Κεφαλαιοποίησης
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σε συνδυασµό µε τη µέθοδο των Συγκριτικών Στοιχείων και για το δεύτερο κτίριο χρησιµοποιήθηκε η
µέθοδος της Αξιοποίησης σε συνδυασµό µε τις µεθόδους των Συγκριτικών Στοιχείων και της Άµεσης
Κεφαλαιοποίησης. Από τον διεξαχθέντα έλεγχο προέκυψε προσαρµογή των αξιών. Η εν λόγω προσαρµογή
ανέρχεται σε συνολική ζηµιά από επανεκτίµηση ανερχόµενο σε ποσό € -4.277,62 η οποία εµφανίζεται στο
λογαριασµό Αποτελέσµατα από επανεκτίµηση ακινήτων της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης του
Οµίλου και της Εταιρείας.
Ο προσδιορισµός της αγοραίας αξία του κτιρίου της θυγατρικής εταιρείας BLUE RIVER MANAGEMENT
LIMITED έγινε σύµφωνα µε τη µέθοδο της άµεσης κεφαλαιοποίησης. Από την εκτίµηση δεν προέκυψε
διαφορά σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση. Επί των επενδύσεων σε ακίνητα της µητρικής εταιρείας
υφίσταται Α’ προσηµείωση υποθήκης ύψους €4.000.000 προς εξασφάλιση τραπεζικού δανεισµού της
εταιρείας. (Σηµ.24)
Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζουν κίνηση κατά την περίοδο 1.131.12.2016 και 1.1-31.12.2015 ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

9.019.1 85
122.9 83
0
-4.2 78
0
0
0
9.137.8 91

7.649.190
1.325.276
0
44.719
0
0
0
9.019.185

0
240.275
8.365.185
-121.570
0
0
0
8.483.891

0
0
0
0
0
0
0
0

Υπόλοιπο έναρξης 01.01
Προσθήκες 01.01-31.12
Απορρόφηση εταιρειών
Κέρδη- ζηµιές από αναπροσαρµογή
Μειώσεις .01.0 1-31.12.
Μεταφορές
Συναλ/ τικές διαφορές
Υπόλοιπο κατά την 31.12.

15. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν κίνηση κατά τη χρήση 1.1 - 31.12.2016 ως
ακολούθως:
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κόστος
Κατά την 1.1.16
Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.16
Εκποιήσεις περιόδου 1.1-31.12.16
Συναλ/κές διαφορές
Σύνολο κατά την 31.12.16
Αποσβέσεις
Κατά την 1.1.16
Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.16
Εκποιήσεις περιόδου 1.1-31.12.16
Σύνολο κατά την 31.12.16
Αναπόσβεστη αξία 31.12.16

Ασώµατες
ακινητοποιήσεις
ΟΜΙΛΟΥ
ΧΡΗΣΗ 2016

Ασώµατες
ακινητοποιήσεις
ΟΜΙΛΟΥ
ΧΡΗΣΗ 2015

Ασώµατες
ακινητοποιήσεις
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ 2016

Ασώµατες
ακινητοποιήσεις
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ2015

1.913.537
32.955
-13.740
-

1.833.424
92.858
-12.485
-

2.221.169
32.955
-13.740
-

2.140.797
92.858
-12.485
-

1.932.753

1.913.797

2.240.385

2.221.169

1.913.537
1.063
-2.050

1.760.785
153.013
-

2.221.169
1.063
-2.050

2.068.157
153.013
-

1.912.550
20.203

1.913.797
0

2.220.182
20.203

2.221.169
0
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ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Σύνολο Υπεραξίας
Σύνολο ασώµατων ακινητοποιήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

23.274.748

23.274.748

23.274.748

23.274.748

23.294.951

23.274.748

23.294.951

23.274.748

Η υπεραξία, αναφέρεται στις διαφορές ενοποίησης που προέκυψαν κατά την συγχώνευση θυγατρικών
εταιρειών. Κατά τις συγχωνεύσεις αυτές τα καταστήµατα των εταιρειών συµπεριλήφθηκαν στο δίκτυο των
καταστηµάτων της µητρικής εταιρείας.
Η Εταιρεία διεξήγαγε την 31 ∆εκεµβρίου 2016 ετήσιο έλεγχο αποµείωσης της ως άνω υπεραξίας, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 36. Ό έλεγχος αποµείωσης της υπεραξίας πραγµατοποιήθηκε θεωρώντας τον Όµιλο ως µία
µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών(Μ∆ΤΡ). Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης γίνεται σύγκριση
της λογιστικής αξίας µε την εύλογη αξία του Οµίλου όπως αυτή εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο του Discounted
Cash Flow (DCF) και του Economic Value Added (EVA) βάσει των προβλεπόµενων ταµειακών ροών από
χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς του Οµίλου εγκεκριµένους από τη ∆ιοίκηση, που καλύπτουν µια
περίοδο πέντε ετών. Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιµοποιήθηκε για την προεξόφληση των
προβλεπόµενων ταµειακών ροών είναι το µέσο επιτόκιο των χωρών της ευρωζώνης (προσαρµοσµένο στον
κίνδυνο της Ελλάδας όπου και δραστηριοποιείται ο Όµιλος και στην επαγγελµατική κρίση του εκτιµητή),
ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές (µετά την πάροδο των πέντε ετών) που χρησιµοποιήθηκε είναι 2,0%,
λαµβάνοντας υπόψη τις µακροπρόθεσµες προοπτικές του Οµίλου και της Ελλάδας µετά το έτος 2021.
Σύµφωνα µε τον διεξαχθέντα έλεγχο αποµείωσης της 31.12.2016 η ανακτήσιµη αξία της Μ∆ΤΡ υπερβαίνει
τη λογιστική αξία της και ως εκ τούτου η αναλογούσα σε αυτή υπεραξία δεν έχει υποστεί αποµείωση.
Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας είναι περισσότερο ευαίσθητος στις παρακάτω παραδοχές:
α) Περιθώριο κέρδους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Το περιθώριο κέρδους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βασίζεται σε εκτιµήσεις κατά τη διάρκεια της
περιόδου προϋπολογισµού των πέντε ετών.
β) Επιτόκιο προεξόφλησης
Το επιτόκιο προεξόφλησης αντικατοπτρίζει την εκτίµηση της παρούσας κατάστασης των κινδύνων που
αφορούν την µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιµοποιήθηκε για
την προεξόφληση των προβλεπόµενων ταµειακών ροών είναι το µέσο επιτόκιο των χωρών της ευρωζώνης.
Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο αποµείωσης είναι προσαυξηµένο σύµφωνα
µε την επαγγελµατική κρίση του εκτιµητή ώστε να ενσωµατώνει τον κίνδυνο της Ελλάδας όπου και
δραστηριοποιείται ως επί το πλείστον ο Όµιλος.
γ) Ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές
Ο ρυθµός ανάπτυξης βασίζεται σε µακροπρόθεσµες προοπτικές του Οµίλου.
16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΙ

ΛΟΙΠΕΣ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός από την µητρική εταιρεία ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
Α.Β.Ε.Ε.’ , περιλαµβάνουν και τις θυγατρικές της εταιρείες ‘ΑΛΑΣ Α.Ε.’ (ποσοστό συµµετοχής 100%),
‘GREGORY’S ROMANIA S.A.’ (ποσοστό συµµετοχής 81,47%), και ‘BLUE RIVER MANAGEMENT LTD’ (ποσοστό
συµµετοχής 100%), οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες απεικονίζονται στις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, παρουσιάζονται αναλυτικά ως κατωτέρω:
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ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΑΛΑΣ Α.Ε.
GREEN CATERING Α.Ε.
GREGORYS ROMANIA S.A.
BLUE RIVER MANAGEMENT L.T.D.
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ Α.Ε.Ε.
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

100,00%
81,47%
100,00%

-

-

778.284
2.658.468
60.000

778.284
5.530.000
2.658.468
60.000

35,00%
32,00%
10,00%

6.300
91.695
216.831
314.826

6.300
95.573
216.831
318.704

6.300
91.695
216.831
3.811.578

6.300
91.695
216.831
9.341.579

100,00%
81,47%

-

-

778.284
2.658.468

778.284
2.658.468

35,00%
32,00%
10,00%

6.300
46.432
168.870
221.602
93.224

6.300
46.432
168.870
221.602
97.102

6.300
46.432
168.870
3.658.354
153.224

6.300
46.432
168.870
3.658.354
5.683.224

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΛΑΣ Α.Ε.
GREGORYS ROMANIA S.A.
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ Α.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 31.12

Η πρόβλεψη για αποµείωσης της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες την 31.12.2016 και την
31.12.2015 αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
Υπόλοιπο τ ην 1.1
Κίνηση χρήσης
Πώληση συµµετοχών
Υπόλοιπο τ ην 31.12

221.602
221.602

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015
225.892
-4.290
221.602

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

3.658.355
-

3.662.645
-4.290

3.658.355

3.658.355

Η θυγατρική εταιρεία ΑΛΑΣ Α.Ε. η οποία είχε ως δραστηριότητα τον δανεισµό προσωπικού στη µητρική
εταιρεία σταµάτησε τη δραστηριότητά της από 1.1.2016 µεταφέροντας το σύνολο του προσωπικού της στη
µητρική εταιρεία µε αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Η συµµετοχή της µητρικής εταιρείας στην ΑΛΑΣ
έχει πλήρως αποµειωθεί, ενώ η θυγατρική ΑΛΑΣ δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία. Με την από
31.12.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Απορρόφηση θυγατρικής

Την 30.06.2016, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρική εταιρείας Green Catering A.E. από την
Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.B.E E.. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69 – 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και
των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993. Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Green
Catering A.E. κατά την ηµεροµηνία της απορρόφησης της από την Εταιρεία παρατίθενται στον παρακάτω
πίνακα:
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Ενεργητικό
Γήπεδα Κτίρια και εξοπλισµός
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Σύνολο Ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Λοιπές Υποχρεώσεις

Ποσά σε €
245.351
8.365.185
1.102.249
5.215.811
2.908.648
17.837.245

1.980.000
953.509
2.022.309
7.903.464
12.859.281

Μετά την απαλοιφή της συµµετοχής της Εταιρείας στην Green Catering Α.Ε. µε την καθαρή της θέση, τα
εταιρικά Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά ποσό € 26.205.616.

17. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

Πελάτες
Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες

8.298.609
878.400

Μείον : Προβλέψεις
Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες

9.177.009
-3.972.236
5.204.773

9.871.367
929.127
10.800.494
-3.628.502
7.171.993

8.298.609
878.400
9.177.009
-3.972.236
5.204.773

4.658.937
442.825
5.101.762
-2.439.064
2.662.698

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους. Η συνολική
πρόβλεψη αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων την 31.12.2016 ανερχόταν σε επίπεδο Οµίλου σε
€3.972.236 (31.12.2015: €3.628.502). Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν είτε επίδικους πελάτες είτε πελάτες
που βρίσκονται σε δεινή οικονοµική θέση. Η διοίκηση εκτιµά ότι µέρος των εν λόγω αποµειωµένων
απαιτήσεων αναµένεται να ρευστοποιηθεί.
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων, έχει ως εξής:

Υπόλοιπο την 1.1
Απορρόφηση εταιρείας
Προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων
Υπόλοιπο την 31.12

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
3.628.502
0

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015
2.755.991
0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

2.439.064
1.189.437

1.688.472
0

343.735

872.510

343.735

750.592

3.972.236

3.628.502

3.972.236

2.439.064
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Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η λογιστική αξία των απαιτήσεων όπως αναφέρονται
ανωτέρω. Επί των εµπορικών απαιτήσεων ο Όµιλος δεν έχει λάβει εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις.

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέµατα αναλύονται ως ακολούθως:

Εµπορεύµατα και λοιπά υλικά
Σύνολο αποθεµάτων

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2016
2.926.031
2.926.031

31.12.2015
1.193.928
1.193.928

31.12.2016
2.922.620
2.922.620

31.12.2015
76.155
76.155

19. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Χρεώστες διάφοροι
Λογ/σµοί διαχείρισης προκαταβολών και
πιστώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
418.251

Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα Εισπρακτέα
Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015 31.12.2016
112.070
415.232

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015
43.438

17.097

21.115

17.097

21.024

37.779
448.912
922.039

52.944
376.832
562.962

37.779
448.912
919.019

50.677
376.832
491.971

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

20. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
Λοιπές µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις
∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο

2.432.648
2.102.997
4.535.644

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
654.864
1.998.208
2.653.073

2.432.648
2.102.997
4.535.644

1.998.208
1.998.208

Ποσό €2.432.648 (2015:€ 654.854) στις λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορά το µακροπρόθεσµο
µέρος συνολικής απαίτησης € 2.715.556 (2015: € 1.286.329), από πελάτη της µητρικής εταιρείας η οποία
βάση διακανονισµού θα εξοφληθεί τµηµατικά έως και την 31.12.2021. Για την προεξόφληση της παραπάνω
απαίτησης εφαρµόσθηκε συντελεστής προεξόφλησης 3,47%. Οι δοσµένες εγγυήσεις αφορούν κυρίως
εγγυήσεις ενοικίων

21. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι:
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Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

335.960

905.463

331.883

69.338

1.013.540
1.349.500

2.881.876
3.787.338

907.394
1.239.277

749.722
819.060

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια
καταθέσεων τραπεζών. Η λογιστική αξία των ταµειακών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

22. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ
ΑΡΤΙΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής Εταιρείας την 31.12.2015 αποτελούταν από 5.842.502 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,42 εκάστη και ποσού € 2.453.851. Μετά την απορρόφηση της
θυγατρικής Εταιρείας Green Catering A.E. και την διαγραφή της συµµετοχής της Γρηγόρης Μικρογεύµατα
Α.B.E.Ε. στην απορροφούµενη εταιρεία, το νέο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από
10.818.463 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 4,00 εκάστη και ποσού € 43.273.852.
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο την 31.12.2016 ήταν το ποσού € 62.578.687 έναντι την
31.12.2015, το οποίο ανερχόταν σε € 4.504.396.
23. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Το τακτικό, τα αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά για τον όµιλο και την εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Τακτικό αποθεµατικό
Ειδικά αποθεµατικά
Έκτακτα αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Σύνολο αποθεµατικών

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

989.526
2.537
17.608
146.970
1.156.641

266.020
2.537
17.608
146.970
433.135

989.52 6
2.53 7
17.60 8

266.020
2.537
17.608
146.832
432.997

146.832
1.156.503

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα
κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο
του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η
διανοµή του τακτικού αποθεµατικού, εκτός από το µέρος που υπερβαίνει το ένα τρίτο του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θεωρείται προαιρετικό αποθεµατικό.
Αφορολόγητα και έκτακτα αποθεµατικά: Τα αφορολόγητα και τα ειδικώς φορολογηθέντα σχηµατίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας από αφορολόγητα ή από ειδικώς φορολογηθέντα
έσοδα και κέρδη. Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορεί να διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά.
Με το άρθρο 72 του Ν.4172/2014, τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεµατικά
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των νοµικών προσώπων όπως αυτά εµφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισµό που έκλεισε πριν την
1.1.2014 και τα οποία προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη του Ν.2238/1994, σε περίπτωση διανοµής ή
κεφαλαιοποίησή τους µέχρι 31.12.2014, φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 15% και εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων του. Από 1.1.2014 και µετά τα παραπάνω
αποθεµατικά συµψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους µε ζηµιές από οποιασδήποτε
αιτία που προέκυψαν κατά τα 5 τελευταία έτη µέχρι εξαντλήσεώς τους. Σε περίπτωση όµως διανοµής ή
κεφαλαιοποίησής τους υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση µε φορολογικό συντελεστή 19%. Από 1.1.2015
δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασµών αφορολόγητων αποθεµατικών. Ο Όµιλος δεν έχει πρόθεση
να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ τούτου δεν έχει προβεί σε υπολογισµό του φόρου
εισοδήµατος που θα επιβαλλόταν σε αυτήν την περίπτωση.

24. ∆ΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες και είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι
πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα,
ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα.
Τα δάνεια του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2016
Βραχυπρόθεσµες
Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2015
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οµολογιακά δάνεια

3.973.342
22.807
495.000

23.458
1.485.000

4.782.645
21.260
6.407.500

47.615
1.980.000

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

4.491.149

1.508.458

11.211.405

2.027.615

Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2016
Βραχυπρόθεσµες
Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οµολογιακά δάνεια
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

3.973.342
22.807
495.000
4.491.149

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2015
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις

23.458
1.485.000

3.255.336
21.260
5.912.500

47.615
-

1.508.458

9.189.096

47.615

Τραπεζικός δανεισµός
Η λήξη του δανεισµού έχει ως εξής:

1 έτος
2 - 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο δανεισµού

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

4.491.149
1.508.458
5.999.607

11.211.405
2.027.615
13.239.020

4.491.149
1.508.458
5.999.607

9.189.096
47.615
9.236.711
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Οι εταιρείες σχηµατίζουν προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων τους και επιβαρύνουν
τα αποτελέσµατα χρήσεως της εκάστοτε περιόδου. Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του
ισολογισµού είναι τα παρακάτω:

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

ΟΜΙΛΟΣ
2016
7,1%

ΟΜΙΛΟΣ
2015
7,3%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016
7,1%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015
7,3%

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

3,3%

3,1%

3,3%

2,6%

Οµολογιακά δάνεια
Στις 25 Νοεµβρίου 2009 η µητρική εταιρεία υπέγραψε σύµβαση οµολογιακού δανείου συνολικού ύψους
€21.500.000 µε κοινοπραξία τραπεζών, µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού. Το
επιτόκιο δανεισµού ορίσθηκε σε Euribor 3µηνών πλέον περιθωρίου 3% κυµαινόµενο. Η αποπληρωµή του
δανείου πραγµατοποιήθηκε µε την αποπληρωµή του ποσού ύψους 4.300.000 στις 30 Νοεµβρίου του 2016.
Στις 9 Νοεµβρίου 2011 η θυγατρική εταιρεία Green Catering A.E. υπέγραψε σύµβαση κοινού οµολογιακού
δανείου συνολικού ύψους € 3.300.000 µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. µε ποσοστό συµµετοχής
90% και µε την Εθνική Τράπεζα Κύπρου µε ποσοστό συµµετοχής 10%. Το δάνειο αφορούσε

την

αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού. Η αποπληρωµή του βραχυπρόθεσµου υπολοίπου της
31.12.2016 ύψους 495.000 € θα γίνει σε δύο δόσεις τον Ιούνιο του 2017 και τον ∆εκέµβριο του 2017, ενώ
το µακροπρόθεσµο υπόλοιπο, ποσού 1.485.000 € θα εξοφληθεί έως τον ∆εκέµβριο του 2018.
Μετά την συγχώνευση των δύο εταιρειών που πραγµατοποιήθηκε εντός της περιόδου τα ως άνω δάνεια
απεικονίζονται στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Β.Ε.Ε
25. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας και του οµίλου , προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται
ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές Πελατών
Σύνολο προµηθευτών και λοιπών
υποχρεώσεων

9.032.586
1.647.035
329.347

8.012.468
2.031.931
251.448

9.022.945
1.647.035
329.347

2.181.555
264.974
80.077

11.008.967

10.295.847

10.999.327

2.526.607

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των προµηθευτών προσεγγίζει την εύλογη αξία.

26. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, της 31.12.2016 και της 31.12.2015, προς λοιπούς πιστωτές
αναλύονται ως ακολούθως:
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ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

415.735
204.010

450.087
182.612

415.623
204.010

402.688
143.996

619.744

632.698

619.632

546.684

Πιστωτές διάφοροι
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων

27. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α
Τα δεδουλευµένα έξοδα του Οµίλου την 31.12.2016 ποσού € 462.309 (31.12.2015: € 333.519) αναφέρονται
κυρίως σε δεδουλευµένα έξοδα ενοικίων και κοινοχρήστων.
Η ανάλυση για τον Όµιλο και την Εταιρεία έχει ως ακολούθως:

∆εδουλευµένα έξοδα
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
462.309
462.309

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015
333.519
333.519

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
462.309
462.309

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015
327.232
327.232

28. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα για την µελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το
αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου, κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.
Οι εκτιµήσεις για τις υποχρεώσεις των καθορισµένων παροχών του Οµίλου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19
υπολογίστηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών.
Η κίνηση της υποχρέωσης στον επισυναπτόµενο ισολογισµό του οµίλου και της εταιρείας για τη χρήση
2016 και 2015 µετά την υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19, έχει ως ακολούθως:

Υποχρέωση έναρξης χρήσης
Απορρόφηση θυγατρικών
(Έσοδα) / Έξοδα αναγνωρισµένα στην
κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων
(Έσοδα) / Έξοδα αναγνωρισµένα στην
κατάσταση αποτελεσµάτων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

257.291
0

241.917
0

212.046
138

169.571
0

250

13.441

44.858

4.990

33.466
291.006

1.933
257.291

33.965
291.007

37.485
212.046

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
Ετήσια αύξηση µισθών: 2,30%
Επιτόκιο προεξόφλησης: 2,00%
Πληθωρισµός : 2,00%
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29. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί χρησιµοποιώντας
φορολογικό συντελεστή 29%, ο οποίος εφαρµόζεται στις περιόδους που θα διακανονιστούν ή θα
ανακτηθούν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, και συµψηφίζονται µεταξύ τους,
όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νόµιµο δικαίωµα για το συµψηφισµό φορολογικών απαιτήσεων φόρου έναντι
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος σχετίζεται µε την ίδια
φορολογική αρχή.
Όµιλος31.12.2016

Όµιλος31.12.2015
Υπόλοιπο
Κίνηση
Υπόλοιπο
έναρξης
Περιόδου
λήξης
1.1.2015
31.12.2015

Υπόλοιποέναρξης ΚίνησηΠεριόδου Υπόλοιπολήξης
1.1.2016
31.12.2016
Πάγια περιουσιακάστοιχεία
Πρόβλεψη αποζηµ. προσωπικού
Πρόβλεψη επισφαλώναπαιτήσεων
Προεξόφληση απαιτήσεων / υποχρεώσεων
∆ιάφορα
Πρόβλ. πρόσθ. φόρων γιαανέλεγκ.
Χρήσεις
Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ.

1.535.635
-60.900
-92.404

-110.861
-22.858
92.404

1.424.774
-83.758
0

1.429.686
-48.899
-412.744

105.949
-12.001
320.340

1.535.635
-60.900
-92.404

8.362

-76.345

-67.983

1.487

6.875

8.362

70.535

69.822

140.357

175.971

-105.436

70.535

0

0

0

930

-930

0

1.461.228

-47.838

1.413.390

1.146.431

314.797

1.461.228

Εταιρεία31.12.2016
Υπόλοιποέναρξης ΚίνησηΠεριόδου Υπόλοιπολήξης
1.1.2016
31.12.2016
Πάγια περιουσιακάστοιχεία
Πρόβλεψη αποζηµ. προσωπικού
Πρόβλεψη επισφαλώναπαιτήσεων
Προεξόφληση απαιτήσεων / υποχρεώσεων
∆ιάφορα
Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ.

Εταιρεία31.12.2015
Υπόλοιπο
Κίνηση
Υπόλοιπο
έναρξης
Περιόδου
λήξης
1.1.2015
31.12.2015

1.535.635
-60.900
-92.404

-110.861
-22.858
92.404

1.424.774
-83.758
-

538.608
-43.520
-361.598

-21.346
-17.340
361.598

517.262
-60.860
0

8.362

-76.345

-67.983

28.314

-6.319

21.995

70.535
1.461.228

69.822
-47.838

140.357
1.413.390

175.971
337.775

-105.436
211.157

70.535
548.932

30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των λογαριασµών, της µητρικής µε τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται
παρακάτω:
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ΑΓΟΡΕΣ /ΕΞΟ∆Α
GREEN CATERING ΑΕ
GREGORYS ROMANIA SA
ΑΛΑΣ ΑΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΡΟ∆ΟΥ ΕΠΕ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
KOZA WAY IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΜΙΚΕ
ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
LAMDA MEALS IKE
ΚΥΜΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

2016
201.000
3.400
1.302
40
752
635
3.348
0
310
0
1.522
259.375
471.684

2015
1.980.506
762.163
2.400
16.471
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
2.801.540

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟ∆Α
GREEN CATERING ΑΕ
ΑΛΑΣ ΑΕ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΡΟ∆ΟΥ ΕΠΕ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
KOZA WAY IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΜΙΚΕ
ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
LAMDA MEALS IKE
ΚΥΜΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ
ΣΥΝΟΛΑ

2016
360
339.138
368.422
356.937
195.517
156.553
85.893
67.958
80.237
293.751
467.145
2.411.911

2015
10.692
363
124.381
108.953
127.296
116.611
62.043
130.789
681.128
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
BLUE RIVER
GREGORYS ROMANIA SA
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΚΥΜΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
KOZA WAY IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΜΙΚΕ
ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
LAMDA MEALS IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΡΟ∆ΟΥ ΕΠΕ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ
ΣΥΝΟΛΑ

31.12.2016
43.937
20.580
206.018
37.721
34.540
264.065
16.970
21.929
645.760

31.12.2015
80.981
96.659
47.279
16.504
2.761
168.443
33.020
1.200
2.900
5.958
455.704

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
GREEN CATERING ΑΕ
ΑΛΑΣ ΑΕ
BLUE RIVER
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Ε.
ΚΥΜΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
KOZA WAY IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΜΙΚΕ
ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
LAMDA MEALS IKE
ΓΕΥΜΑΤΑ ΡΟ∆ΟΥ ΕΠΕ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

31.12.2016
50.000
620.062
509
60
670.630

31.12.2015
26.757.652
82.343
876.493
450.000
28.166.488

Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων καθώς επίσης και των διευθυντικών στελεχών κατά τις
περιόδους 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015
αντίστοιχα αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και
µελών της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

638.572

520.381

638.572

479.981

∆εν υπάρχουν συµφωνίες του Οµίλου µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του, οι οποίες να προβλέπουν
την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης ή τερµατισµού της θητείας τους.

Σελίδα 63 από 66

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.E.
Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2016
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

31. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λοιπές µακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Εγγυήσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015

524.655
745.223
1.269.878

713.657
902.944
1.616.601

524.655
745.223
1.269.878

672.582
902.944
1.575.526

Οι µακροπρόθεσµες εγγυήσεις αφορούν εγγυήσεις που έχει λάβει η εταιρεία για τα καταστήµατα που
υπεκµισθώνει σε τρίτους.
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν το µακροπρόθεσµο µέρος της συνολικής υποχρέωσης
ποσού 620.061,53 από πιστωτή της µητρικής εταιρείας, η οποία βάσει διακανονισµού, θα εξοφληθεί
τµηµατικά εώς και την 31/10/2020. Για την προεξόφληση της παραπάνω υποχρέωσης εφαρµόστηκε ο
συντελεστής προεξόφλησης 3,47%.

32. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
α) Βασικά κέρδη ανά µετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη που αποδίδονται στους µετόχους µε τον
µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών, συµπεριλαµβάνοντας τις µετοχές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της
χρήσης. Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 έχει ως εξής:
Βασικά κέρδη ανά µετοχή

ΟΜΙΛΟΣ
2016
5.155.014

Καθαρές (Ζηµιές) / Κέρδη χρήσης
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε
10.818.463
κυκλοφορία
0,4765
Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή

ΟΜΙΛΟΣ
2015
1.837.646

ΕΤΑΙΡΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙ
2016
2015
5.083.502 -1.138.099

5.842.502
0,3145

10.818.463 5.842.502
0,4699
-0,1948

33. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
391.051
391.051

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015
536.689
536.689

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
323.928
323.928

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015
285.237
285.237
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34. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ

Τα αποτελέσµατα από επανεκτίµηση των ακινήτων για τη περίοδο 1.1.2016-31.12.2016 αναλύονται ως
ακολούθως:

Αποτελέσµατα από επανεκτίµηση
ακινήτων
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
2016

ΟΜΙΛΟΣ
2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2015

-4.278
-560.697
-564.974

4.011
0
4.011

-121.570
-484.486
-606.056

0
0
0

35. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ∆ιαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία ποσού € 39.765 αφορούν απόκτηση από τη µητρική
εταιρεία ποσοστού 51% µετοχών ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, η οποία αποκτήθηκε µέσα στη
χρήση 2016, και προορίζεται προς πώληση µέσα στο επόµενο έτος.

36. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

a) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΛΑΣ Α.Ε

2010

GREEN CATERING Α.Ε.

GREGORY’S ROMANIA S.A.
BLUE RIVER MANAGEMENT LTD

10ος-12ος/2011

2005-2016
2004-2016

β) Κεφαλαιακές δεσµεύσεις
Την 31.12.2016 ο Όµιλος και η εταιρεία δεν είχαν δεσµεύσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.
Οι εγγυητικές επιστολές του Οµίλου και της εταιρείας κατά την 31.12.2016 ανέρχονταν στο ποσό των €
135.700. Αντίστοιχα κατά την 31.12.2015 το ποσό των εγγυητικών επιστολών ήταν €48.200.
Η εταιρεία κατά την 31.12.2016 ήταν εγγυήτρια σε δάνεια τρίτων συνολικού ποσού €352.498,45.
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37. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
∆εν έχουν προκύψει γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα οποία να έχουν σηµαντική
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

Άλιµος, 5 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.& ∆/ων
Σύµβουλος

Η Αντιπρόεδρος του ∆Σ &
∆/νων Σύµβουλος

Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου

Γεωργάτος Γ. Βλάσιος
Α.∆.Τ. AM 084359

Γεωργάτου Γ. Άρτεµις
Α.∆.Τ. AΚ 787702

Μωραΐτου Ευγενία
Α.∆.Τ. Χ 585493 / ΑΜ 51460 – Α΄ ΤΑΞΗΣ
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