
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                      ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
                      2004 



                                                         ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2004    1

 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 

& ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ. 
 

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
 
  
 
 
 
 
 
 



                                                         ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2004    2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 

• ΜΗΝΥΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ      3 
• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ       5 
• ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ       6 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ    7 
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ       12 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ      14 
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    39 
5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ     66 
6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ       66 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ        67 



                                                         ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2004    3

o Μήνυµα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
 
 

 
 
 

        Ιούνιος 2005 
 
 

Αγαπητοί  µέτοχοι, 
 
 
Το 2004 ολοκληρώθηκε ο κύκλος αναδιάρθρωσης της εταιρείας µας που ξεκίνησε το 2002. Αποτέλεσµα 

της επίπονης και συνεχούς προσπάθειας µας ήταν το πέρασµα ξανά στην κερδοφορία, µία κερδοφορία 

η οποία µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων θα είναι ακόµη µεγαλύτερη. Παράλληλα 

µε τη βελτίωση της σχέσης εσόδων-εξόδων καταφέραµε να µειώσουµε σηµαντικά το συνολικό µας 

δανεισµό (34,4%). 

 

Ολοκληρώσαµε την αναδιοργάνωση της εταιρείας µας παραµένοντας πρωταγωνιστές στην αγορά µας, 

κάτι που αποδεικνύεται και από το ρυθµό αύξησης των πωλήσεων επί συγκρινόµενων καταστηµάτων 

που για τρίτη συνεχή χρονιά ήταν ο µεγαλύτερος του κλάδου (10,5%). Αθροιστικά τα τελευταία τρία 

χρόνια οι πωλήσεις επί συγκρινόµενων καταστηµάτων αυξήθηκαν πάνω από 50% ποσοστό 

εντυπωσιακό για τον ευρύτερο κλάδο µας. 

 

Η επικέντρωση στα βασικά µας concept «Γρηγόρης µικρογεύµατα» και “Coffeeright” χαρακτήρισε και 

τη χρονιά που πέρασε και µας δικαίωσε απόλυτα ως επιλογή αφού καταφέραµε να αυξήσουµε το 

δίκτυο µας µε πάνω από 20 νέα σηµεία ενώ παράλληλα συρρικνώσαµε περαιτέρω τα κόστη λειτουργίας 

και διοίκησης. 

Στις κλειστές αγορές είχαµε περαιτέρω ανάπτυξη και όλα δείχνουν ότι οι συγκεκριµένες αγορές έχουν 

ακόµη πολύ σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. 

 
Η αγορά της Ρουµανίας στην οποία έχουµε επενδύσει από το 2000 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 33% 

και πιστεύω απόλυτα ότι τα επόµενα χρόνια πολύ σηµαντικές εξελίξεις για τον όµιλο θα έρθουν από 

την χώρα αυτή, η οποία µε πάνω από 20 εκ. πληθυσµό προχωράει προς την ένταξη της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αγαπητοί µέτοχοι,  

Η εταιρία µας, κεφαλαιοποιώντας την εµπειρία των δύο προηγούµενων δύσκολων χρόνων, βγαίνει από 

µία περίοδο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης πιο ώριµη, δυνατή και αποτελεσµατική. 

Η καθιέρωση του νεώτερου αλλά εξ ίσου δυναµικού concept µας “Cofferight” στην ταχύτατα 

αναπτυσσόµενη αγορά του καφέ ως του απόλυτου πρωταγωνιστή θα αποτελέσει προτεραιότητα µας 
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την επόµενη χρονιά, η διεύρυνση του δικτύου µας και η σύναψη νέων συµβάσεων µε δικαιοδόχους 

(franchisees) επίσης αποτελούν επιδίωξη µας. Τέλος η µεγιστοποίηση των κερδών µας σε συνδυασµό 

µε την σηµαντική περαιτέρω µείωση του δανεισµού µας αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την 

επόµενη χρονιά. 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Σας ευχαριστώ για την µέχρι τώρα εµπιστοσύνη σας και σας καλώ να συµπορευτούµε σε έναν δρόµο 

κερδοφορίας και αναγνώρισης.  

 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισµούς, 

 

 

 

Βλάσσης Γεωργάτος 

∆/νων Σύµβουλος 
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o Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» 

(Αρ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58) 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική 
Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2005, ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας που 
βρίσκονται στον Άλιµο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου, αριθµ. 8, για να συζητήσουν και να 
λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
01.01.2004 – 31.12.2004. 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31.12.2004. 

3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2004. 

4. ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ. 

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23Α 
Ν.2190/1920. 

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ 
ΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3016/2002 ΠΕΡΙ «ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».  

7. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. 
 
 
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην άνω αναφεροµένη Γενική Συνέλευση είναι 
υποχρεωµένοι: 

α) Αν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των 
µετοχών που κατέχουν µέσω του Χειριστή τους στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να 
παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν 
στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη 
Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. 

β) Αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους στο 
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν, να 
παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν 
στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη 
Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
σύγκλησης της Συνέλευσης. 
 

Άλιµος, 1 Ιουνίου 2005 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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o ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  
     ΤΗΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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(*) Από τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2002 έχει αφαιρεθεί ποσό ΕΥΡΩ 5.514.226,00, που αφορά πωλήσεις της  
ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε. για το διάστηµα Απρίλιο – ∆εκέµβριο 2001, για λόγους συγκρισιµότητας.   
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», 
εφεξής η εταιρεία έγινε σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Στο παρόν δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των 
προοπτικών της εταιρείας από τους επενδυτές και τους συµβούλους τους επί των επενδύσεων.  

Οι µέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να 
απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας, Οδός Αρχαίου Θεάτρου 8, 174-
56  Άλιµος, τηλ. 210-9971142 (υπεύθυνη κ. Μαρσινοπούλου Φωτεινή) 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει 
είναι οι κ.κ.:  

• κ. Βλάσσης Γεωργάτος : Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας. 

• κ. Παντελόπουλος Σταύρος : ∆ιευθυντής Οικονοµικών υπηρεσιών της εταιρείας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του 
περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν 
υπεύθυνα ότι:  

• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι πλήρη και 
αληθή.  

• ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των 
οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και 
πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  

• Σε βάρος της εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές αγωγές ή διαιτησίες , οι οποίες θα µπορούσαν να 
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική του κατάσταση. 

Η εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο για τις εταιρικές χρήσεις 1999 έως 2001 έχει 
διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Σωτήρης Κωνσταντίνου, Αρ. ΣΟΕ 13671 και για τις χρήσεις 2002 
2003 και 2004 ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Αρ. ΣΟΕ 11851, από την εταιρεία 
Grant Thornton Α.Ε., οδός Πρατίνου 99, 116 34 Αθήνα, τηλ. 7253315-6. Τα οικονοµικά στοιχεία και 
αποτελέσµατα της εταιρείας εκρίθησαν ακριβή και ειλικρινή.  

Από τις θυγατρικές εταιρείες οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
31/12/2004, έχουν επίσης ελεγχθεί οι εξής: για τη χρήση 2002 οι εταιρείες ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε., 
ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. & ΑΛΑΣ Α.Ε., για τη χρήση 2003 και 2004 οι εταιρείες ΑΣΙΑΤΙΚΑ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε., ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε., ΑΛΑΣ Α.Ε., GREGORY’S MICROMEALS 
INTERNATIONAL LTD. και  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. Οι υπόλοιπες εταιρείες δεν ελέγχονται 
από Ορκωτούς Ελεγκτές. 

Στο πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2004 της 
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

1) Το κονδύλι του Ενεργητικού «Υπεραξία Επιχειρήσεως» αφορά στην υπεραξία που προέκυψε κατά τη 
διάρκεια της προηγούµενης χρήσης, από την απορρόφηση τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών. Η εταιρεία 
και κατά την κλειόµενη χρήση, όπως και κατά την προηγούµενη δεν διενήργησε αποσβέσεις επί του 
ποσού της υπεραξίας. Αν η εταιρεία διενεργούσε τις αναλογούσες αποσβέσεις σύµφωνα µε το 
συντελεστή που προβλέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 
1.065.078,24 και θα επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και σωρευτικά κατά 
το ποσό των € 2.130.156,48 την καθαρή θέση της εταιρείας την 31.12.2004.  

2) Η εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη,  δεν διενήργησε τις 
προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία αποσβέσεις στους λογαριασµούς των εξόδων εγκατάστασης. Αν η 
εταιρεία διενεργούσε τις αποσβέσεις στους παραπάνω λογαριασµούς σύµφωνα µε τους συντελεστές 
που προβλέπονται από τον Κ.Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 2.170.000,00 
περίπου και θα επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης καθώς και την καθαρή 
θέση της εταιρείας την 31.12.2004.  
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3) O λογαριασµός του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» 
αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της εταιρείας σε επτά ανώνυµες εταιρείες εσωτερικού και 
δύο εξωτερικού, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Από τις εταιρείες αυτές, οι τέσσερις 
εταιρείες του εσωτερικού ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Επίσης περιλαµβάνεται και η 
αξία κτήσεως των εταιρικών µεριδίων µιας ΕΠΕ εσωτερικού και µιας εξωτερικού. Από τις εταιρείες 
αυτές, η µια ΕΠΕ του εξωτερικού ελέγχεται από αναγνωρισµένους ελεγκτές λογιστές. Το σύνολο των 
συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεώς τους. Εάν η αποτίµηση τους 
γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα 
εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των € 6.317.642,95 µε συνέπεια η 
καθαρή θέση της εταιρείας καθώς και τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων να είναι ισόποσα 
µειωµένα. Για µια από τις εταιρείες εξωτερικού, δεν µας παρασχέθηκαν οικονοµικά στοιχεία για την 
αποτίµησή της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.  

4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, (∆-ΙΙ–Κυκλοφορούν Ενεργητικό), εκτός των Επισφαλών 
Πελατών-Χρεωστών, ποσού € 19.641,04, περιλαµβάνονται και άλλες επισφαλείς και καθυστερηµένες 
απαιτήσεις από Πελάτες, Γραµµάτια, Επιταγές σε καθυστέρηση, Χρεώστες ∆ιάφορους και συνδεµένες 
εταιρείες του οµίλου, συνολικού ποσού € 1.850.000,00 περίπου για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει 
σχηµατίσει καµία πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστεί 
από τη µη είσπραξή τους. Επίσης, περιλαµβάνονται και καθυστερηµένες απαιτήσεις από συνδεµένες 
εταιρείες του οµίλου ποσού € 1.050.000,00 περίπου, για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια σχετική 
πρόβλεψη. Κατά τη γνώµη µας για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων η εταιρεία θα έπρεπε να 
σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού € 1.900.000,00 περίπου η οποία θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα 
των προηγούµενων χρήσεων και την καθαρή θέση της εταιρείας την 31.12.2004. 

5) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» περιλαµβάνεται η αξία κτήσης ιδίων µετοχών της 
εταιρείας. Η αξία των παραπάνω µετοχών θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να 
εµφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.   

6) Στο κονδύλι του Παθητικού «Αποθεµατικά Κεφάλαια», περιλαµβάνεται και η ζηµιά από την πώληση 
εντός της κλειόµενης χρήσης, συµµετοχής της εταιρείας, ποσού € 2.243.199,90. Το ποσό αυτό θα 
έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να επιβαρύνει ισόποσα και τα αποτελέσµατα της 
κλειόµενης χρήσης.  

7) Η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από 
την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, ποσού € 2.185,41. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το 
προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελιώσεως δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, 
όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, τότε το συνολικό ύψος της στις 
31.12.2004 θ΄ανερχόταν στο ποσό των € 608.721,20, εκ των οποίων ποσό € 103.722,00 θα έπρεπε να 
επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και το υπόλοιπο τα αποτελέσµατα των 
προηγούµενων χρήσεων. 

8) Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης του πιστοποιητικού µας, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης 
απαντήσεων στις επιβεβαιωτικές επιστολές µας, από τις τράπεζες, πελάτες-χρεώστες και προµηθευτές-
πιστωτές της εταιρείας. Τα υπόλοιπα των τραπεζών της 31.12.2004 συµφωνήθηκαν µε τα αντίστοιχα 
extraits.  

9) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 και συνεπώς οι φορολογικές της 
υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως και 2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

 

Στο πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 
2004 του Οµίλου εταιριών εστίασης ΓΡΗΓΟΡΗΣ επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

1) Μία εκ των ενοποιούµενων εταιρειών εσωτερικού διενήργησε και κατά την κλειόµενη χρήση,  
λιγότερες αποσβέσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις της κατά το ποσό των € 16.000,00 περίπου, ενώ 
κατά τις προηγούµενες χρήσεις είχε διενεργήσει λιγότερες αποσβέσεις € 58.000,00 περίπου, µε 
συνέπεια τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης να είναι αυξηµένα κατά € 16.000,00, 
ενώ τα ΄Ιδια Κεφάλαια του οµίλου την 31.12.2004, σωρευτικά µειωµένα κατά το ποσό των € 
74.000,00. 
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2) Το κονδύλι του Ενεργητικού «Υπεραξία Επιχειρήσεως» αφορά στην υπεραξία που προέκυψε από την 
απορρόφηση τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών από τη µητρική, οι οποίες αναφέρονται στις σηµειώσεις 
του Ενοποιηµένου Ισολογισµού. Η µητρική εταιρεία για το ποσό της υπεραξίας που προέκυψε, δεν 
διενήργησε τις αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις, όπως και κατά την προηγούµενη χρήση. Αν η 
µητρική εταιρεία διενεργούσε αποσβέσεις σύµφωνα µε το συντελεστή που προβλέπεται από το 
Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 1.065.078,24  και θα επιβάρυναν ισόποσα τα 
αποτελέσµατα του οµίλου της κλειόµενης χρήσης, ενώ τα Ιδια Κεφάλαια του οµίλου την 31.12.2004, 
θα ήταν σωρευτικά µειωµένα κατά το ποσό των € 2.130.156,48.  

3) Η µητρική εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη,  δεν διενήργησε 
τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία αποσβέσεις στους λογαριασµούς των εξόδων εγκατάστασης. Αν η 
εταιρεία διενεργούσε τις αποσβέσεις στους παραπάνω λογαριασµούς σύµφωνα µε τους συντελεστές 
που προβλέπονται από τον Κ.Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 2.170.000,00 
περίπου και θα επιβάρυναν ισόποσα τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, καθώς και 
τα Ίδια Κεφάλαια του οµίλου την 31.12.2004.  

4) Από τη φυσική απογραφή των παγίων που πραγµατοποιήθηκε σε µια θυγατρική εταιρεία 
διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2002, πάγια συνολικής αξίας € 15.585,78 δεν υπήρχαν 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και κατά συνέπεια το ποσό αυτό έπρεπε να βαρύνει τα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα και την ενοποιηµένη καθαρή θέση στην παραπάνω χρήση.   

5) Η µητρική εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά δεν τήρησε λογαριασµό 
κόστους παραγωγής επειδή έχει µερική απαλλαγή από την τήρηση θεωρηµένου βιβλίου αποθήκης, 
βάσει απόφασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα 
λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε από την µητρική εταιρεία, µέσω της απογραφής τέλους χρήσεως την 
οποία διενήργησε χωρίς την παρουσία µας. 

6) Ο λογαριασµός «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης 
συµµετοχών της µητρικής εταιρείας σε δύο εταιρείες εσωτερικού και µία εξωτερικού, καθώς και 
συµµετοχή µίας θυγατρικής εταιρείας, σε έτερο νοµικό πρόσωπο µε ποσοστό συµµετοχής κάτω του 
10%, οι οποίες δεν ενοποιήθηκαν. 

7) Μεταξύ των απαιτήσεων της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της  περιλαµβάνονται, πέραν 
των επισφαλών πελατών-χρεωστών και άλλες επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις συνολικού 
ποσού € 2.970.000,00 περίπου για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια σχετική πρόβλεψη από καµία 
εταιρεία του οµίλου. Κατά τη γνώµη µας για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων οι εταιρείες του 
οµίλου θα έπρεπε να σχηµατίσουν πρόβλεψη ποσού € 1.960.000,00 περίπου η οποία θα έπρεπε να 
βαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και την ενοποιηµένη καθαρή θέση 
της εταιρείας. 

8)* Στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.11 «Χρεώστες ∆ιάφοροι» περιλαµβάνεται ποσό € 640.205,43 το 
οποίο αφορά κατά το ποσό των € 440.205,43 προκαταβολή που δόθηκε σε µέλος της ∆ιοικήσεως και 
µέτοχο µιας θυγατρικής εταιρείας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190 και 
κατά το ποσό των € 200.000,00 προκαταβολή σε συνεργάτη της ίδιας εταιρείας. Για τα δύο αυτά ποσά, 
δεν µας δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, ούτε και τα δέοντα έγγραφα που να θεµελιώνουν τους λόγους για 
τους οποίους έγιναν οι δύο αυτές καταβολές. Σηµειώνεται ότι οι µη παρασχεθείσες εξηγήσεις και τα µη 
επιδειχθέντα έγγραφα ζητήθηκαν, αλλά δεν µας χορηγήθηκαν από το προηγούµενο διοικητικό 
συµβούλιο, της θυγατρικής εταιρείας, το οποίο παύθηκε των καθηκόντων του από την έκτακτη γενική 
συνέλευση των µετόχων εν λόγω θυγατρικής, της 29.1.2003, το οποίο άλλωστε είχε τη ευθύνη της 
διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας και οι παραπάνω καταβολές έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της 
θητείας του. Η εταιρεία δεν διενήργησε σχετική πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για 
ζηµιές που θα υποστεί από τη µη είσπραξη των παραπάνω ποσών, γιατί άσκησε αγωγές, κατά του 
προηγούµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της 
εταιρείας προς εµάς, εκτιµά ότι η έκβασή τους θα είναι θετική για την εταιρεία. ∆εν είµαστε σε θέση να 
προσδιορίσουµε το ύψος της πρόβλεψης που θα έπρεπε να κάνει η εταιρεία. 

9) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» περιλαµβάνεται η αξία κτήσης ιδίων µετοχών της 
µητρικής εταιρείας. Η αξία των παραπάνω χρεογράφων θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του 
Ε.Γ.Λ.Σ. να εµφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων του οµίλου.   
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10)* Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων» ποσό € 
45.680,00, δόθηκε σε µέλος της ∆ιοικήσεως και µέτοχο µιας θυγατρικής εταιρείας κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190. Κατά τη γνώµη µας το ποσό αυτό θεωρείται επισφάλεια και 
έπρεπε να διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης. 

11)* Το κονδύλι του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ∆ΙΙ-10 «Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες, 
ποσού € 184.681,39, αφορά σε έλλειµµα ταµείου θυγατρικής εταιρείας, το οποίο προέρχεται από τη 
χρήση 2002, κατά την οποία το ταµείο τηρούνταν από τον τέως πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της εταιρείας ο οποίος αν και παύτηκε των καθηκόντων του την 29.1.2003 και ανέλαβε ανεπιφύλακτα 
την υποχρέωση να µας το προσκοµίσει προς έλεγχο, εντούτοις, εντελώς αναιτιολόγητα, δεν το 
προσκόµισε, τότε, σε µας για καταµέτρηση. Η θυγατρική εταιρεία άσκησε κατά του πρώην προέδρου 
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, διεκδικώντας την επιστροφή του ποσού αυτού και δεν διενήργησε 
σχετική ισόποση πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης. Σύµφωνα µε 
επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της εταιρείας προς εµάς, εκτιµάται ότι η έκβασή της αγωγής θα είναι 
θετική για την εταιρεία. 

12) Οι ενοποιούµενες εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη για 
αποζηµίωση του προσωπικού τους, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού € 2.185,41. Εάν 
η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το προσωπικό των εταιρειών εσωτερικού οι οποίες έχουν ελεγχθεί, 
ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 τότε το συνολικό της ύψος θα ανέρχονταν στο ποσό των € 655.560,58, 
εκ των οποίων ποσό € 106.865,97 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της 
κλειόµενης χρήσης και το υπόλοιπο τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων.  

13) ∆ύο εκ των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών είχαν, µετά τις αναµορφώσεις του 
πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, Ίδια Κεφάλαια µικρότερα από το 1/10 του 
καταβληµένου Μετοχικού τους Κεφαλαίου κατά την 31.12.2004 και συνεπώς συντρέχουν λόγοι 
εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του  κωδ. Ν. 2190/1920.  Επίσης δύο εκ των ενοποιούµενων 
θυγατρικών εταιρειών είχαν, µετά τις αναµορφώσεις του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή, Ίδια Κεφάλαια µικρότερα από το 1/2 του καταβληµένου Μετοχικού τους Κεφαλαίου κατά την 
31.12.2004 και συνεπώς συντρέχουν λόγοι εφαρµογής του άρθρου 47 του  κωδ. Ν. 2190/1920.   

14) Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999, ενώ οι λοιπές εταιρείες που 
ελέγξαµε έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις 
των παραπάνω εταιρειών για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

15) Στο κονδύλι του Παθητικού "Αποθεµατικά κεφάλαια" περιλαµβάνεται και η ζηµιά ποσού € 
2.243.199,90 από την πώληση εντός της κλειόµενης χρήσης συµµετοχής της µητρικής σε τρίτους. Το 
ποσό συτό θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν.2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να επιβαρύνει ισόποσα και τα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. 

* Αναφορικά µε τις παρατηρήσεις υπ’ αρ. 8, 10 και 11 της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών «GRANT 
THORNTON A.E.» επί του ενοποιηµένου ισολογισµού της Εταιρείας, αναφέρουµε τα ακόλουθα, εξ ων 
προκύπτει η άµεση ενεργοποίησή µας και η λήψη όλων των κατά νόµον προβλεποµένων µέτρων, 
αστικώς και ποινικώς, κατά των πρώην µελών του διοικητικού συµβουλίου, επί τω τέλει προάσπισης 
των συµφερόντων της Εταιρείας µας: 

1) Την από 14.4.2003 έκθεση ειδικού λογιστικού ελέγχου της εταιρείας «Βαρταλάµης Ανώνυµος 
Εταιρεία RODON CATERING Εκµετάλλευση Κυλικείων Εστιατορίων Α.Ε.» κατά την 29 Ιανουαρίου 
2003 της άνω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών. 

2) Την από 26.12.2002 εξώδικη δήλωση - πρόσκληση -διαµαρτυρία της Εταιρείας µας κατά των 
Αθανασίου Βαρταλάµη, Γεωργίου Βαρταλάµη και ∆έσποινας Παλτίδου, πρώην µελών του 
διοικητικού συµβουλίου της εν λόγω εταιρείας. 

3) Την από 29.1.2003 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των µετόχων της ανωνύµου 
εταιρείας µε την επωνυµία «Βαρταλάµης Ανώνυµος Εταιρεία RODON CATERING Εκµετάλλευση 
Κυλικείων Εστιατορίων».  

4) Την από 2.2.2003 εξώδικη δήλωση – διαµαρτυρία - πρόσκληση της εταιρείας µας κατά των 
Αθανασίου Βαρταλάµη, Γεωργίου Βαρταλάµη και της ∆έσποινας Παλτίδου 
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5) Την από 12.2.2003 αίτηση περί λήψεως ασφαλιστικών µέτρων των εταιρειών «Βαρταλάµης 
Ανώνυµος Εταιρεία RODON CATERING Εκµετάλλευση Κυλικείων Εστιατορίων» και «Γρηγόρης 
Μικρογεύµατα Α.Β.Ε.Ε.» κατά των Αθανασίου Βαρταλάµη, Γεωργίου Βαρταλάµη και ∆έσποινας 
Παλτίδου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.  

6) Την από 1.3.2004 έγκληση (µήνυση) των εταιρειών «Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Β.Ε.Ε.» και της 
«Γρηγόρης Βορειοελλαδική Α.Ε.» (πρώην «Βαρταλάµης Ανώνυµος Εταιρεία RODON CATERING 
Εκµετάλλευση Κυλικείων Εστιατορίων» κατά των Αθανασίου Βαρταλάµη, Γεωργίου Βαρταλάµη και 
της ∆έσποινας Παλτίδου ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης. Επί της 
εγκλήσεως µας αυτής ασκήθηκε  ήδη από τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης ποινική 
δίωξη για κακουργηµατική υπεξαίρεση και είναι εν εξελίξει η συναφώς διεξαγόµενη κύρια ανάκριση. 

7) Την από 18.3.2004 αγωγή της εταιρείας «Γρηγόρης Βορειοελλαδική Α.Ε.» κατά των Αθανασίου 
Βαρταλάµη, Γεωργίου Βαρταλάµη και ∆έσποινας Παλτίδου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης. ∆ικάσιµος για την συζήτηση της αγωγής αυτής έχει οριστεί η 23.5.2006. 

8) Την από 18.4.2004 αγωγή της εταιρείας «Γρηγόρης Βορειοελλαδική Α.Ε.» κατά των Γεωργίου 
Βαρταλάµη, Αθανασίου Βαρταλάµη και ∆έσποινας Παλτίδου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης. ∆ικάσιµος για την συζήτηση της αγωγής αυτής έχει οριστεί η 14.6.2006. 

9) Την από 19.4.2004 αγωγή της εταιρείας «Γρηγόρης Βορειοελλαδική Α.Ε.» κατά των Γεωργίου 
Βαρταλάµη, Αθανασίου Βαρταλάµη και ∆έσποινας Παλτίδου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης. ∆ικάσιµος για την συζήτηση της αγωγής αυτής έχει οριστεί η 14.6.2006. 
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2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 

2.1. Γενικά 

Με την ολοκλήρωση της µεταβολής της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ΕΥΡΩ 0,41 µε αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποίησης µέρους του αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο καθώς και της δωρεάν διανοµής των µετοχών που προέκυψαν από το split, όπως αποφασίσθηκε 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/12/03, οι µετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν σε 22.621.740 
κοινές ονοµαστικές. 

Κάθε µετοχή της εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από 
το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο 
περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται 
αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της εταιρείας και των νοµίµων 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. 

Οι µέτοχοι της εταιρείας, καθώς και η ίδια η εταιρεία, είχαν υπογράψει σύµβαση µε ηµεροµηνία 
27/07/1998, ενόψει της απόκτησης µετοχών από τις εταιρείες GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. και 
EUROHELLENIC INVESTMENT Α.Ε., η οποία και περιείχε τους όρους υπό τους οποίους οι εν λόγω 
εταιρείες θα συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Εν όψει της εισαγωγής της εταιρείας 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, η παραπάνω σύµβαση καταργήθηκε µε νεώτερο συµφωνητικό 
ηµεροµηνίας 01/02/2000. Κατόπιν αυτού, το καταστατικό της εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα 
υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.  

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος 
των 10 µετοχών. 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν.  Οι µέτοχοι 
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν 
αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 

Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών 
Συνελεύσεων. 

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας είτε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να 
καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε 
οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται 
στην εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον 
µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα 
παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. 

Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωµα: 

α) να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας να ασκήσει τον έλεγχο της εταιρείας 
σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν 2190/1920, και  

β) να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από 
τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία πρέπει να 
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις Ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της 
εταιρείας.  
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Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την εταιρεία Μητρώο µετόχων 
κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. 

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής 
ανακοινώνεται δια του Τύπου. 

Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 

 

2.2. Φορολογία Μερισµάτων 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109), οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές 
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πλην των τραπεζών, βαρύνονται µε φόρο 35% επί 
των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή.  

Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο 
µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.  

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του 
Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας.  

 

2.3. Υποχρεώσεις Μετόχων 

Η εταιρεία συµµετέχει σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για την ανάληψη έργων και προµηθειών. Ως εκ 
τούτου, οι µέτοχοι αυτής νοµικά πρόσωπα εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2328/95 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στις διατάξεις του Π.∆. 82/96 για ονοµαστικοποίηση µετοχών. 

Η µη τήρηση των διατάξεων αυτών έχει ως συνέπεια τη στέρηση δικαιώµατος παραστάσεως και ψήφου 
στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων καθώς και των κάθε είδους µετοχικών δικαιωµάτων που 
απορρέουν από τη µετοχική ιδιότητα. 

Η εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της ονοµαστικοποίησης µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετόχων των Α.Ε. µετόχων της. 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

3.1. Γενικές Πληροφορίες 

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. Οι δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε 
το 1972 υπό τη µορφή ατοµικής επιχείρησης από τον κ. Γρηγόρη Γεωργάτο.   

Η ακριβής επωνυµία της εταιρείας όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/1/1999 είναι: «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ», ενώ η εταιρεία χρησιµοποιεί επίσης τους διακριτικούς 
τίτλους «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ» και «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.». Κατά τη σύσταση 
της εταιρείας η επωνυµία της ήταν «ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» µε τον διακριτικούς τίτλους «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» και «ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Αλίµου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ 174-56, τηλ. 210-
9971100, όπου βρίσκονται και οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρείας. Οι 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στεγάζονται σε οικόπεδο εµβαδού 5.265 τ.µ. του ∆ήµου Αλίµου και 
καταλαµβάνουν συνολική έκταση 10.710τ.µ. 

Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών στη Νοµαρχία Αθηνών, µε αρ. 
25086/06/Β/91/58. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα (90) χρόνια. 

Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρείας περιγράφεται ως εξής: 

Α.  Σκοπός της εταιρείας, είναι: 

1.  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. 

2.  Η εµπορία ποτών αναψυκτικών. 

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

4.  Η µεταφορά των παραπάνω ειδών µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα στους τόπους πώλησής τους. 

5.  Η διάθεση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των πιο πάνω προϊόντων. 

6.  Η για λογαριασµό της εταιρείας ή για λογαριασµό τρίτων εισαγωγή από το εξωτερικό ή εξαγωγή 
στο εξωτερικό των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και η εµπορία αυτών, καθώς και η εµπορία 
προϊόντων ηµεδαπής προέλευσης και εν γένει η ενέργεια κάθε συναφούς εργασίας. 

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

8.  Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών οίκων του εξωτερικού και 
εσωτερικού, συναφών προς τον σκοπό της εταιρείας. 

9.  Η εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων. 
 

Β.  Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία µπορεί: 

1. Να δηµιουργεί υποκαταστήµατα, αποθήκες και θυγατρικές εταιρείες σε όλη την επικράτεια της 
Ελλάδος και στο εξωτερικό. 

2. Να µισθώνει ακίνητα και να το εξοπλίζει κατάλληλα µε µηχανήµατα και άλλα κινητά πράγµατα σε 
σχέση µε τα παραπάνω. 

3. Να υποµισθώνει τα παραπάνω ακίνητα ή να παραχωρεί τη χρήση τους σε τρίτους µε το σύστηµα 
Franchise µε όρο την αγορά προς µεταπώληση των προϊόντων παραγωγής της εταιρείας. 
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4. Να συµµετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

5. Να αγοράζει, πωλεί και εµπορεύεται µηχανολογικό εξοπλισµό καταστηµάτων.  

6. Να παρέχει την εγγύησή της υπέρ θυγατρικών της εταιρειών καθώς και υπέρ συνεργαζόµενων µε 
αυτή φυσικών ή και νοµικών προσώπων. 

Το σχετικό µε το σκοπό άρθρο 3 του καταστατικού έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

• κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05-11-01, η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση δι’ 
απορροφήσεως της ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε., µε την προσθήκη του σηµείου Β6 και 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ 812/01-02-2002. 

• κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14-12-04, µε την προσθήκη του σηµείου Α9 και 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ 15210/30-12-2004. 

Πέραν των παραπάνω, ουδεµία άλλη τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας έχει λάβει χώρα κατά την 
τελευταία τριετία. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της γρήγορης εστίασης (ΣΤΑΚΟ∆ 91 - κωδικός ΕΣΥΕ 553.1- 
Κλάδος Εστιατορίων, 513.4 - Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού ) η οποία καλύπτει την 
ανάγκη του καταναλωτή για γρήγορο φαγητό µεταξύ των κυρίων γευµάτων ή υποκαθιστώντας κάποιο 
από αυτά κατά το διάστηµα που βρίσκεται µακριά από το σπίτι του. 

Η διαρκής επένδυση της εταιρείας στην ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων, την υψηλή ποιότητα 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει καθως και την πολιτική αναβάθµισης και εξέλιξης του 
έµψυχου υλικού της, την έχουν σήµερα κατατάξει ως µία από τις πιο πρωτοποριακές και γρήγορα 
εξελισσόµενες εταιρείες, στον κλάδο της γρήγορης εστίασης στην Ελλάδα. 

 

3.2.  Ιστορικό 

Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1972 από τον κ. Γρηγόρη Γεωργάτο και έκτοτε 
δραστηριοποιείται µε επιτυχία στο χώρο των τροφίµων και πιο συγκεκριµένα στην αγορά της γρήγορης 
εστίασης. Η συγκεκριµένη αγορά καλύπτει την ανάγκη του καταναλωτή για γρήγορο φαγητό µεταξύ 
των κυρίων γευµάτων ή υποκαθιστώντας κάποιο από αυτά. Η εταιρεία παράγει και προωθεί στην 
εγχώρια αγορά προϊόντα ζύµης. (σφολιάτες, κρουασάν κτλ) και διανέµει µια σειρά άλλα συναφή 
προϊόντα στα οποία περιλαµβάνονται διάφοροι τύποι σάντουιτς σε ψωµί, µπαγκέτα κτλ. 

Η εταιρεία αξιοποιώντας την µεγάλη οικογενειακή εµπειρία στην παραγωγή προϊόντων ζύµης πέτυχε 
δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης, ιδιαίτερα µετά το 1990, οπότε και η διοίκηση της εταιρείας πέρασε 
στη νέα γενιά της οικογένειας, το Βλάσση και την Άρτεµις Γεωργάτου. Η αλλαγή αυτή στη διοίκηση της 
εταιρείας συνέπεσε και µε την ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς και την ταυτόχρονη ανάπτυξη της 
εταιρείας. 

Παρακάτω αναφέρονται ορισµένες σηµαντικές για την εξέλιξη της εταιρείας χρονολογίες: 

 
1972  Ίδρυση του πρώτου καταστήµατος στη ∆άφνη, ως ατοµική επιχείρηση, από το Γρηγόρη 

Γεωργάτο. 

1991  Μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυµο µε την ονοµασία «ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» µε τη διακριτική ονοµασία 

«Γρηγόρης». 

 Ανάληψη διοικητικών καθηκόντων από τη δεύτερη γενιά της οικογενείας Γεωργάτου. 

 Αρχή της επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων λιανικής. 

1994  Υπογραφή των πρώτων συµβάσεων franchise. 

1998  Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας της “GLOBAL CAPITAL INVESTORS LP” και 

της    “EUROHELLENIC INVESTMENT Α.Ε.”. 
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 Αγορά ακινήτου 11.000 τ.µ. στον Άλιµο. 

1999  Μετεγκατάσταση των παραγωγικών και διοικητικών εργασιών στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. 

2000  Εισαγωγή στη Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

 Εξαγορά της εταιρείας «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ – ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.». 

 Επέκταση στην Ρουµανία. 

 ∆ίκτυο 104 καταστηµάτων. 

 ∆ηµιουργία του πρώτου FOOD COURT. 

 Ίδρυση της «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» και δηµιουργία του πρώτου εστιατορίου γρήγορης 

εξυπηρέτησης µε κινέζικο φαγητό ‘‘WOK 88’’. 

2001  Συνέχιση της επέκτασης στη Ρουµανία µε τέσσερα νέα σηµεία πώλησης. 

 Λειτουργία καταστήµατος στο νέο αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

 Αποφασίζεται και ολοκληρώνεται η συγχώνευση δια απορροφήσεως της αλυσίδας 

καφεστιατορίων «ΝΕΟΝ» . 

 Πιστοποίηση µε ΕΝ ISO 9001 1994 από την TUV Austria Hellas . 

2002  Ανάπτυξη του δικτύου "WOK 88"  µε την δηµιουργία νέων καταστηµάτων. 

 Ανάδειξη του Οµίλου Γρηγόρης ως αναδόχου της εκµετάλλευσης των εστιατορίων και κυλικείων των 

αµαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε. 

 ∆ηµιουργία του “Coffeeright” (concept café) και ανάπτυξη δικτύου πέντε καταστηµάτων. 

 Επέκταση του “Coffeeright” στην Ρουµανία. 

 Είσοδος στον τοµέα των κλειστών αγορών στην Ρουµανία (Αεροδρόµιο, Σιδηροδροµικός Σταθµός) 

2003  Σύναψη εµπορικής συµφωνίας µε το Πολεµικό Ναυτικό για την κατασκευή και λειτουργία 

εστιατορίου στον χώρο του Ναύσταθµου Σαλαµίνας. Είναι η πρώτη τέτοιου είδους συµφωνία του 

Ελληνικού Στρατού µε ιδιωτική εταιρεία. 

 Νέες σηµαντικές συµφωνίες στον τοµέα των κλειστών αγορών 

 ∆ηµιουργία νέων καταστηµάτων στην αγορά της Ρουµανίας 

2004  Είσοδος σε νέους τοµείς των «κλειστών αγορών». 

 Ανάπτυξη των δικτύων «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» & “Coffeeright” µέσω εταιρικών και     

       franchise καταστηµάτων. 

 

3.3. Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

Κεντρικό αντικείµενο της δραστηριότητας της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» είναι η παρασκευή και 
διάθεση µικρογευµάτων και συναφών προϊόντων, και υπηρεσιών, µε στόχο την ποιότητα και την βέλτιστη 
κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία δραστηριοποιείται αφενός στην 
εµπορία προϊόντων ζύµης και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων γρήγορου φαγητού µε την 
επωνυµία «Γρηγόρης µικρογεύµατα», “Coffeeright”  & ”Wok 88”  καθώς και στη δηµιουργία και ανάπτυξη 
νέων concepts µαζικής εστίασης. 
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Για τη διανοµή των προϊόντων της, η εταιρεία χρησιµοποιεί διαφορετικά δίκτυα. 

1.  ∆ίκτυο καταστηµάτων µε την εµπορική επωνυµία «Γρηγόρης µικρογεύµατα». Το δίκτυο αυτό 
αριθµούσε στο τέλος του 2004, 177 σηµεία πώλησης από το οποία 126 ανήκαν στην εταιρεία και 
τα υπόλοιπα σε αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees). 

2.  ∆ίκτυο καταστηµάτων µε την εµπορική επωνυµία “Coffeeright”. Το δίκτυο αυτό αριθµούσε στο 
τέλος του 2004, 35 καταστήµατα, από το οποία 26 ανήκαν στην εταιρεία και τα υπόλοιπα σε 
αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees). 

3.  ∆ίκτυο καταστηµάτων µε την εµπορική επωνυµία “Wok 88”. Το δίκτυο αυτό αριθµούσε στο 
τέλος του 2004, 3 καταστήµατα, όλα εταιρικά. 

4.  ∆ίκτυο καταστηµάτων µε την εµπορική επωνυµία «ΝΕΟΝ». Το δίκτυο αυτό αριθµούσε στο τέλος 
του 2004, 2 εταιρικά καταστήµατα. 

5.  Το ∆εκέµβριο του 2000 ξεκίνησε η λειτουργία της παραγωγικής µονάδας και του πρώτου 
καταστήµατος µε την επωνυµία “Gregory’s“  εκτός Ελλάδας, στην Piata Romana, κεντρικό 
σηµείο του Βουκουρεστίου. Μέχρι το τέλος του έτους 2004 το δίκτυο αυτό αριθµούσε  9 
καταστήµατα “Gregory’s“  & 7 καταστήµατα “Coffeeright”. 

Το κατάστηµα «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» καλύπτει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου της πόλης, που 
ζει σε έντονους ρυθµούς και βρίσκεται αρκετές ώρες την ηµέρα εκτός σπιτιού, για γευστικά µικρογεύµατα, µε 
προϊόντα παραδοσιακά ή µοντέρνα που είναι χαρακτηριστικά για τη φρεσκάδα τους, την ποιότητά τους, την 
απόλυτη καθαριότητα στους χώρους παρασκευής και σερβιρίσµατος, και προσφέρονται σε ένα περιβάλλον 
φιλικής και γρήγορης εξυπηρέτησης. 

Η επιτυχία των καταστηµάτων «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» στηρίζεται στα φρεσκοψηµένα προϊόντα και τη 
σωστή εκπαίδευση και συµπεριφορά του προσωπικού. Το µοντέλο αυτό καταστήµατος είναι µια δηµιουργία 
της εταιρείας που µετεξέλιξε την εικόνα και τη λειτουργία των κλασσικών καταστηµάτων του κλάδου, 
δηµιουργώντας την αγορά των µικρογευµάτων. Η µεγάλη επιτυχία αυτού του µοντέλου καταστήµατος είναι 
ότι έγινε κοµµάτι της καθηµερινής ζωής για πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
καταστήµατα «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» λειτουργούν µε µεγάλη επιτυχία σε περιοχές µε εντελώς 
διαφορετικά κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά και προσελκύουν όλες τις ηλικιακές οµάδες. Η 
επέκτασή τους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος απέδειξε ότι ο συνδυασµός ποιότητας, καθαριότητας και 
εξυπηρέτησης σχετίζονται απόλυτα µε την επιτυχία της Εταιρείας. 

Η διάθεση των προϊόντων της εταιρείας, που µέχρι το 2001 γινόταν κεντρικά από τις εγκαταστάσεις 
στον Άλιµο µε δεκαπέντε φορτηγά-καταψύξεις, έξι φορτηγά-συντηρήσεις, τρία φορτηγά-κανονικών 
συνθηκών, τα οποία κάλυπταν τις ανάγκες τροφοδοσίας ολόκληρου του δικτύου καταστηµάτων, 
σταδιακά µέσα στο 2002, πέρασε σε τρίτους, εξειδικευµένα logistics centers, που αποθηκεύουν και 
διανέµουν για λογαριασµό της εταιρείας. Η κίνηση αυτή, που αποτελεί στρατηγική απόφαση της 
εταιρείας για να µπορέσει να επικεντρωθεί στην λειτουργία των καταστηµάτων του δικτύου και την 
ανάπτυξη των νέων σηµάτων, ήδη από το 2003 οδήγησε σε µείωση του κόστους αποθήκευσης και 
διανοµής κατά 15%, περίπου, ενώ απλοποίησε και όλο το κύκλωµα logistics.  

Η εταιρεία διαθέτει επτά κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα. Το υπ΄ αριθµόν 138332 σήµα πού 
αποτελείται από τις λέξεις «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» µε ηµεροµηνία λήξης προστασίας την 
07/10/2012 το οποίο χρησιµοποιείται ως επωνυµία των σηµείων πώλησης, το εµπορικό σήµα που 
αποτελείται από τη λέξη "Coffeeright" το οποίο χρησιµοποιείται ως επωνυµία των σηµείων πώλησης 
του νέου concept στον τοµέα των café µε ηµεροµηνία λήξης προστασίας την 26/03/2012, το εµπορικό 
σήµα που αποτελείται από τις λέξεις "Wok 88" το οποίο χρησιµοποιείται ως επωνυµία των fast casual 
restaurants Ασιατικής κουζίνας, το υπ΄ αριθµόν 104898 σήµα το οποίο αποτελείται από τις λέξεις 
«ΝΕΟΝ» µε ηµεροµηνία λήξης προστασίας την 27/07/2009, το υπ΄ αριθµόν 116832 σήµα το οποίο 
αποτελείται από τις λέξεις «CONFECTA Προϊόντα Ζύµης» που αποτελεί το εµπορικό σήµα που 
χρησιµοποιείται για τις πωλήσεις χονδρικής και το οποίο τελεί υπό καθεστώς ανανέωσης της 
προστασίας, το εµπορικό σήµα το οποίο αποτελείται από τις λέξεις «Μαύρο πρόβατο» και το εµπορικό 
σήµα το οποίο αποτελείται από τις λέξεις «Νέον µαγειρέµατα» που χαρακτηρίζει το concept της 
ελληνικής κουζίνας. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 ν. 2239/1994, η διάρκεια των σηµάτων 
µπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία. Επίσης υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός κατοχυρωµένων σηµάτων 
που χαρακτηρίζουν προϊόντα της Εταιρείας. 
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3.4. Προϊόντα και Παραγωγική διαδικασία 

Η εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» µέσα στο 2004 παρασκεύαζε και διέθετε επιτυχώς µια 
σειρά προϊόντων που εξυπηρετούν την ανάγκη του καταναλωτή για µικρογεύµατα.  Αυτά είναι : 

1.  Προϊόντα σφολιάτας (τυρόπιτα, λουκανικόπιτα, κασερόπιτα, πίτσα κτλ) 
2.  Κρουασάν (σπέσιαλ, βουτύρου, σοκολάτα κτλ) 
3.  Παραδοσιακά (µπουγάτσα κρέµα, χωριάτικη σπανακοτυρόπιτα, στριφτή τυρόπιτα-σπανακόπιτα κτλ) 
4.  Ζύµες µαγιάς (πίτσα ταψιού, πεϊνιρλί, µέξικο κτλ) 
5.  Κρύα σάντουιτς (σε άσπρη µπαγκέτα & µπαγκέτα ολικής αλέσεως) 

6.  Ζεστά και κρύα σάντουιτς (σε τορτίγια, σε ψωµί Brioche, αραβική πίτα & κρουασάν βουτήρου) 

7.  Τοστ σάντουιτς 
8.  Hot-Dog 

9.  Club sandwich 

10.  Φρεσκοκοµµένες σαλάτες 

Εκτός από τα παραγόµενα προϊόντα, τα καταστήµατα «Γρηγόρης µικρογεύµατα» διαθέτουν και µια 
επιπλέον συµπληρωµατική γκάµα προϊόντων όπως : 

1.  Ζεστά ροφήµατα (καφές ελληνικός, γαλλικός, Nescafe, καπουτσίνο, εσπρέσσο, καφές φίλτρου,   
τσάι, Cozito, σοκολάτα) 

2.  Κρύα ροφήµατα (καφέ frappe, καπουτσίνο freddo, frozito, σοκολάτα, χυµός πορτοκαλιού) 

3.  Αναψυκτικά (κύριος συνεργάτης 3Ε) 
4.  Συσκευασµένοι χυµοί (συνεργάτης 3Ε, Φάγε) 

5.  Μπύρες 
6.  Γάλα, γιαούρτι (συνεργάτης Φάγε) 
7.  Παγωτό (συνεργάτης ALGIDA) 

Η γκάµα των προϊόντων συνεχώς εξελίσσεται και διευρύνεται µε την προσθήκη νέων γεύσεων και 
ποικιλιών. 

Μέσα στην χρήση του 2002, στα πλαίσια της στρατηγικής απόφασης της εταιρείας να επικεντρώσει τις 
προσπάθειες και τους πόρους της στην λειτουργία και την ανάπτυξη εµπορικών σηµάτων, σταδιακά και 
από την µέση της χρονιάς περίπου, ανέθεσε σε τρίτους παραγωγούς την παραγωγή των προϊόντων που 
διαθέτει στο δίκτυο της, πάντα µε την συνταγή και τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας του Οµίλου. 
Οι παραγωγοί αυτοί εκτελούν επακριβώς τις συνταγές της εταιρείας, ενώ παράγουν τους 
συγκεκριµένους κωδικούς αποκλειστικά για την Εταιρεία. Παράλληλα η εταιρεία ενίσχυσε το τµήµα 
Ποιοτικού Ελέγχου ώστε να εξασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν που θα φτάσει στον καταναλωτή θα είναι 
άριστο, τόσο από ποιοτικής πλευράς, όσο και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του (γεύση, 
εµφάνιση). Τα κυριότερα αποτελέσµατα του outsourcing της παραγωγής είναι τα εξής:  

 

Ποιότητα Προϊόντος 

Η εταιρεία, µέσα από την διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης των προµηθευτών της και αξιοποιώντας, 
αφενός την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά και αφετέρου την βαθιά γνώση του προϊόντος, έχει 
καταφέρει να εµπλουτίσει τις αποκλειστικές συνταγές της µε νέα προϊόντα που αναπτύσσουν για 
λογαριασµό της έλληνες και ξένοι παραγωγοί. Ποιοτικές έρευνες (µε την µορφή του ‘µυστικού πελάτη’) 
µε τον ανταγωνισµό φέρνουν τα προϊόντα της εταιρείας µας στην κορυφή της αγοράς. 

Εισαγωγή νέων Προϊόντων 

Η εταιρεία µας, αποδεσµευµένη από τους περιορισµούς της παραγωγικής διαδικασίας και των 
επενδύσεων σε υποδοµές, µπορεί να προσαρµόζει άµεσα την γκάµα των προϊόντων της στις ανάγκες 
της αγοράς. Κατά την τρέχουσα χρήση ανανεώσαµε τα προϊόντα µας σε ποσοστό 13%, εισάγοντας 8 
νέους κωδικούς.  
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Κόστος Προϊόντος 

Σαν αποτέλεσµα των οικονοµιών κλίµακας, το συνολικό κόστος πωληθέντων της εταιρείας συναρτήσει 
του κύκλου εργασιών βαίνει µειούµενο τις δύο τελευταίες χρήσεις.  

 

3.5.  ∆ίκτυο Καταστηµάτων - Franchising - ∆ιανοµή Χονδρικής 

Ο Όµιλος, στο τέλος της χρήσης 2004, διέθετε εκτενές δίκτυο από διακόσια δέκα τέσσερα (217) σηµεία 
πώλησης στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Αττικής, από τα οποία τα εκατόν πενήντα 
επτά (157) τα εκµεταλλευόταν η εταιρεία, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούσαν µε τη µέθοδο του 
franchising. 

Στο εξωτερικό, συγκεκριµένα στη Ρουµανία, λειτουργούσαν δεκαέξι (16) καταστήµατα. Τα εννέα (9) 
από αυτά λειτουργούσαν µε την επωνυµία "Gregory’s"  ενώ τα άλλα επτά (7) ως “shop in a shop” στα 
“Gregory’s”  µε την επωνυµία “Coffeeright”.  

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει την εξέλιξη στον αριθµό των καταστηµάτων κατά την τελευταία 
πενταετία όπου παρατηρήθηκε η πιο ραγδαία ανάπτυξη. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Εταιρικά καταστήµατα «Γρηγόρης µικρογεύµατα» & 
Εταιρικά σηµεία πώλησης κλειστών αγορών 

33 62 146 142 126 

Εταιρικά καταστήµατα «ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ» 4 4 1 - - 

Franchise καταστήµατα «Γρηγόρης µικρογεύµατα» 55 55 52 50 51 

Franchise καταστήµατα “Coffeeright” (shop in a shop) - - - 1 9 

Franchise καταστήµατα «ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ» 7 7 3 - - 

Εταιρικά καταστήµατα “Wok 88” - - 5 5 3 

Εταιρικά καταστήµατα “Coffeeright” (shop in a shop) - - 4 13 26 

Εταιρικά καταστήµατα “NEON” - - 5 2 2 

Νέα concepts 4 4 6 1 - 

Γενικό Σύνολο στην Ελλάδα 103 132 222 214 217 

Εταιρικά καταστήµατα “Gregory’s” στην Ρουµανία 1 5 9 9 9 

Εταιρικά καταστήµατα “Coffeeright” στην Ρουµανία 
(shop in a shop) 

- - - 7 7 

Εταιρικά καταστήµατα “Coffeeright”  στη Τσεχία - - - 2 - 

Γενικό Σύνολο στο εξωτερικό 1 5 9 18 16 
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Τα καταστήµατα που έχει µισθώσει ο Όµιλος για ιδία εκµετάλλευση είναι τα εξής: 

 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1 Λεωφόρος Βουλιαγµένης 179, ∆άφνη 

2 Λεωφόρος Βουλιαγµένης 210, ∆άφνη 

3 Κύπρου 9, Άλιµος 

4 Σόλωνος 68, Αθήνα 

5 Λεωφόρος Αλίµου 126, Άλιµος 

6 Μητροπόλεως 88, Αθήνα 

7 Σόλωνος 142, Αθήνα 

8 Σοφοκλέους 5, Αθήνα 

9 Σόλωνος 87-89, Αθήνα 

10 Σίνα 2-4, Αθήνα 

11 Τσαµαδού 1, Πειραιάς 

12 Βαλαωρίτου 1 & Κριεζώτου, Αθήνα 

13 Κων/νου Παλαιολόγου 3, Ν. Σµύρνη 

14 Βασιλίσσης Σοφίας 50 και Ερµού, Μαρούσι 

15 Ελευθερίας 11, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

16 Πανεπιστηµίου 20, Αθήνα 

17 Παπαδιαµαντοπούλου 78, Ζωγράφου 

18 Λεωφόρος Ειρήνης 119, Πέραµα 

19 Ζαννή 24, Πειραιάς 

20 Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου 

21 Μεραρχίας 11 & Νοταρά, Πειραιάς 

22 Μεσογείων 242, Χολαργός 

23 Πειραιώς 204, Ταύρος 

24 Μαρασλή 25, Αθήνα 

26 Πολυτεχνείου & ∆ήµητρος 10, Ελευσίνα 

27 Ιερά Οδός 278 & Θηβών, Αιγάλεω 

28 Καραϊσκου 117, Πειραιάς 
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29 Λυκούργου 1 & Λ. Κηφισίας, Χαλάνδρι 

30 Σιβιτανίδου 51, Καλλιθέα 

31 Στουρνάρη 5, Εξάρχεια 

32  ∆ιεθνής Αερολιµένας Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

33  ∆ιεθνής Αερολιµένας Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

34  Πατησίων & Χέυδεν 10, Αθήνα 

35  Αγίου Θωµά 36, Αθήνα 

36  Πανόρµου 74 & Λαρίσης 35, Αµπελόκηποι 

37  Γ. Γεννηµατά 3, Ελευσίνα 

38  Τατοΐου 8, Μεταµόρφωση 

39  Γρηγορίου Λαµπράκη 156, Πασαλιµάνι 

40  Μητροπόλεως 3, Σύνταγµα 

41  ∆ώρου 1, Οµόνοια 

 42  Πανόρµου 74, Αµπελόκηποι 

43  Λεωφ. Συγγρού 72, Αθήνα 

44 Πατησίων 2 & Πολυτεχνείου 1, Αθήνα 

45  Αγίου Κωνσταντίνου 2, Αθήνα 

46  Πανεπιστηµίου 44, Αθήνα 

47  Εµµανουήλ Μπενάκη & Νικηταρά, Αθήνα 

48  Η.Σ.Α.Π. Πειραιά, Πειραιάς 

49  ∆. Γούναρη 42, Θεσσαλονίκη 

50  ∆ωδεκανήσου 17 & Φράγκων, Θεσσαλονίκη 

51  Πέτρου Ράλλη 97, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 

52  Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα  

53  Αµαλίας 4, Αθήνα 

54 Κορίνθου 246 & πλ. Αγ. Γεωργίου Α’, Πάτρα 

55 Ακτή ∆υµαίων 56-58, Πάτρα 

56 Υµηττού 90 & Ιφικράτους, Παγκράτι 

57 Ακαδηµίας 59-61, Αθήνα 

58 Γρηγορίου Λαµπράκη 146 & Σωτήρος, Πειραιάς 
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59 Σ.Ε.Α. Ι, Αττική Οδός 

60 Σ.Ε.Α. ΙΙ, Αττική Οδός 

61 Νίκης 2, Αθήνα 

62 Ακτή Μιαούλη & Φιλελλήνων 2, Πειραιάς 

63 Πατησίων & Χαλκοκονδύλη, Αθήνα 

64 Λεωφ. Πάρνηθος 28, Μενίδι 

 

 

Τα καταστήµατα που έχει µισθώσει η Εταιρεία για υπεκµίσθωση προς δικαιούχους δικαιόχρησης είναι τα 
εξής: 

 

 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1 Λεωφόρος Συγγρού 224, Αθήνα 

2 Αγίου ∆ηµητρίου 297, Άγιος ∆ηµήτριος 

3 Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 9, Αθήνα 

4  Αρχιπελάγους 11, Μυτιλήνη 

5 Ακτή Μιαούλη 11, Πειραιάς 

6 Φειδιππίδου 57, Αθήνα 

7 Ευελπίδων  8 και Κρέσνας 2, Αθήνα 

8 Βερανζέρου 5, Αθήνα 

9 Φιλικών 36, Περιστέρι 

10 Σαλαµινοµάχων 9, Σαλαµίνα 

11 Πλατεία Βασ. Γεωργίου 5Β, Ξάνθη 

12 Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους, Μύκονος 

13 Λεωφ. Αµφιθέας 102, Παλαιό Φάληρο 

14 Παπάγου 76, Ζωγράφου 

15 Συγγρού 90, Αθήνα 
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Η Εταιρεία έχει υπογράψει συµβάσεις δικαιόχρησης για τα εξής καταστήµατα: 

 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1 Ακτή Μιαούλη 11, Πειραιάς 

2 Ιωάννου Θεοτόκη 5, Κέρκυρα 

3 Ελευθερίου Βενιζέλου 152, Καλλιθέα 

4 Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91, Αθήνα 

5 Φραγκούδη 9, Καλλιθέα 

6 Ερµού 78 & Αθηνάς 2, Αθήνα 

7 Πλατεία Ειρήνης & Ιωαννίνων 2, Κοµοτηνή 

8 Συγγρού 1 & Ιωαννίδου, Χαλκίδα 

9 Αγίου ∆ηµητρίου 297, Άγιος ∆ηµήτριος 

10 Θησέως 191, Καλλιθέα 

11 Γούναρη 29, Ελληνικό 

12 Αρχιπελάγους 11, Μυτιλήνη 

13 Θουκυδίδου 36, Καλαµάκι 

14 Λεωφόρος Μαραθώνος 149, Νέα Μάκρη 

15 Πειραιώς 17, Μοσχάτο 

16 Πρωτεσιλάου 73, Ίλιον 

17 Λεωφ. Παπάγου 76, Ζωγράφου 

18 Λεωφόρος Αµφιθέας 102, Παλαιό Φάληρο 

19 Λεωφόρος Συγγρού 224, Αθήνα 

20 Λεωφόρος Συγγρού 90, Αθήνα 

21 Ιπποκράτους 3-5, Αθήνα 

22 Λεωφόρος Ειρήνης 41, Ταύρος 

23 Χρεµωνίδου 2, Παγκράτι 

24 Ευελπίδων 8 και Κρέσνας 2, Αθήνα 

25 Φειδιππίδου 57, Γουδί 

26 Φιλελλήνων 3, Καβάλα 

27 Πλατείας 23ης Μαρτίου, Καλαµάτα 
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28 Φιλικών 36, Περιστέρι 

29 Αχαρνών 80, Κηφισιά 

30 Λ. Πετρουπόλεως 28 & Σοφούλη, Ν. Λιόσια 

31 Βερανζέρου 5, Αθήνα 

32 Αγ. Παρασκευής 52 & Λυσίας, Μπουρνάζι 

33 Αγ. ∆ηµητρίου 167 & Γράµµου 34 Αγ. ∆ηµήτριος 

34 Λεωφόρος Αθηνών & ∆ιαδόχου Κωνσταντίνου, Σπάτα 

35 Πλατεία 1866 29, Χανιά 

36 Πλατεία Βασ. Γεωργίου 5Β, Ξάνθη 

37 ∆. Σούτσου 40 & Αθανασιάδου, Αµπελόκηποι 

38 Ελ. Βενιζέλου 51-53, Καλλιθέα 

39 Σινώπης 3, Αµπελόκηποι 

40 28ο χλµ Αθηνών – Λαµίας, Άγιος Στέφανος 

41 Αρτέµιδος Μιαούλη & Γρηγορίου 5ου, Λούτσα 

42 Σαλαµινοµάχων 9, Σαλαµίνα 

43 Καποδιστρίου 3, Λαµία 

44 ∆αβάκη 25 & ∆ηµοσθένους, Καλλιθέα 

45 Ακαδηµίας 80, Αθήνα 

46 Μ. Αλεξάνδρου 12, Π. Φάληρο 

47 Εµµανουήλ Μπενάκη 13-15, Αθήνα 

48 Ν. Ζέρβα 2 & Πυρσινελλά 1, Ιωάννινα 

49 Αγίου Θωµά 32, Αθήνα 

50 Πλατεία Κανάρη 10, Κυψέλη 

51 ∆εκελείας 102 & Ελ. Βενιζέλου 2, Ν. Φιλαδέλφεια 
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3.6.  Πάγια  Περιουσιακά  Στοιχεία  

Η εταιρεία, συνεχίζοντας τη δυναµική της ανάπτυξη, µετακόµισε το 1999 σε νέες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8 στον Άλιµο, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας. 
Σε ένα σύγχρονο κτίριο 10.700 τ.µ. επί γηπέδου 5.265 τ.µ. στεγάζονται πλέον όλες οι υπηρεσίες της 
εταιρείας. 

Όλοι οι χώροι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι κλιµατιζόµενοι, κατάλληλα εξοπλισµένοι και 
ειδικά διαµορφωµένοι για τις ανάγκες των επιµέρους τµηµάτων. Περιλαµβάνονται αίθουσες γραφείων, 
παρουσιάσεων, εκπαιδεύσεων, αποθήκες, και χώρους αναψυχής των εργαζοµένων. 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στον µηχανογραφικό εξοπλισµό της εταιρείας, ο οποίος µετά από την 
ολοκλήρωση της διασύνδεσης (interface) των επιµέρους συστηµάτων µέσα στο 2003, µας παρέχει 
λεπτοµερή πληροφόρηση (management information) για να κατευθύνουµε την επιχειρηµατική µας 
στρατηγική. 

Συγκεκριµένα: 

• Αντικαταστήσαµε τις συνηθισµένες ταµειακές µηχανές στα καταστήµατα µε ένα 
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα πωλήσεων που δίνει αναλυτικότατες πληροφορίες 
στην ∆ιοίκηση για τις πωλήσεις, καθώς και στατιστικά στοιχεία. Το συγκεκριµένο σύστηµα 
αποτελεί και την βάση του ελέγχου των εσόδων για τα καταστήµατα µας.   

• Το λογιστικό σύστηµα αντικαταστάθηκε µε το SAP, το καλύτερο µηχανογραφικό σύστηµα 
παγκοσµίως, αποτελώντας µάλιστα την πρώτη εταιρεία του κλάδου που τόλµησε την 
εφαρµογή αυτή στην Ελλάδα. Το συγκεκριµένο σύστηµα παρέχει απεριόριστες δυνατότητες 
ανάλυσης και πληροφόρησης και µάλιστα σε πραγµατικό χρόνο (real time). 

• Αντικαταστάθηκε το υπάρχον σύστηµα υπολογισµού µισθοδοσίας µε το Scan, το σύστηµα µε 
τις περισσότερες εγκαταστάσεις σε µεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα. 

 

Η εταιρεία προέβη εντός του Αυγούστου 2003 σε πώληση και επαναµίσθωση (sale & lease back) του 
ακινήτου επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8. Επίσης προχώρησε σε πώληση των ακινήτων ιδιοκτησίας 
της α) στη συµβολή των οδών Βαλαωρίτου & Κριεζώτου, στην Αθήνα, β) στην συµβολή των οδών 2ας 
Μεραρχίας & Νοταρά 11, στον Πειραιά και γ) επί της οδού Πειραιώς 53 , στο Μοσχάτο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται η εξέλιξη της λογιστικής άξιας των παγίων και των εξόδων 
εγκατάστασης στις τρεις τελευταίες χρήσεις, σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία της 
Εταιρείας: 

 
 

(ΕΥΡΩ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ        2002        2003        2004 

  
Έξοδα ιδρύσεως & Α’ εγκατάστασης 4.654.674,83 5.169.051,63 5.331.397,93
Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων  
για κτήσεις παγίων στοιχείων 58.949,38

 
58.949,38 58.949,38

Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 199.547.95 199.547.95 199.547.95
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 4.959.868.87 5.067.534,04 5.104.059,25
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης 9.873.041,03 10.495.083,00 10.693.954,51
  
Υπεραξία επιχείρησης 0,00 5.325.391,20 5.325.391,20
Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.131.243,49 1.331.245,28 1.331.245,28
Σύνολο ασωµάτων ακινητοποιήσεων 1.131.243,49 6.656.636,48 6.656.636,48
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Γήπεδα - Οικόπεδα 5.388.545,43 2.369.678,66 0,00
Κτίρια & τεχνικά έργα 17.285.007,36 11.727.244,01 8.440.069,04
Μηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις  
& λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 2.762.975,75

 
1.940.493,49 2.059.044,43

Μεταφορικά µέσα 777.617,38 877.257,40 740.684,92
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 7.358.966,91 4.790.011,95 4.972.164,36
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 
& προκαταβολές 8.804,11

 
8.804,11 0,00

Σύνολο Ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 33.581.916,94 21.713.489,62 16.211.962,75
  
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 16.005.169,09 11.023.767,56 9.864.412,84
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 745.249,59 1.303.654,09 1.516.395,50
Σύνολο συµµετοχών 
& µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 16.750.418,68

 
12.327.421,65 11.380.808,34

  
 
ΣΥΝΟΛΟ  61.336.620,14

 
51.192.630,72 44.943.362,08

 

 

3.7. Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες 
 

Οι λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών αφορούν εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 1.281.392,40. 

Στα πλαίσια χρηµατοδότησης της προµήθειας εξοπλισµού και γενικά την κάλυψη χρηµατοδοτικών 
δαπανών δεκτικών για συµβάσεις Leasing, η εταιρεία έχει προβεί σε σύναψη τέτοιων συµβάσεων µε 
διάφορους τραπεζικούς οµίλους. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται µια αναλυτική εικόνα των συµβάσεων 
που έχει συνάψει η εταιρεία. 

 
 (ΕΥΡΩ) 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LEASING ΠΟΣΟ 

 
EFG EUROBANK LEASING 

 
168.796,24 

 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 

 
1.039.444,89 

 
ΛΑΪΚΗ LEASING 

 
745.632,93 

 
ALPHA LEASING 

 
34.796,72 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING 

 
11.369.486,98 

 
ΚΥΠΡΟΥ LEASING 

 
296.073,61 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
13.654.231,17 
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Οι παραπάνω συµβάσεις Leasing έχουν χρησιµοποιηθεί για : 

 Επέκταση και ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστάσιου. 

 Απόκτηση µηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισµού για καταστήµατα της εταιρείας  

 Απόκτηση µηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισµού για τα γραφεία της εταιρείας 

 

 

3.8. Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 
 
Τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8 είναι ασφαλισµένα 
κατά γενικών κινδύνων (Πυρός – Σεισµού κλπ) ως εξής : 
 

 (ΕΥΡΩ) 

 Ασφαλιζόµενη αξία 

Κτίριο 3.000.000,00 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 500.000,00 

Λοιπός εξοπλισµός 300.000,00 
 

Οι ανωτέρω κίνδυνοι καλύπτονται από το υπ’ αριθµόν 163027 ασφαλιστήριο συµβόλαιο των εταιρειών 
NATIONAL UNION (µε ποσοστό συµµετοχής 70,00%) και ΕΥΡΩΠΗ (µε ποσοστό συµµετοχής 30,00%), 
µε συνολικά ασφάλιστρα ύψους ΕΥΡΩ 7.256,31 ετησίως. 
 
Τα καταστήµατα της εταιρείας είναι ασφαλισµένα για απώλεια κερδών µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
25.250.000,00 µε το υπ’ αριθµόν 163034 ασφαλιστήριο συµβόλαιο των εταιρειών NATIONAL UNION 
(µε ποσοστό συµµετοχής 70,00%) και ΕΥΡΩΠΗ (µε ποσοστό συµµετοχής 30,00%), µε συνολικά 
ασφάλιστρα ύψους ΕΥΡΩ 48.216,27 ετησίως. 

Τα καταστήµατα της εταιρείας είναι ασφαλισµένα κατά γενικών κινδύνων (Πυρός – Σεισµού κλπ.) µε 
συγκεκριµένα ποσά ανά διεύθυνση κίνδυνου και αθροιστικά µέχρι ΕΥΡΩ 5.150.000,00 µε το υπ’ 
αριθµόν 163028 ασφαλιστήριο συµβόλαιο των εταιρειών NATIONAL UNION (µε ποσοστό συµµετοχής 
70,00%) και ΕΥΡΩΠΗ (µε ποσοστό συµµετοχής 30,00%), µε συνολικά ασφάλιστρα ύψους ΕΥΡΩ 
9.834,21 ετησίως. 

Ειδικότερα τα υποκαταστήµατα της εταιρείας που βρίσκονται στους συρµούς του ΟΣΕ είναι 
ασφαλισµένα κατά γενικών κινδύνων (Πυρός) αθροιστικά µέχρι ΕΥΡΩ 1.209.905,00 µε το υπ’ αριθµόν 
163041 ασφαλιστήριο συµβόλαιο των εταιρειών NATIONAL UNION (µε ποσοστό συµµετοχής 70,00%)  
και ΕΥΡΩΠΗ (µε ποσοστό συµµετοχής 30,00%), µε συνολικά ασφάλιστρα ύψους ΕΥΡΩ 2.405,85 
ετησίως. 

Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» έχει επίσης συνάψει ασφαλιστήρια Αστικής ευθύνης και 
Αστικής ευθύνης προϊόντος µε την NATIONAL UNION  ως εξής : 

 Γενική αστική ευθύνη: ΕΥΡΩ 1.000.000,00 ανά ζηµιογόνο γεγονός και αθροιστικά µέχρι ΕΥΡΩ 
1.500.000,00 για όλη την διάρκεια της ασφάλισης για όλα τα εταιρικά καταστήµατα της 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ πλην καταστήµατος αεροδροµίου. 

 Αστική ευθύνη προϊόντος: ΕΥΡΩ 1.000.000,00 ανά ζηµιογόνο γεγονός και µέχρι ΕΥΡΩ 
1.500.000,00 για όλη την διάρκεια της ασφάλισης για όλα τα εταιρικά καταστήµατα της 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ πλην καταστήµατος αεροδροµίου.  

 Εργοδοτική ευθύνη : Σωµατικές βλάβες κατ’ άτοµο (περιλαµβανοµένης της ψυχικής οδύνης ή 
ηθικής βλάβης) µέχρι ποσού ΕΥΡΩ 300.000,00 κατ’ άτοµο, µέχρι ΕΥΡΩ 1.000.000,00 ανά 
ζηµιογόνο γεγονός και µέχρι ΕΥΡΩ 1.500.000,00 για όλη την διάρκεια της ασφάλισης για όλα τα 
εταιρικά καταστήµατα της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ πλην καταστήµατος αεροδροµίου.  
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Τα ασφάλιστρα για το ανωτέρω συµβόλαια ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 7.000,00. 
 

Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» έχει επίσης συνάψει ασφαλιστήρια Αστικής ευθύνης και 
Αστικής ευθύνης προϊόντος ειδικά για το κατάστηµα στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε την 
NATIONAL UNION  ως εξής : 

 Γενική αστική ευθύνη: ΕΥΡΩ 1.500.000,00 ανά ζηµιογόνο γεγονός και αθροιστικά µέχρι ΕΥΡΩ 
1.500.000,00 για όλη την διάρκεια της ασφάλισης. 

 Αστική ευθύνη προϊόντος: ΕΥΡΩ 1.500.000,00 ανά ζηµιογόνο γεγονός και µέχρι ΕΥΡΩ 
2.000.000,00 για όλη την διάρκεια της ασφάλισης για όλα τα εταιρικά καταστήµατα της 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ πλην καταστήµατος αεροδροµίου.  

 Εργοδοτική ευθύνη : Σωµατικές Βλάβες κατ’ άτοµο (περιλαµβανοµένης της ψυχικής οδύνης ή 
ηθικής βλάβης) µέχρι ποσού ΕΥΡΩ 300.000,00 κατ’ άτοµο, µέχρι ΕΥΡΩ 1.000.000,00 ανά 
ζηµιογόνο γεγονός και µέχρι ΕΥΡΩ 1.500.000,00 για όλη την διάρκεια της ασφάλισης.  

 
Τα ασφάλιστρα για το ανωτέρω συµβόλαια ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 1.532,00. 
 

Επιπροσθέτως, στην ασφαλιστική εταιρεία NATIONAL UNION, µε αριθµό συµβολαίου 50276, έχει 
ασφαλισθεί η απώλεια χρηµάτων της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ως εξής: 

 Μεταφορά χρηµάτων µε ανώτατο όριο ευθύνης σε µετρητά & επιταγές ΕΥΡΩ 395.000,00. 

 Κλοπή περιεχοµένου χρηµατοκιβωτίου µε ανώτατο όριο ευθύνης σε µετρητά & επιταγές ΕΥΡΩ 
125.000,00. 

 Εµπιστοσύνη υπαλλήλων µε ανώτατο όριο ευθύνης ΕΥΡΩ 23.477,62 ανά υπάλληλο και για όλη 
την ασφαλιστική περίοδο 

Τα συνολικά ασφάλιστρα για τις παραπάνω καλύψεις απώλειας χρηµάτων ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 
2.989,10. 

 

3.9. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 

Το µετοχικό κεφάλαιο της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 9.501.130,80 
διαιρούµενο σε 22.621.740 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,42 η κάθε µια. Η εξέλιξη 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει ως εξής:  

• Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ήταν δρχ. 60.000.000 διαιρούµενο σε 6.000 κοινές ανώνυµες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µια και καταβλήθηκε σε µετρητά. (ΦΕΚ 4404/06-11-
91).  

• Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/12/1994 το παραπάνω κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά δρχ. 40.000.000 µε έκδοση 4.000 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 
δρχ. 10.000 η κάθε µια, µε καταβολή σε µετρητά (σε τιµή διάθεσης δρχ. 10.000 ανά µετοχή) και 
έτσι ανήλθε στο ποσό των δρχ. 100.000.000 διαιρούµενο σε 10.000 κοινές ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µια (ΦΕΚ 797/16-02-95).  

• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/12/1996 αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου κατά δρχ. 
100.000.000 µε έκδοση 10.000 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε 
µια, µε καταβολή σε µετρητά (σε τιµή διάθεσης δρχ. 10.000 ανά µετοχή). Το µετοχικό κεφάλαιο 
έτσι ανήλθε στο ποσό των δρχ. 200.000.000 διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
δρχ. 10.000 η κάθε µία (ΦΕΚ 2879/6-06-97).  

• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/07/1998 αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου κατά δρχ. 
25.000.000 µε έκδοση 2.500 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε 
µια, µε καταβολή σε µετρητά (σε τιµή διάθεσης δρχ. 140.000 ανά µετοχή). Το µετοχικό κεφάλαιο 
έτσι ανήλθε στο ποσό των δρχ. 225.000.000 διαιρούµενο σε 22.500 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
δρχ. 10.000 η κάθε µία (ΦΕΚ 6514/14-08-98).  
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• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/12/1998 αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου κατά δρχ. 
6.750.000 µε έκδοση 675 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µια, 
µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού αναπροσαρµογής παγίων κατά το ποσό δρχ. 1.317.539, µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού µετατροπής της εταιρείας σε Α.Ε. κατά ποσό δρχ. 3.865.439 και 
καταβολή σε µετρητά κατά ποσό δρχ. 1.567.022. Το µετοχικό κεφάλαιο έτσι ανήλθε στο ποσό των 
δρχ. 231.750.000 διαιρούµενο σε 23.175 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µία (ΦΕΚ 
757/10-02-99). 

• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05/05/1999 αποφάσισε οµόφωνα την αλλαγή της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής από δρχ. 10.000, που ήταν µέχρι τότε, σε δρχ. 120 ανά µετοχή. Επίσης 
αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό 
των δρχ. 324.000.000. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05/05/1999 αποφάσισε επίσης την 
τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, σύµφωνα µε την οποία οι µετοχές της 
εταιρείας µετατράπηκαν σε ονοµαστικές σε εκτέλεση σχετικής υποχρέωσης βάση του άρθρου 24, 
ν.2214/1994 που ορίζει την µετατροπή όταν τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε αστικά ακίνητα 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 60% του συνόλου των κεφαλαίων της εταιρείας 
(συµπεριλαµβανοµένων πάσης φύσεως αποθεµατικών).  Έτσι, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας, που ανέρχεται σε δρχ. 555.750.000, διαιρείται σε 4.631.250 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας δρχ. 120 η κάθε µία (ΦΕΚ 2677/18.05.1999). 

• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13/05/1999 αποφάσισε οµόφωνα την εισαγωγή των µετοχών 
της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του 
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15% µε παραίτηση των παλαιών µετόχων του δικαιώµατος 
προτίµησης στην αύξηση.  Το κεφάλαιο της εταιρείας θα διαµορφωθεί σε δρχ. 639.112.800, 
αποτελούµενο από 5.325.940 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 120 (ΦΕΚ 
3760/10.06.1999). 

Λόγω του ότι δεν επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου της εταιρείας στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στα οριζόµενα από το Ν.2190/20 χρονικά πλαίσια, σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις της από 13/05/1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εκλήθη νέα Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση την 30/11/1999. 

• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/1999 αποφάσισε οµόφωνα την εισαγωγή των µετοχών 
της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του 
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15,9% µε παραίτηση των παλαιών µετόχων του δικαιώµατος 
προτίµησης στην αύξηση και την έκδοση 734.750 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών εκ των 
οποίων 34.750 θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση και 700.000 θα διατεθούν µε δηµόσια 
εγγραφή.  Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτείται  να διαθέσει κατά την ελεύθερη 
κρίση του στο προσωπικό της εταιρείας τις µετοχές της ιδιωτικής τοποθέτησης.  Το κεφάλαιο της 
εταιρείας θα διαµορφωθεί σε δρχ. 643.920.000, αποτελούµενο από 5.366.000 µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας δρχ. 120 (ΤΑΠΕΤ 11475/30.11.1999). 

Λόγω του ότι δεν επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου της εταιρείας στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στα οριζόµενα από το Ν.2190/20 χρονικά πλαίσια, σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις της από 30/11/1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εκλήθη νέα Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση την 31/3/2000 (ΤΑΠΕΤ 1766/31.3.2000). 

• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/3/2000 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας κατά δρχ. 133.119.600 µε την έκδοση 1.109.330 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας δρχ. 120. Η διαφορά από την έκδοση των µετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε 
πίστωση του λογαριασµού «Ειδικό αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».  

• Σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 
05/11/2001, η οποία ενέκρινε την συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ 
Α.Ε.Β.Ε.», αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δρχ. 
2.310.636.500, ποσό ίσο µε το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης, µε την ταυτόχρονη 
αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 120 σε δρχ. 397,78 ή ΕΥΡΩ 1,17. Εκδόθηκαν 
συνολικά 1.800.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές οι οποίες διατέθηκαν αποκλειστικά στους 
µετόχους της απορροφούµενης. Μετά τα παραπάνω, το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας 
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εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των δρχ. 2.999.506.100 (668.869.000 + 2.310.636.500) 
διαιρούµενο σε 7.540.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 397,78 ή ΕΥΡΩ 1,17. 

• Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/02 αποφάσισε την µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας σε ΕΥΡΩ µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής 
δια κεφαλαιοποίησης µέρους του αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 
ΕΥΡΩ διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριάντα έξι και ογδόντα επτά λεπτών (246.036,87). 
Ειδικότερα, η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής ορίστηκε σε ΕΥΡΩ 1,20 και το συνολικό Μετοχικό 
Κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ 9.048.696,00 (7.540.580 µετοχές ονοµαστικής αξίας  εκάστης ΕΥΡΩ 1,20). 
Επίσης, αποφασίσθηκε η δωρεάν διανοµή 1 (µίας) νέας µετοχής για κάθε 2 (δύο) παλαιές µε 
ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (split). Η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής 
διαµορφώθηκε έτσι σε ΕΥΡΩ 0,80, ενώ ο συνολικός αριθµός µετοχών σε 11.310.870 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές. 

• ∆υνάµει της από 16.12.2003 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 
εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ Εκατόν εβδοµήντα πέντε 
χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα και είκοσι τρία λεπτά (€ 175.412,23), συνεπεία κεφαλαιοποίησης 
αποθεµατικών από αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων της εταιρείας της 31.12.2000 και κατά ΕΥΡΩ 
Πενήντα χιλιάδες οκτακόσια πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€ 50.805,17) µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικού υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των 
µετοχών κατά ΕΥΡΩ 0,02 εκάστης, ανερχοµένου έτσι του µετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ 
9.274.913,40. Με την ίδια απόφαση της από 16.12.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η δωρεάν διανοµή 1 (µίας) νέας µετοχής για κάθε 1 (µία) 
παλαιά µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (split). Η ονοµαστική αξία 
εκάστης µετοχής κατόπιν τούτου διαµορφώνεται έτσι σε ΕΥΡΩ 0,41, ενώ ο συνολικός αριθµός 
µετοχών από 11.310.870 σε 22.621.740 κοινές ονοµαστικές µετοχές. 

• Τέλος, δυνάµει της από 14.12.2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας 
το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης της εταιρείας µε την θυγατρική της 
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Food Court Πολλαπλής Εστίασης Πολυεστιατορίων και 
Παιδικής ∆ιασκέδασης Ανώνυµη Εταιρεία» κατά ποσό ίσο µε την διαφορά µεταξύ του ύψους του 
µετοχικού κεφαλαίου της άνω απορροφώµενης εταιρείας και της άνω αξίας (αποτίµησης) της 
συµµετοχής της εταιρείας στην απορροφώµενη (ήτοι του 100% των µετοχών, που κατέχει η 
εταιρεία ως απορροφώσα στην τελευταία), και συγκεκριµένα  κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 137.499,86 
και κατά ΕΥΡΩ 88.717,54 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο για την 
στρογγυλοποίηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρείας, 
ήτοι αποφασίστηκε η συνολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 
226.217,40 δι΄ αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας των  22.621.740 µετοχών αυτής  κατά ΕΥΡΩ 0,01  
Κατόπιν τούτου η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής διαµορφώνεται σε 0,42 Ευρώ. 

 

Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

       
Ποσό Αύξησης 

  

Ηµ/νία  
Γεν.Συν. 

Αριθµός 
ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ονοµ. αξία 
Μετοχών 

Τιµή 
∆ιάθεσης 

Καταβολή µετρητών Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεµατικών  

Μετοχικό Κεφάλαιο 

  ∆ΡΧ. ΕΥΡΩ ∆ΡΧ. ∆ΡΧ. ΕΥΡΩ ∆ΡΧ. ΕΥΡΩ ∆ΡΧ. ΕΥΡΩ 
   

Ίδρυση 4404/6.11.91 6.000 10.000 10.000 60.000.000 60.000.000  

21/12/94 797/16.2.95 10.000 10.000 10.000 40.000.000 100.000.000  

31/12/96 2879/6.6.97 20.000 10.000 10.000 100.000.000 200.000.000  

27/07/98 6514/14.8.98 22.500 10.000 140.000 25.000.000 225.000.000  

10/12/98 757/10.2.99 23.175 10.000 10.000 1.567.022 5.182.978 231.750.000  

05/05/99  1.931.250 120 Μείωση Ονοµαστικής Αξίας 231.750.000  

05/05/99 2677/18.5.99 4.631.250 120 120 324.000.000 555.750.000  

31/03/00 1766/31.3.00 5.740.580 120 4.000 133.119.600 688.869.600  

05/11/01 812/01.02.02 7.540.580 397,78  Απορρόφηση της ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ  Α.Ε.Β.Ε. 2.999.506.100  

25/06/02 8887/2002 7.540.580 1,20 246.036,87 9.048.696,00 

25/06/02  11.310.870 0,80 Split Μετοχής (1 νέα µετοχή για κάθε 2 παλαιές) 9.048.696,00 

16/12/03 511/23.01.04 11.310.870 0,82    226.217,40 9.274.913,40 

16/12/03  22.621.740 0,41 Split Μετοχής (1 νέα µετοχή για κάθε 1 παλαιά) 9.274.913,40 

14/12/04 15210/30.12.04 22.621.740 0,41 Απορρόφηση της  FOOD COURT Α.Ε. 9.412.413.26 

14/12/04  22.621.740 0,42 88.717,54 9.501.130,80 

Σύνολο  22.621.740 0,42 9.501.130,80 
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3.10. Ίδια Κεφάλαια  

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την περίοδο 2002-
2004: 

 
   (ΕΥΡΩ)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    2002    2003    2004 

Μετοχικό κεφάλαιο 9.048.696,00 9.274.913,40 9.501.130,80

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 17.920.988,46 17.870.183,29 17.781.465,75

∆ιαφορές αναπροσαρµογής & επιχορηγήσεις 349.707,52 137.876,11 99.257,00

Αποθεµατικά 775.059,26 800.357,92 -1.471.247,05

Κέρδη εις νέον -2.560.349,22 -4.971.838,68 -4.229.066,14

 
Σύνολο  25.534.102,02

 
23.111.492,04 21.681.540,36

 

3.11. Μέτοχοι  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την µετοχική σύνθεση της εταιρείας σύµφωνα µε τις τελευταίες 
γνωστοποιήσεις µεταβολής ποσοστού των βασικών µετόχων: 

 
 

 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 30/05/2005 

 Αριθµός 
Μετοχών 

Ποσοστό 
(%) 

Βλάσης Γεωργάτος 5.974.228 26,41 

Άρτεµις Γεωργάτου 4.228.658 18,69 

Φουρλής Αλέξανδρος 2.150.000 9,50 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
(Ίδιες µετοχές) 

1.809.740 8,00 

Free float 8.459.114 37,40 

 
Σύνολο 22.621.740

 
100,00 
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3.12. ∆ιοίκηση της εταιρείας - ∆ιεύθυνση εργασιών 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι 7µελές και η διάρκεια της θητείας του είναι πενταετής, 
σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας. 

Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα από 
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/06/04 έχει ως εξής: 

  
Γρηγόριος Γεωργάτος  
του Βλασίου 

Πρόεδρος 
Εκτελεστικό µέλος 

Κάτοικος Π. Φαλήρου 
οδός Ήβης 19 

Βλάσσης Γεωργάτος  
του Γρηγορίου 

Αντιπρόεδρος & ∆/νων Συµβ. 
Εκτελεστικό µέλος 

Κάτοικος Αθήνας 
οδός Ρηγίλλης 8 

Άρτεµις Γεωργάτου  
του Γρηγορίου 

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 
Εκτελεστικό µέλος 

Κάτοικος Άνω Βούλας 
οδός Πριάµου 21 

Αντώνης Κεραστάρης  
του Ιωάννη 

Εκτελεστικό Μέλος Κάτοικος Πειραιά 
οδός Σκυλίτση 62 

Νικολαίδης Γεώργιος 
του ∆ηµητρίου 

 Μη εκτελεστικό µέλος Κάτοικος Άνω Γλυφάδας
οδός Σουλίου 4 

Παναγιώτης ∆ιαµάντης  
του Φωτίου 

Ανεξάρτητο - 
Μη εκτελεστικό µέλος 

Κάτοικος Βούλας 
οδός Πλαστήρα 45 

Ιωάννης Μπρατάκος  
του Άγγελου 

Ανεξάρτητο - 
Μη εκτελεστικό µέλος 

Κάτοικος Αθηνών 
οδός Ξενοκράτους 5 

 

Η θητεία του παραπάνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30/06/2009. 

Με βάση την από 14/06/2004 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η εκπροσώπηση της εταιρείας 
ανατέθηκε στους κ. Γρηγόρη Γεωργάτο, Πρόεδρο, κ. Βλάσιο Γεωργάτο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο και κα. Άρτεµη Γεωργάτου, διευθύνουσα σύµβουλο, µε δυνατότητα να ενεργούν ο καθένας 
χωριστά. 

Ειδικά για θέµατα σχετικά µε την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων, την 
εταιρεία εκπροσωπεί σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες ο κος Γεώργιος Νικολαίδης, διευθυντής 
δικτύου της εταιρείας. 

Σε θέµατα έκδοσης δίγραµµων επιταγών την Εταιρεία εκπροσωπούν οι Γρηγόρης Γεωργάτος, Βλάσσης 
Γεωργάτος, Άρτεµις Γεωργάτου και Αντώνης Κεραστάρης, ενεργούντες ανά δύο. 

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/05/2004, λόγω των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων της Εταιρείας κατά το έτος 2003, δεν ενεκρίθει καµιά αµοιβή στα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου. 

 

Τα παραπάνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πλαισιώνονται στην άσκηση της διεύθυνσης της 
εταιρείας από µια σειρά έµπειρα στελέχη. Συνολικά, η διεύθυνση της εταιρείας ασκείται από τους :  

Γαλοπούλου Στέλλα. ∆ιευθύντρια Logistics. Γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Πτυχιούχος του 
Μαθηµατικού Αθηνών. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο από το London School of Economics στην 
Επιχειρησιακή Έρευνα και Συστήµατα Πληροφορικής. Έχει εργασθεί στην NOKIA HELLAS S.A. και στην 
UNITEL HELLAS (µέλος του Οµίλου QUEST). Εργάζεται στον Όµιλο από το Νοέµβριο του 2002. 

Μαρσινοπούλου Φωτεινή. Υπεύθυνη Τµήµατος Μετόχων & Εταιρικών ανακοινώσεων. Γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1968. Εργάζεται στον Όµιλο από το 1997. 

Νικολαίδης Γεώργιος. Εµπορικός ∆ιευθυντής. Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα. Πτυχιούχος 
Οικονοµικών σπουδών και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστηµίου Scranton Pennsylvania. Κατείχε 
τη θέση του υπευθύνου Λειτουργίας & Εκπαίδευσης στην Wendy's International (περιοχή Ν.Jersey). 
Εργάζεται στον Όµιλο από τον Ιούνιο του 2001. 



     ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2004    34

 

Παντελόπουλος Σταύρος.  ∆ιευθυντής Οικονοµικών υπηρεσιών. Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. 
Πτυχιούχος του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. Κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή 
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εταιρίας. Έχει υπερδεκαπενταετή εµπειρία στην οικονοµική διεύθυνση µε 
τελευταία επαγγελµατική εµπειρία την οικονοµική διεύθυνση της «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

Προκάκης Γιώργος. ∆ιευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου. Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Κατέχει πτυχίο 
και µεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήµη των Τροφίµων από το Πανεπιστήµιο του Arkansas. Κατείχε τη 
θέση του διευθυντή Παραγωγής στην Bread Shop A.E. Εργάζεται στον Όµιλο από το Ιανουάριο του 
2001. 

Χασκόπουλος Αναστάσιος. Υπεύθυνος του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Γεννήθηκε 
το 1969 στην Αθήνα. Πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Πειραιώς,  κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στη 
Χρηµατοοικονοµική από το Lancaster University. Έχει εργαστεί στο τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων της 
Τραπέζης Εργασίας & στο Market Risk Unit της EFG Eurobank. Εργάζεται στον Όµιλο από τον Ιούλιο 
του 2000. 

Τα µέλη του ∆.Σ. καθώς και τα στελέχη της διεύθυνσης της εταιρείας δεν έχουν καταδικασθεί για 
πράξεις ατιµωτικές ή για οικονοµικά εγκλήµατα και δεν είναι αναµεµειγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες 
που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, 
διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος 
χρηµατιστηριακών εταιριών, κλπ. 

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και οιουδήποτε νοµικού 
προσώπου, εκτός όσων αναφέρονται στην ενότητα 3.13 του παρόντος ενηµερωτικού «Συµµετοχές των 
µελών του ∆.Σ. και των κυρίων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιρειών». 

Επίσης, σηµειώνεται ότι από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι κ.κ Βλάσσης και Άρτεµις 
Γεωργάτου είναι τέκνα του κυρίου Γρηγορίου Γεωργάτου.  ∆εν υπάρχουν άλλες συγγενικές σχέσεις 
µεταξύ των υπολοίπων µελών του ∆.Σ. 

Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και της διοίκησης φέρουν την Ελληνική 
ιθαγένεια. Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆.Σ. της εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών 
της είναι η έδρα της εταιρείας: «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», οδός Αρχαίου Θεάτρου 8, 174 
56 Άλιµος. 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι υποχρεωµένα, 
σύµφωνα µε την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, άρθρο 8, να καταρτίζουν 
συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της εταιρείας τα 
οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών ή συνδεδεµένης µε αυτήν 
εταιρείας, µόνον εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το διοικητικό 
συµβούλιο της εταιρείας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο τιµών του Χ.Α.Α. 
τουλάχιστον την προηγούµενη ηµέρα συναλλαγής. 
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ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥΣ  

 
α/α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 Γεωργάτος Βλάσσης Μέτοχος µε ποσοστό άνω του 20%, 
Αντιπρόεδρος ∆.Σ  &  ∆/νων Σύµβουλος 

2 Γεωργάτου Άρτεµις ∆/νουσα Σύµβουλος 

3 Γεωργάτος Γρηγόριος  Πρόεδρος ∆.Σ   

4 Κεραστάρης Αντώνης Μέλος ∆.Σ. 

5 ∆ιαµάντης Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ. 

6 Μπρατάκος Άγγελος Μέλος ∆.Σ. 

7 Νικολαίδης Γεώργιος Μέλος ∆.Σ. 

8 Παντελόπουλος Σταύρος ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών  

9 Χασκόπουλος Αναστάσιος ∆/νση Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

10 Μαρσινοπούλου Φωτεινή ∆/νση Τµήµατος Μετόχων & 
Εταιρικών ανακοινώσεων 

11 Σαράντος Γεώργιος Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

12 Παρασκευόπουλος Γεώργιος Ορκωτός Λογιστής 

13 Κωνσταντίνου Ιωάννης Προϊστάµενος Νοµικού Τµήµατος 
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3.13. Συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των κυρίων µετόχων στη διοίκηση ή/και στο 
κεφάλαιο άλλων εταιρειών. 

Οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιρειών 
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 
ΜΕΛΗ ∆.Σ. ή 
ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ 

Γεωργάτος Βλάσσης ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ.  

 ΑΛΑΣ A.E. Πρόεδρος ∆.Σ.  

 ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ.  

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. Αντιπρόεδρος ∆.Σ.  

Κεραστάρης Αντώνης GREGORY’S HOSPITAL S.A. Πρόεδρος ∆.Σ.  

 ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ.  

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ.  

 ΑΛΑΣ A.E. Μέλος ∆.Σ.  

 GREGORY’S ROMANIA S.A. Μέλος ∆.Σ.  

 ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ.  

∆ιαµάντης Παναγιώτης 
(µέλος) 

GREGORY’S ROMANIA S.A. Πρόεδρος ∆.Σ.  

 IEBA ROMANIA S.A. Πρόεδρος ∆.Σ.  

 IEBA TRUST S.A. Πρόεδρος ∆.Σ. 55,50% 

Μπρατάκος Ιωάννης 
(µέλος) 

D.D. SYNERGY HELLAS Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος  

 CAPE CONSULTING HELLAS Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Λειτουργία
εµπορ. σηµάτων

ΕΣΩΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

LOGISTICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστήριο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Real Estate

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προµήθειες

Ποιοτικός έλεγχος

∆ιοικητ. Μέριµνα ∆ιαχείριση 
Αποθεµάτων

Οικον. Ανάλυση & 
προγραµµατισµός

Franchise Νέα Σηµεία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡ / ΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

Ανακαινήσεις - 
Υποστήριξη

∆ιαγωνισµοί

Μηχανογράφηση

Μισθοδοσία

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
∆ΙΚΤΥΩΝ

Παραγγελιοληψία, 
παραγγελιοδοσία 
καταστηµάτων

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Θυγατρικές Marketing

3.14. Οργανόγραµµα 
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3.15. Προσωπικό  

Την χρήση 2004 απασχολήθηκαν στην «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» κατά µέσο όρο 833 άτοµα και 
παρουσιάζονται ανά κατηγορία στο παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2002 2003 2004 

Υπαλληλικό 631 638 687 

Εργατοτεχνικό  181 136 143 

 
Σύνολο Προσωπικού 

 
812 

 
774 

 
833 

 
 
Οι δαπάνες προσωπικού της εταιρείας κατά τη χρήση 2004, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 13.282.466,39 
έχουν ως εξής: 
 

    (ΕΥΡΩ χιλιάδες)
 

 
Μισθοί/ 

Ηµεροµίσθια 
Εργοδοτικές 
Εισφορές 

Αποζηµιώσεις
Προσωπικού 

Παρεπόµενες 
παροχές 

 
Σύνολο 

 
∆ιοικητικό Προσωπικό 

 
8.329,70 

 
2.272,61 

 
50,37 

 
225,67 

 
10.878,45 

 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 

 
1.827,84 

 
515,71 

 
11,05 

 
49,51 

 
2.404,01 

 

Το ανθρώπινο δυναµικό υπήρξε από την πρώτη στιγµή ο βασικός κινητήριος µοχλός και ένας από τους 
σηµαντικότερους συντελεστές επιτυχίας της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.». Η εταιρεία επενδύει 
σηµαντικά στην εκπαίδευση του προσωπικού της. 

Η πολιτική προσωπικού της εταιρείας ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες; 

 Υλική και ηθική ανταµοιβή των συνεργατών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατό 
µικρότερη κινητικότητα του προσωπικού. 

 Ανάδειξη νέων στελεχών µέσα από τους ήδη υπάρχοντες συνεργάτες της εταιρείας µε βάση την 
απόδοση, την προϋπηρεσία κτλ.  Παράλληλα, επιλέγονται και δυναµικά στελέχη από την αγορά, 
έτσι ώστε ο συνδυασµός αυτός να δίνει την καλύτερη δυνατή ώθηση στην εταιρεία. 

 Συµµετοχή των στελεχών στη διαδικασία αποφάσεων. 

 Υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Επιπλέον, προκειµένου για την εξασφάλιση του ζητούµενου επιπέδου υπηρεσιών στα καταστήµατα, το 
προσωπικό των συνεργατών της εταιρείας παρακολουθεί προγράµµατα εκπαίδευσης για φιλική και 
γρήγορη εξυπηρέτηση, ενώ οι σύµβουλοι λειτουργίας καταστηµάτων ελέγχουν καθηµερινά την 
εφαρµογή των κανόνων εξυπηρέτησης προς τους καταναλωτές, την καθαριότητα των καταστηµάτων 
και την ποιότητα των προϊόντων. 

Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης προσπάθειας του Οµίλου για όσο το δυνατόν ευέλικτες και 
προσαρµοσµένες παροχές στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων, που αποτελούν το πολυτιµότερο 
κεφάλαιο του, προχώρησε στη σύναψη Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Ζωής και Περίθαλψης των 
εργαζοµένων από τον Ιανουάριο του 2004. 
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4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

4.1. Ανάλυση ∆ραστηριότητας 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τον κύκλο εργασιών της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ A.Β.Ε.E.» ανά 
δραστηριότητα και την εξέλιξή του για την περίοδο 2002 - 2004. 

 
   (ΕΥΡΩ χιλιάδες)
   (% επί κύκλου εργασιών)
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
2002 

 
% 

 
2003 

 
% 

 
2004 

 
% 

Πωλήσεις καταστηµάτων  
ιδίας εκµετάλλευσης 

 
23.091,85 57,89

 
26.607,98 

 
74,79 

 
33.640,38 85,20

Πωλήσεις προς συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 

 
3.541,56 8,88

 
2.079,58 

 
5,85 

 
1.863,85 4,72

 
Πωλήσεις Franchise 

 
3.625,87 9,09

 
3.790,50 

 
10,65 

 
3.835,13 9,71

 
Πωλήσεις σε τρίτους 

 
4.113,88 10,31

 
3.099,45 

 
8,71 

 
142,70 0,36

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34.373,16 35.577,51  39.482,06 

Πωλήσεις ΝΕΟΝ περιόδου 2001 5.514,23 13,82 - - - -

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 2.820,06  1.992,34  2.062,06  

ΣΥΝΟΛΟ 42.707,45  37.569,85  41.544,12  

 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαµβάνουν την παραγωγή και πώληση µικρογευµάτων και 
συναφών προϊόντων, την µεταπώληση προϊόντων που προµηθεύεται από άλλες εταιρείες και την 
παροχή υπηρεσιών.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις πωλήσεις του 2002 περιλαµβάνεται ποσό ΕΥΡΩ 5.514.226,00 που 
αντιστοιχεί σε πωλήσεις της «Καφεστιατόρια ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» για το διάστηµα 01/04 – 31/12/2001. 
Οι εταιρείες «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.» και «ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», οι οποίες κατά την χρήση 2002 
περιλαµβάνονταν στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας, απορροφήθηκαν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η  απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών έγινε µε 
ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/3/2003 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε τις υπ΄αρ. 
Κ2-16176/18.12.03 «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.», Κ2-16407/18.12.03 «ΓΕΥΜΑΤΑ 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.», Κ2-16409/18.12.03 «ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.» και Κ2-16408/18.12.03 
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» αποφάσεις του. Στα αποτελέσµατα χρήσης 01.01.2003 - 
31.12.2003 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα των τεσσάρων παραπάνω εταιρειών µετά την 
01.04.2003. 
Επιπρόσθετα, η εταιρεία «FOOD COURT A.E.» η οποία περιλαµβάνονταν στον ενοποιηµένο ισολογιαµό 
του 2003 απορροφήθηκε από τη µητρική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 
2190/1920, µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/09/2004 και την υπ΄αρ.Κ2-15653/29.12.04 
έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στα αποτελέσµατα χρήσης 2004 περιλαµβάνονται και τα 
αποτελέσµατα της παραπάνω εταιρείας µετά την 01.10.2004. 
 
Ο κύκλος εργασιών έχει επιδείξει σηµαντική άνοδο κατά την τελευταία τριετία της τάξεως του 14,86%. 
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Από τις συνολικές πωλήσεις, το 2004, το 85,20% έγινε από τα καταστήµατα ιδίας εκµετάλλευσης της 
εταιρείας, ενώ ένα επιπλέον 4,72% έγινε προς συνδεδεµένες (θυγατρικές) επιχειρήσεις. Αυτό πρακτικά 
σηµαίνει ότι ποσοστό της τάξεως του 90% του τζίρου ελέγχεται απόλυτα από την εταιρεία. 
Αντιστοίχως, οι πωλήσεις προς franchisees ήταν το 9,71% των πωλήσεων το 2004. Οι πωλήσεις αυτές 
είναι σε τιµές χονδρικής. Αν κάνουµε µια ανάγωγη των πωλήσεων αυτών σε τζίρο λιανικής του 
εµπορικού σήµατος, θα διαπιστώναµε ότι, πέρα από τον τζίρο των εταιρικών καταστηµάτων, το 
εµπορικό σήµα «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» έχει και επιπλέον ΕΥΡΩ 15 εκατ. συστεµικές πωλήσεις από 
το δίκτυο των  franchisees.  

 

4.1.1  Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων 

Κατόπιν αιτήσεως της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ποσοτικοποίηση των παρατηρήσεων των Ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών, παραθέτουµε Πίνακα αναµόρφωσης Ιδίων Κεφαλαίων και Αποτελεσµάτων για τη 
χρήση.  

 
 (ΕΥΡΩ) 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2004 21.681.540,36
ΜΕΙΟΝ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 

Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις στο κονδύλι ΓΙ-3 «Υπεραξία επιχείρησης» 2.130.156,48

Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις στους λογαριασµούς εξόδων Α’ Εγκατάστασης  2.170.000,00

Αποτίµηση συµµετοχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 6.317.642,95

Μη διενεργηθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  1.900.000,00

Χειρισµός λογαριασµού «Χρεόγραφα» βάσει του Κ.Ν. 2190/1920  3.550.471,51

Μη διενεργηθείσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  608.721,20 

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.004.548,17
 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2004 2.057.862,17
ΜΕΙΟΝ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 

Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις στο κονδύλι ΓΙ-3 «Υπεραξία επιχείρησης» 1.065.078,24

Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις στους λογαριασµούς εξόδων Α’ Εγκατάστασης  2.170.000,00

Ζηµιά από πώληση συµµετοχής 2.243.199,90

Μη διενεργηθείσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 103.722,00 

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -3.524.137,97
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4.2. Εξέλιξη Κύκλου εργασιών - Αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα των οικονοµικών χρήσεων, καθώς και τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» για την περίοδο 2002-2004 παρουσιάζονται αναλυτικά στους 
παρακάτω πίνακες. Οι δηµοσιευµένοι ισολογισµοί παρατίθενται στο παραρτήµατα µαζί µε τα 
πιστοποιητικά των Ορκωτών ελεγκτών. Η εξέλιξη των αποτελεσµάτων για τις χρήσεις 2002-2004 
συνοψίζεται ως εξής: 

 (ΕΥΡΩ χιλιάδες )
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
Κύκλος εργασιών 39.887,39 35.577,51 39.482,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων1 17.177,65 13.449,65 14.444,15 
Μικτό κέρδος1 22.709,74 22.127,86 25.037,92
(% επί του κύκλου εργασιών) 56,93% 62.20% 63.42% 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 2.820,06 1.992,34 2.062,06 
Σύνολο 25.529,81 24.120,20 27.099,97
Έξοδα διοίκησης 4.153,14 4.120,57 3.063,33 
(% επί του κύκλου εργασιών) 10,41% 11,58% 7,76% 
Έξοδα Ερευνών - Ανάπτυξης 281,53 124,86 121,48 
(% επί του κύκλου εργασιών) 0,71% 0,35% 0,31% 
Έξοδα διαθέσεως 19.225,39 19.284,50 20.979,49 
(% επί του κύκλου εργασιών) 48,20% 54,20% 53,14% 
Σύνολο Λειτουργικών εξόδων 23.660,07 23.529,93 24.164,29
(% επί του κύκλου εργασιών) 59,32% 66,14% 61,20% 
Λειτουργικό αποτέλεσµα1 1.869,74 590,27 2.935,68
(% επί του κύκλου εργασιών) 4,69% 1,66% 7,44% 
Πλέον: Έκτακτα και ανόργ. έσοδα 206,77 5.028,27 3.337,61 
Μείον: Έκτακτα και ανόργ. έξοδα 334,65 2.029,79 772,25 
Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων 1.741,86 3.588,75 5.501,05
(% επί του κύκλου εργασιών) 4,37% 10,09% 13,93% 
Πλέον: Κέρδη συµµετοχών & χρεογράφων 0,00 1.087,90 30,59 
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6,36 27,95 3,06 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.800,30 1.701,80 1.734,75 
Κέρδη προ αποσβέσεων -52,08 3.002,80 3.799,94
(% επί του κύκλου εργασιών) -0,13% 8.44% 9.62% 
Αποσβέσεις 5.017,58 4.587,20 1.742,08 
Κέρδη χρήσης προ φόρων -5.069,67 -1.584,40 2.057,86
(% επί του κύκλου εργασιών) -12,71% -4,45% 5,21% 
Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 0,00 0,00 0,00 
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ. 0,00 0,00 0,00 
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ. -5.069,67 -1.584,4 2.057,86
(% επί του κύκλου εργασιών) -12,71% -4,45% 5,21% 
Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 101,10 0,00 0,00 
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. & 
φόρους φορολογικού ελέγχου  προηγ. χρήσεων 

-5.170,77 -1.584,40 2.057,86

(% επί του κύκλου εργασιών) -12,96% -4,45% 5,21% 
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1.  Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το κόστος 
πωληθέντων, καθώς και από τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και ερευνών - ανάπτυξης. 
 
Τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας έχουν παρουσιάσει σηµαντική άνοδο κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας.  Πιο συγκεκριµένα : 

Ο Κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει άνοδο της τάξεως του 14,86%, Η αύξηση αυτή συγκαταλέγει 
την εταιρεία στις πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες εταιρείες του κλάδου. 
 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης. Η εταιρεία εκτός από τα έσοδα από πωλήσεις έχει και σηµαντικά έσοδα 
από την αξιοποίηση των µισθώσεων που έχει συνάψει, αλλά και του µηχανολογικού της εξοπλισµού 
που πλέον, µετά την ολοκλήρωση του outsourcing της παραγωγής, µισθώνει σε τρίτους. 

Οι κατηγορίες εσόδων αφορούν: 

• Έσοδα από παροχή εργαζόµενων σε δικαιοδόχους (Franchisees). 

• Έσοδα από προµηθευτές για τοποθέτηση και προβολή των προϊόντων στο δίκτυο  
καταστηµάτων «Γρηγόρης µικρογεύµατα». 

• Έσοδα υποµισθώσεων. 

• Λοιπά έσοδα. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί  υπάρχει ανάλυση των Άλλων εσόδων εκµετάλλευσης ανά κατηγόρια για τις 
τρεις τελευταίες χρήσεις. 

 
   (ΕΥΡΩ)
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    2002    2003    2004 

∆ικαιώµατα επί πωλήσεων δικτύου franchise 
& δανεισµός προσωπικού 

1.558.394,12 1.119.811,37 1.360.486.81

Έσοδα παροχής σε τρίτους 33.484,22 633.703,66 509.690,63

Έσοδα υποµισθώσεων 1.212.672,42 226.960,41 159.078,41

Έσοδα από επιχορηγήσεις 15.512,90 11.867,46 32.801,76

 
ΣΥΝΟΛΟ 2.820.063,66

 
1.992.342,90 2.062.057,61

 

 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει την εξέλιξη των Εξόδων ∆ιοίκησης κατά την τελευταία τριετία: 

 
   (ΕΥΡΩ Χιλιάδες) 

% επί των πωλήσεων
 
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
2002 

 
% 

 
2003 

 
% 

 
2004 

 
% 

Λειτουργικές δαπάνες 4.153,14 10,41 4.120,57 11.58 3.063,33 7,76 

Αποσβέσεις 3.402,85 8,53 3.314,27 9.32 506,63 1,28 

ΣΥΝΟΛΟ 7.555,99 18.94 7.434,84 20.90 3.569,95 9,04 
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Η παρατηρούµενη µείωση των δαπανών διοίκησης οφείλεται κύρια στο γεγονός ότι δεν έγιναν 
αποσβέσεις εξόδων πρώτης εγκατάστασης και δεύτερον σε οργανωτικές αλλαγές.  

 
 (ΕΥΡΩ) 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 2.199.789,60 

Αµοιβές τρίτων 225.296,94 

Παροχές τρίτων 345.156,00 

Φόροι – τέλη  46.569,98 

∆ιάφορα έξοδα  246.514,85 

Έξοδα ∆ιοίκησης προ αποσβέσεων  3.063.327.37 

Αποσβέσεις  506.627,03 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.569.954,40 

 

Η εξέλιξη των Εξόδων ∆ιάθεσης κατά την τελευταία τριετία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
   (ΕΥΡΩ Χιλιάδες) 

% επί των πωλήσεων
 
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 
2002 

 
% 

 
2003 

 
% 

 
2004 

 
% 

Λειτουργικές ∆απάνες 19.225,39 48,20 19.284.50 54.20 20.979,49 53,14 

Αποσβέσεις 1.112,92 2,79 1.272.91 3.58 1.233,65 3,12 

ΣΥΝΟΛΟ 20.338,32 50,99 20.557.42 57.78 22.213,14 56,26 

 

Η παρατηρούµενη µείωση των δαπανών διάθεσης ως ποσοστού επί των πωλήσεων από 54.20% σε 
53,14% οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καλύτερη διαχείριση των διανοµών µας µέσω τρίτου 
διανοµέα. 

Κατά την τελευταία χρήση (01/01/04 – 31/12/04) τα Έξοδα ∆ιάθεσης αφορούν τα εξής : 



     ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2004    44

 
 (ΕΥΡΩ) 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 10.997.354,18 

Αµοιβές τρίτων 1.364.941,88 

Παροχές τρίτων 7.903.471,91 

Φόροι – τέλη  271.784,77 

∆ιάφορα έξοδα  441.933,95 

Έξοδα ∆ιάθεσης προ αποσβέσεων  20.979.486,69 

Αποσβέσεις  1.233.653,56 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
22.213.140,25 

 

Τα Κέρδη πωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων  ανέρχονται στη χρήση 2004 σε ποσό ΕΥΡΩ 
30.586,91 και αφορούν πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών (ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ Α.Ε., ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Ε.Π.Ε.). 

 

Τα Έκτακτα κέρδη ανέρχονται την 31/12/2004 στο ποσό των ΕΥΡΩ 3.215.395,42 και προέρχονται 
από εκποίηση των ακινήτων στις οδούς α) Τσακάλωφ 6 & Αναγνωστοπούλου και β) Μητροπόλεως 3. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των Αποσβέσεων κατά την τελευταία τριετία : 

 
   (ΕΥΡΩ Χιλιάδες)

% επί των πωλήσεων
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 
2002 

 
% 

 
2003 

 
% 

 
2004 

 
% 

Αποσβέσεις συµπεριλαµβανόµενες 
στο κόστος πωληθέντων 

 
501,81 

 
1,26 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

Αποσβέσεις συµπεριλαµβανόµενες 
στα έξοδα διοίκησης 

 
3.402,85 

 
8,53 

 
3.314.27 

 
9.32 

 
506,63 

 
1,28 

Αποσβέσεις συµπεριλαµβανόµενες 
στα έξοδα διάθεσης 

 
1.112,92 

 
2,79 

 
1.272.92 

 
3.58 

 
1.233,65 

 
3,12 

ΣΥΝΟΛΟ 5.017,6 12,58 4.587.20 12.89 1.742,08 4,41 

 

Η παρατηρούµενη µείωση των Αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στο γεγονός ότι δεν έγιναν αποσβέσεις των Εξόδων πρώτης εγκατάστασης παρελθουσών και 
τρέχουσας χρήσης. 
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Οι Αποσβέσεις της χρήσης 2004 ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 1.742.078,06 και αναλύονται ως εξής : 

 
(ΕΥΡΩ)

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
Γήπεδα – Οικόπεδα -
Κτίρια & Τεχνικά Έργα  836.164.94
Μηχ/τα – Τεχν. Εγκαταστάσεις & Λοιπός Εξοπλισµός 215.496.06
Μεταφορικά µέσα 97.798.57
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 592.618.49
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.742.078,06

 
 
 
4.3. Ανάλυση της Οικονοµικής Κατάστασης 

Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζεται η εξέλιξη των µεγεθών του ενεργητικού και του παθητικού της 
Εταιρείας για τις τρεις τελευταίες χρήσεις: 

 
(ΕΥΡΩ Χιλιάδες)

  
2002 

 
2003 

 
2004 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Έξοδα Εγκατάστασης 9.873,04 10.495,08 10.693,95
(Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 4.810,81 7.078,48 7.157,95
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 5.062,23 3.416,61 3.536,01
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 1.131,24 6.656,64 6.656,64
(Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 182,46 346,95 346.95
Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 948,79 6.309,69 6.309,69
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 33.581,92 21.713,49 16.211,96
(Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 8.793,37 8.391,16 7.896,49
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 24.788,55 13.322,33 8.315,47
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 16.005,17 11.023,77 9.864,41
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 745,25 1.303,65 1.516,40
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 42.487,75 31.959,44 26.005,97
Αποθέµατα 3.727,58 3.767,55 3.789,90
Πελάτες-Γραµµάτια Εισπρακτέα 5.633,41 5.233,17 4.235,13
Λοιπές Απαιτήσεις 6.658,32 5.489,02 4.127,09
Χρεόγραφα 63,63 3.550,47 3.550,47
∆ιαθέσιµα 635,52 4.012,35 645,55
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 16.718,46 22.052,57 16.348,15
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 149,53 19,25 91,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 64.417,98 57.447,86 45.981,27
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Μετοχικό Κεφάλαιο 9.048,70 9.274,91 9.501,13
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 17.920,99 17.870,18 17.781,47
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής και Επιχορηγήσεις 349,71 137,88 99,26
Αποθεµατικά   775,06 800,36 -1.471,25
Αποτελέσµατα εις Νέον -2.560,35 -4.971,84 -4.229,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.534,10 23.111,49 21.681,54
Προβλέψεις 0,88 2,19 2,19
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών 8.183,26 10.053,63 4.457,36
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 184,38 218,65 150,85
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 8.367,64 10.272,28 4.608,20
Προµηθευτές - Γραµµάτια Πληρωτέα 6.588,32 6.921,58 5.921,04
Τράπεζες, Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων, υποχρ. πληρωτέες  στην εποµ. χρήση 22.001,74

 
15.539,08 12.309,68

Υποχρεώσεις από Φόρους, Τέλη  512,14 335,16 228,94
Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταµεία 627,93 594,33 651,57
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 117,39 113,65 120,32
Μερίσµατα πληρωτέα 15,85 4,41 4,41
 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 651,99 553,58 453,24
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 30.515,35 24.061,80 19.689,21
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 0,00 0,10 0,14
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 64.417,98 57.447,86 45.981,27

 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Οι προσθήκες των Εξόδων Εγκατάστασης, κατά την χρήση του 2004, ποσού ΕΥΡΩ 198.871,5 
αφορούν: έξοδα µελετών επιβλέψεων και ενοικίων ΕΥΡΩ 34.941,26, προσθήκες software ΕΥΡΩ 
59.026,10 και έξοδα εγκατάστασης που προήλθαν από την συγχωνευθείσα εταιρεία «FOOD COURT 
A.E.» ΕΥΡΩ 104.904.15.       
 
Στο κονδύλι Υπεραξία Επιχείρησης εµφανίζεται η υπεραξία ποσού ΕΥΡΩ 5.325.391,20 που προέκυψε 
από την απορρόφηση των εταιρειών «ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.», 
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.» σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Από την συγχώνευση της εταιρείας «FOOD COURT 
A.E.» δεν προέκυψε υπεραξία.  
 
 

 (ΕΥΡΩ) 
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε. 1.467.351,43 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε. 205.523,26 

ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε. 3.629.640,50 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 22.876,01 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
5.325.391,20  
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Το σύνολο των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων της εταιρείας σε τιµές κτήσης µειώθηκε σηµαντικά 
κατά την τρέχουσα χρήση από ΕΥΡΩ 21.713.489,62 σε ΕΥΡΩ 16.211.962,75, λόγω της πώλησης και 
επαναµίσθωσης εξοπλισµού και εγκαταστάσεων όσο και της πώλησης ακινήτων ιδιοκτησίας της 
εταιρείας. 

Οι  Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  που την 31/12/04 ανέρχονταν σε ΕΥΡΩ 1.516.395,50, 
αφορούν κυρίως δοθείσες εγγυήσεις για εκµίσθωση καταστηµάτων καθώς και δοθείσες εγγυήσεις προς 
οργανισµούς κοινής ωφέλειας (∆.Ε.Η., Ε.Υ.∆.Α.Π., Ο.Τ.Ε.).  

 
Οι Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες επιχειρήσεις την 31/12/2004 ανέρχονται στο ποσό των ΕΥΡΩ 
9.864.412,84 και αφορούν : 

• Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ A.Ε.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 100% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 1.619.779,85.   

• Συµµετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας εξωτερικού «GREGORY’S MICROMEALS 
INTERNATIONAL LTD.» µε ποσοστό συµµετοχής 99,99% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 3.563.783,02.   

• Συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 119.850,00.  

• Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΑΛΑΣ A.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 90% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 758.284,41.  

• Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 51% και αξία συµµετοχής ΕΥΡΩ 1.966.250,92.   

• Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.» 
µε ποσοστό συµµετοχής 100% και αξία συµµετοχής ΕΥΡΩ 1.153.296,77. 

•  Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 206.381,29. 

• Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «FROZYM Ε.Π.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 50% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 90.000,00. 

• Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας εξωτερικού «OREA IMERA S.A.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 70% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 197.200,00. 

• Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «GREGORYS HOSPITAL CATERING 
Α.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 61.200,00. 

• Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «GREGORYS ROMANIA S.A.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 5,13% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 128.386,58. 

 
 Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την µεταβολή των συµµετοχών ανά εταιρεία τις χρήσεις 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 & 2004: 
 
 
 (ΕΥΡΩ) 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1999 

Γεύµατα Πανεπιστηµίου Α.Ε. Απόκτηση του 100% του Μ.Κ.  234.776,23 
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 (ΕΥΡΩ) 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2000 

Γεύµατα Πανεπιστηµίου Α.Ε. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  29.347,03 

Προϊόντα Ζύµης Μαύρο Πρόβατο Α.Ε. Απόκτηση του 100% του Μ.Κ.  3.923.110,79

Γεύµατα Αµαλίας Ε.Π.Ε. Απόκτηση του 50% των εταιρ. µεριδίων  38.151,14 

Γεύµατα Οµονοίας Α.Ε. Απόκτηση του 100% του Μ.Κ.  1.760.821,72

Food Court A.E. Συµµετοχή κατά 30% στο Μ.Κ.  88.041,09 

Ηλιοστάλακτη A.Ε. Απόκτηση του 76,5% του Μ.Κ.  322.819,81 

Gregory’s Micromeals International ltd. Καταβολή του Μ.Κ.  934.203,05 

 
 
 (ΕΥΡΩ) 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2001 

Gregory’s Micromeals Intl ltd. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  1.109.739.78

Γεύµατα Μπενάκη Ε.Π.Ε. Απόκτηση του 99,83% των εταιρ. µεριδίων.  32.229.1 

Ασιατικά Εστιατόρια Α.Ε. Συµµετοχή κατά 51% στο Μ.Κ.  149.669.85 

ΑΛΑΣ Α.Ε. Απόκτηση του 45% του Μ.Κ.  320.300.91 

Βαρταλάµης Α.Ε. Απόκτηση του 51% του Μ.Κ.  880.410.86 

Ντέλι Αθήνα Α.Ε. Απόκτηση του 100% του Μ.Κ.  763.022.74 

Γρηγόρης Βορειοδυτική Α.Ε. Συµµετοχή κατά 51% στο Μ.Κ.  104.768.89 

Γρηγόρης Αχαϊκή Α.Ε. Συµµετοχή κατά 51% στο Μ.Κ.  104.768.89 

 
 (ΕΥΡΩ) 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2002 

Προϊόντα Ζύµης Μαύρο Πρόβατο Α.Ε. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  1.529,71 

Gregory’s Micromeals Intl ltd. Συναλλαγµατικές διαφορές  221,492,39 

Ασιατικά Εστιατόρια Α.Ε. Απόκτηση του υπολοίπου 49% του Μ.Κ.  948.110,00 

Βαρταλάµης Α.Ε. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  1.085.840,06

Γεύµατα Οµονοίας Α.Ε. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ. 29,71 

Food Court A.E. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  8,91 

Γεύµατα Συντάγµατος Α.Ε. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  49,03 

Μικρολίµανο Α.Ε. Απόκτηση του 100% του Μ.Κ.  2.832.077,40

Γρηγόρης Κρητική Α.Ε. Συµµετοχή κατά 51% στο Μ.Κ.  119.850,00 
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 (ΕΥΡΩ) 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2003 

Προϊόντα Ζύµης Μαύρο Πρόβατο Α.Ε. Συγχώνευση µε απορρόφηση από µητρική -3.924.640,50

Γεύµατα Οµονοίας Α.Ε. Συγχώνευση µε απορρόφηση από µητρική -1.760.851,43

Γεύµατα Πανεπιστηµίου Α.Ε. Συγχώνευση µε απορρόφηση από µητρική -264.123,26 

Γεύµατα Αµαλίας Ε.Π.Ε. Συγχώνευση µε απορρόφηση από µητρική -38.151,14 

Gregory’s Micromeals Intl ltd. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  298.347,80 

Ηλιοστάλακτη Α.Ε. Πώληση του 31,3% του Μ.Κ.  -132.220,40 

Γεύµατα Συντάγµατος Α.Ε. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ. 390.225,00 

Γρηγόρης Αχαϊκή Α.Ε. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  101.612,40 

Orea Imera S.A. Απόκτηση του 70% του Μ.Κ.  197.200,00 

Gregory’s Hospital Catering A.E. Απόκτηση του 51% του Μ.Κ.  61.200,00 

Frozym A.E. Απόκτηση του 50% του Μ.Κ.  90.000,00 

 
 
 (ΕΥΡΩ) 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2004 

Μικρολίµανο Α.Ε. Πώληση του 100,00% του Μ.Κ.  -2.832.077,40

Ηλιοστάλακτη Α.Ε. Πώληση του 45,17% του Μ.Κ.  -190.599,41 

Γρηγόρης Αχαϊκή Α.Ε. Πώληση του 51,00% του Μ.Κ.  -100.768,89 

Food Court A.E. Συγχώνευση µε απορρόφηση από µητρική -88.050,00 

Γεύµατα Μπενάκη Ε.Π.Ε. Πώληση του 99,83% του Μ.Κ.  -32.229,10 

Gregorys Romania S.A. Απόκτηση του 5,13% του Μ.Κ.  128.386.58 

ΑΛΑΣ Α.Ε. Απόκτηση του 45,00% του Μ.Κ.  437.983.50 

Ασιατικά Εστιατόρια Α.Ε. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  522.000,00 

Gregory’s Micromeals Intl ltd. Συµµετοχή στην Αύξηση του Μ.Κ.  1.000.000,00

 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συµµετοχές της εταιρείας στις ανωτέρω αναφερόµενες συνδεδεµένες 
εταιρείες αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 28 παρ.5). 
Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η 
αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 
6.317.642,95,  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 
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  (ΕΥΡΩ) 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 31.12.2004                                
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΝ. 2190/1920 
  

Αξία 
Κτήσης 

 

 
∆ιαφορά 
(Υποαξία) 

GREGORYS MICROMEALS INTL. LTD. 3.563.783,02 -1.006.954,58 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.  1.966.250,92 -1.801.397,05 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.  1.619.779,85 -1.619.779,85 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.  1.153.296,77 -973.082,46 

ΑΛΑΣ Α.Ε. 758.284,41 -712.982,94 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.  206.381,29 -73.413,31 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. 119.850,00 -39.045,45 

OREA HMERA S.A. 197.200,00 - 

GREGORYS ROMANIA S.A.  128.386.58 -88.210,88 

GREGORYS HOSPITAL CATERING A.E. 61.200,00 -2.202,54 

FROZYM Ε.Π.Ε. 90.000,00 -573,91 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 6.317.642,95 

 

Τα Αποθέµατα της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 
   (ΕΥΡΩ)
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ    2002    2003    2004 

Εµπορεύµατα 841.817,54 820.904,50 668.149,65

Πρώτες, βοηθητικές ύλες & υλικά συσκευασίας 2.885.764,60 2.946.641,40 3.121.752,81

 
Σύνολο  3.727.582,14

 
3.767.545,90 3.789.902,46

Η µέθοδος αποτιµήσεως των αποθεµάτων έχει ως εξής : 

• Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.τ.λ.) 
αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το 
τέλος της χρήσης τρέχουσας τιµής αγοράς. 

• Η τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της µέσης σταθµικής 
τιµής, η οποία ακολουθείται πάγια. 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την διάρθρωση των Απαιτήσεων της εταιρείας την 31/12/2004. 
 
 

 (ΕΥΡΩ) 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Πελάτες 3.289.841,01 

Γραµµάτια εισπρακτέα 55.450,60  

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 2.663,86  

Επιταγές εισπρακτέες 942.627,71  

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων 1.799.021,44 

Επισφαλείς πελάτες - χρεώστες 19.641,04 

Χρεώστες διάφοροι 2.252.975,21 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
8.362.220,87 

 

 

Oι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις αφορούν χρηµατική διευκόλυνση της 
µητρικής εταιρείας προς τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις, διευκόλυνση που δόθηκε για να 
αντιµετωπίσουν οι θυγατρικές εταιρείες τις αυξηµένες χρηµατοοικονοµικές τους ανάγκες κατά το 
προλειτουργικό τους στάδιο καθώς και στην πρώτη φάση της λειτουργίας τους. Αναλύονται ως εξής: 

 

 
 (ΕΥΡΩ) 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ασιατικά Εστιατόρια Α.Ε. 817.982,02 

Γρηγόρης Βορειοελλαδική Α.Ε. 355.000,00 

ΑΛΑΣ Α.Ε. 35.984,73  

Γρηγόρης Βορειοδυτική Α.Ε. 188.041,09  

Γεύµατα Συντάγµατος Α.Ε. 244.615,00  

Γρηγόρης Κρητική Α.Ε. 65.564,00  

OREA IMERA S.A. 70.000.00 

GREGORYS HOSPITAL S.A. 209.875,69  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
1.799.021,11 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλυση του λογαριασµού Χρεώστες διάφοροι ύψους ΕΥΡΩ 
2.252.975,21  που αναφέρεται στον Ισολογισµό της 31/12/2004.  

 
 (ΕΥΡΩ) 
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  

∆άνεια προσωπικού 12.399,53  

Ελληνικό δηµόσιο 422.063,89  

Προµηθευτές 640.197,45 

Λοιποί χρεώστες 1.178.314,34  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
2.252.975,21  

 
 
Στα Χρεώγραφα περιλαµβάνεται ποσό ΕΥΡΩ 3.550.471.55, το οποίο αφορά αγορασθείσες ίδιες 
µετοχές της µητρικής εταιρείας µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. της 04/02/2003. 

 

Οι Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού  αφορούν ενοίκια και λογαριασµούς Οργανισµών κοινής 
ωφελείας επόµενων χρήσεων ποσού ΕΥΡΩ 91.148,99. 
 
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 
τελευταία τριετία. 
 
   (ΕΥΡΩ)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    2002    2003    2004 

Μετοχικό κεφάλαιο 9.048.696,00 9.274.913,40 9.501.130,80

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 17.920.988,46 17.870.183,29 17.781.465,75

∆ιαφορές αναπροσαρµογής & επιχορηγήσεις 349.707,52 137.876,11 99.257,00

Αποθεµατικά  775.059,26 800.357,92 -1.471.247,05

Κέρδη εις νέον -2.560.349,22 -4.971.838,68 -4.229.066,14

 
ΣΥΝΟΛΟ 25.534.102,02

 
23.111.492,04 21.681.540,36

 
∆υνάµει της από 14.12.2004 αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των µετόχων της 
Εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης της εταιρείας µε την 
θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «FOOD COURT A.E.» κατά ποσό ίσο µε την διαφορά 
µεταξύ του ύψους µετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφόµενης εταιρείας και της άνω αξίας της 
συµµετοχής της Εταιρείας στην απορροφόµενη (ήτοι το 100% των µετοχών που κατέχει η εταιρεία ως 
απορροφώσα στην τελευταία) και συγκεκριµένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 137.499,86 και κατά ΕΥΡΩ 
88.717,54 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο για την στρογγυλοποίηση του µετοχικού 
κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας. 
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Ήτοι αποφασίσθηκε η συνολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 
226.217,40, δι’ αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας των 22.621.740 µετοχών κατά ΕΥΡΩ 0,01. Έτσι  η 
ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής κατόπιν τούτου διαµορφώνεται σε ΕΥΡΩ 0,42.  
Μετά από αυτές τις αποφάσεις το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ Εννέα 
εκατοµµύρια πεντακόσιες µία χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα και ογδόντα λεπτά (€ 9.501.131,80), 
διαιρούµενο σε είκοσι δύο εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι µία χιλιάδες επτακόσιες σαράντα κοινές 
ονοµαστικές µετοχές (22.621.740), ονοµαστικής αξίας εκάστης σαράντα δύο λεπτών (€ 0,42).  

 

Οι  δανειακές  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις την 31/12/04 ανέρχονταν σε : 

 
 (ΕΥΡΩ) 
∆άνεια Εµπορικής Τράπεζας   4.394.855,00  

∆άνεια Τράπεζας Πειραιώς 1.000.000,00  

∆άνεια ALPHA Τράπεζας 937.500,00 

∆άνεια Εθνικής Τράπεζας 51.939,49 

 
ΣΥΝΟΛΟ 6.384.294.49

 

Από το ανωτέρω ποσό ΕΥΡΩ 1.926.939,00 αντιστοιχούν σε δόσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση 
(θέση Γ-ΙΙ-7 στο Παθητικό).  

 

Οι Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις την περίοδο 2002-2004 αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

  
(ΕΥΡΩ χιλιάδες)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2002 2003 2004 

Προµηθευτές – Επιταγές & γραµµάτια πληρωτέα 6.588,32 6.921,58 5.921,04

Τράπεζες – Λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 17.404,08 13.142,99 10.382,74

Υποχρεώσεις από φόρους – Τέλη 512,14 335,16 228,94

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία 627,93 594,33 651,57

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 117,39 113,65 120,32

Μερίσµατα πληρωτέα 15,85 4,41 4,41

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 651,99 553,58 453,24

 
ΣΥΝΟΛΟ 25.917,69

 
21.665,71 17.762,27

 

Η, σε απόλυτο µέγεθος, παρατηρούµενη µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων οφείλεται σε 
αποπληρωµή δανειακών υποχρεώσεων µέσα στην χρήση. Παράλληλα το σύνολο σχεδόν των 
βραχυπρόθεσµων χορηγήσεων αποτελείται από κεφάλαιο κίνησης µόνιµου χαρακτήρα, αφορά δηλαδή 
σε ποσά που δεν θα καταστούν απαιτητά στην επόµενη χρήση.  
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Ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας ανέρχονταν την 31/12/04 σε ΕΥΡΩ 
10.382.740,65 και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
(ΕΥΡΩ) 

 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

ALPHA BANK 687.669,85 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.571.000,00 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 393.986,39 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 586.941,25 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 995.838,47 

EFG EUROBANK 1.898.915,26 

SOCIETE GENERALE 1.300.000,00 

OMEGA BANK 1.350.000,00 

NOVA BANK 1.598.389.43 

 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων δανείων 

 
10.382.740,65 

 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε Τράπεζες σε καθυστέρηση. 

 

Οι λογαριασµοί των Φόρων – Τελών ανέρχονταν την 31/12/04 σε ΕΥΡΩ 228.935,75 και αναλύονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

 (ΕΥΡΩ) 
 
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 

 

Φόροι-τέλη αµοιβών προσωπικού 28.182,94 

Φόροι-τέλη αµοιβών τρίτων 10.825,75 

Λοιποί φόροι-τέλη 138.161,31 

Φόροι-τέλη προηγουµένων χρήσεων 51.765,75 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
228.935,75  

 

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή φόρου σε καθυστέρηση. Το ίδιο ισχύει και για κάθε 
οφειλή προς ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
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4.4.  Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

Οι βασικοί αριθµοδείκτες που προκύπτουν από την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

  
 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

2002 2003 2004

Κύκλου Εργασιών (1) 68,72% 3,50% 10,97%
Κερδών προ αποσβέσεων & φόρων χρήσης -101,00% 5.865% 26,55%
Κερδών προ φόρων χρήσης -276,01% 68,74% 229,88%
 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (προ αποσβέσεων) 

 

Μικτού Κέρδους 56,93% 62,20% 63,42%
Καθαρού Κέρδους  -0,13% 8,44% 9,62%
 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) 

 

M.Ο. Ιδίων κεφαλαίων -22,74% -6,51% 9,19%
Μ.Ο. Συνολικών κεφαλαίων (Ενεργητικού) -9,47% -2,60% 3,98%
 
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) 

 

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 1,52 1,49 1,12
Τραπεζικές Υποχρ. / Ίδια κεφάλαια 1,18 1,11 0,77
 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) 

 

Άµεση Ρευστότητα 0,42 0,61 0,46
Γενική Ρευστότητα 0,55 0,92 0,83

(1) Από τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2002 έχει αφαιρεθεί ποσό ΕΥΡΩ 5.514.226,00, που αφορά πωλήσεις της  
ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε. για το διάστηµα Απρίλιο – ∆εκέµβριο 2001, για λόγους συγκρισιµότητας.   
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4.5.  Ανάλυση στοιχείων Ενοποιηµένου Ισολογισµού 
 
ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στο πέµπτο ενοποιηµένο Ισολογισµό της εταιρείας στις 31/12/2004 περιλαµβάνονται εκτός στις 
µητρικής εταιρείας « ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε » οι εξής εταιρείες : 

• GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD. 

• ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. 

• ΑΛΑΣ  Α.Ε. 

• ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. 

• ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

• ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.   

• ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.   

 
Η ενοποίηση των εταιρειών αυτών έγινε µε την µέθοδο στις ολικής ενοποίησης . 

Στον ενοποιηµένο ισολογισµό δεν περιλαµβάνονται οι εταιρείες «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.», 
«ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ Α.Ε.», οι οποίες 
περιλαµβάνονταν στον ενοποιηµένο ισολογισµό της χρήσης 2003 και οι οποίες πωλήθηκαν εντός του 
2004. Επίσης στον προηγούµενο ισολογισµό της 31/12/2003, περιλαµβανόταν και η εταιρεία «FOOD 
COURT A.E.», η οποία απορροφήθηκε από την «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η απορρόφηση της παραπάνω εταιρείας από την 
Εταιρεία έγινε µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/09/2004 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, µε την υπ΄αρ.Κ2-15653/29.12.04 απόφαση του. 

Την τρέχουσα χρήση δεν ενοποιήθηκαν οι ακόλουθες εταιρείες επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες 
ενδιαφέρον. Η ανώνυµη εταιρεία «GREGORY HOSPITAL CATERING A.E.», η οποία δεν είχε κύκλο 
εργασιών το 2004, η ανώνυµη εταιρεία «FROZYM Ε.Π.Ε.» & η ανώνυµη εταιρείας εξωτερικού «OREA 
IMERA S.A.» (ΤΣΕΧΙΑ) η οποία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της στις 31/12/2004. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει ανάλυση Εξόδων εγκατάστασης & Πάγιου ενεργητικού ανά εταιρεία καθώς και τα συνολικά αποτελέσµατα µε τις εγγραφές ενοποίησης. 

 
 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  Α.Β.Ε.Ε. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  Α.Ε. ΑΛΑΣ  Α.Ε. 

 Αξία 
Κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Αξία 
Κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Αξία 
Κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ        

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α’ εγκαταστάσεως 5.331.397,93 3.368.858,05 1.962.539,88 224.802,26 130.651,83 94.150,43 80.817,43 80.817,43 0,00 

2. Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για  
κτήσεις παγίων στοιχείων 

58.949,38 38.023,70 20.925,68 - - - - - -  

3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής 
περιόδου 

199.547,95 199.547,94 0,01 - - - - - -  

4. Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης 5.104.059,25 3.551.518,70 1.552.540,55 14.293,86 10.171,21 4.122,65 1.467,35 1.467,34 0,01 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 10.693.954,51 7.157.948,39 3.536.006,12 239.096,12 140.823,04 98.273,08 82.284,78 82.284,77 0,01 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις          

3. Υπεραξία επιχείρησης 5.325.391,20 0,00 5.325.391,20 - - - - - -  

5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.331.245,28 346.945,59 984.299,69 - - - - - -  

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις            

1. Γήπεδα - Οικόπεδα - - - - - - - - -  

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα  11.727.244,01 683.889,32 83.103,45 683.889,32 139.283,82 544.605,50 228.670,38 97.226,26 131.444,12 

4. Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις 
& λοιπός µηχ/κος εξοπλισµός 

1.940.493,49 12.940,84 1.734,84 13.583,26 3.345,67 10.237,59 28.307,08 18.604,29 9.702,79 

5. Μεταφορικά µέσα 877.257,40 9.799,25 2.308,42 9.799,25 3.904,02 5.895,23 - - - 

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 4.790.011,95 15.110,02 3.420,44 12.814,60 5.137,62 7.676,98 180.703,52 159.249,00 21.454,52 

7. Ακινητ. υπό εκτέλεση & προκαταβολές 8.804,11 - - - - - - - -  

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

22.868.599,23 8.243.439,20 14.625.160,03 720.086,43 151.671,13 568.415,30 467.028,01 304.426,58 162.601,,43 
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 GREGORY’S MICROMEALS  LTD. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ  Α.Ε. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

 Αξία 
Κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Αξία 
Κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Αξία 
Κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ        

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α’ εγκαταστάσεως - - - 13.154,50 13.154,33 0,17 154.581,22 128.987,15 25.594,07 

2. Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για  
κτήσεις παγίων στοιχείων 

- - - - - - - - - 

3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής 
περιόδου 

- - - - - - - - - 

4. Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης - - - 35.143,11 28.502,23 6.640,88 - - - 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ - - - 48.297,61 41.656,56 6.641,05 154.581,22 128.987,15 25.594,07 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις          

3. Υπεραξία επιχείρησης - - - - - - - - - 

5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 120.413,00 25.243,00 95.170,00 - - - - - - 

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις           

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 246.306,00 0,00 246.306,00 - - - - - - 

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα  645.084,00 216.640,00 428.444,00 234.254,24 38.582,80 195.671,44 247.631,86 89.807,21 157.824,65 

4. Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις 
& λοιπός µηχαν/κος εξοπλισµός 

687.438,00 173.410,00 514.028,00 - - - 23.189,15 1.295,34 21.893,81 

5. Μεταφορικά µέσα 43.179,00 17.008,00 26.171,00 1.115,19 1.088,11 27,08 3.408,05 701,17 2.706,88 

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 211.768,00 26.195,00 185.573,00 449.393,78 230.151,12 219/242,66 8.788,77 3.788,69 5.000,08 

7. Ακινητ. υπό εκτέλεση & προκαταβολές 32.891,00 0,00 32.891,00 - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

1.987.079,00 458.496,00 1.528.583,00 684.763,21 269.822,03 414.941,18 283.017,83 95.592,41 187.425,42 
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 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ  Α.Ε. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΠΟΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Αξία 
Κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Αξία 
Κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Αξία 
Κτήσεως 

 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ        

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α’ εγκαταστάσεως 53.159,35 21.263,52 31.895,83 7.789,54 - 7.789,54 5.865.702,23 3.743.732,31 2.121.969,92 

2. Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για  
κτήσεις παγίων στοιχείων 

- - - - - - 58.949,38 38.023,70 20.925,68 

3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής 
περιόδου 

- - - - - - 199.547,95 199.547,94 0,01 

4. Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης 3.046,39 609,24 2.437,15 - - - 5.158.009,96 3.592.268,72 1.565.741,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 56.205,74 21.872,76 34.332,98 7.789,54 - 7.789,54 11.282.209,52 7.573.572,67 3.708.636,85 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις          

3. Υπεραξία επιχείρησης - - - - - - 5.325.391,20 0,00 5.325.391,20 

5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις - - - - - - 1.481.005,31 401.535,62 1.079.469,69 

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις          

1. Γήπεδα - Οικόπεδα - - - - - - 246.306,00 0,00 246.306,00 

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα  52.276,73 0,00 52.276,73 356.047,13 0,00 356.047,13 10.887.922,70 3.161.891,97 7.726.030,73 

4. Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις 
& λοιπός µηχαν/κος εξοπλισµός 

29.243,54 0,00 29.243,54 - - - 2.840.805,46 1.288.529,17 1.552.276,29 

5. Μεταφορικά µέσα - - - 3.287,27 0,00 3.287,27 801.473,68 375.333,35 426.140,33 

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 144.656,58 1.050,57 143.606,01 153.820,27 9.818,61 144.001,66 6.134.109,88 4.307.026,42 1.827.083,46 

7. Ακινητ. υπό εκτέλεση & προκαταβολές - - - - - - 32.891,00 0,00 32.891,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

226.176,85 1.050,57 225.126,28 513.154,67 9.818,61 503.336,06 27.749.905,23 9.534.316,53 18.215.588,70 
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Ο Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε ΕΥΡΩ 48.396.412,45 και αναλύεται 
στις επί µέρους εταιρείες ως εξής : 

 
 (ΕΥΡΩ) 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε 39.482.061,22 

GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD. 1.837.045,00 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. 665.376,33 

ΑΛΑΣ  Α.Ε. 1.388.259,76 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. 3.941.119,20 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε. 460.013,62 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.   816.712,09 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.026.914,00 

Μείον : ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (1.221.088,77) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
48.396.412,45  

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές που απαλείφθηκαν έχουν ως εξής : 

• Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην θυγατρική 
εταιρεία «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 66.321,72. 

• Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην θυγατρική 
εταιρεία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε » ποσού ΕΥΡΩ 352.576,09. 

• Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην θυγατρική 
εταιρεία «ΑΛΑΣ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 300.074,80. 

• Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην θυγατρική 
εταιρεία «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 99.997,12. 

• Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην θυγατρική 
εταιρεία «GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD.» ποσού ΕΥΡΩ 4.082,05. 

• Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην θυγατρική 
εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 120.523,30. 

• Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην θυγατρική 
εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 257.804,13. 

• Πωλήσεις της εταιρείας «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.» σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ποσού 
ΕΥΡΩ 4.107,31. 

• Πωλήσεις της εταιρείας «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ποσού 
ΕΥΡΩ 10.538,35. 

• Πωλήσεις της εταιρείας «ΑΛΑΣ Α.Ε.» σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ποσού ΕΥΡΩ 5.063,90. 
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Τα Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 2.024.566,01 και αναλύονται στις επί µέρους 
εταιρείες σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 

 
 (ΕΥΡΩ) 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε 2.062.057,61 

GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD. 29.325,00 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. 49.188,77 

ΑΛΑΣ  Α.Ε. 24.685,26 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ  Α.Ε. 4.735,24 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.   4.821,77 

Μείον : ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (150.247,64)  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
2.024.566,01 

 

Οι διεταιρικές τιµολογήσεις που απαλείφθηκαν αφορούν τα εξής : 

• Τιµολογηµένες Παροχές υπηρεσιών από την µητρική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
Α.Β.Ε.Ε.» προς την εταιρεία «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 9.721,02. 

• Τιµολογηµένες Παροχές υπηρεσιών από την µητρική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
Α.Β.Ε.Ε.» προς την εταιρεία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 5.273,22. 

• Τιµολογηµένες Παροχές υπηρεσιών από την µητρική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
Α.Β.Ε.Ε.» προς την εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 43.004,51. 

• Τιµολογηµένες Παροχές υπηρεσιών από την µητρική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
Α.Β.Ε.Ε.» προς την εταιρεία «ΑΛΑΣ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 54.733,08. 

• Τιµολογηµένες Παροχές υπηρεσιών από την µητρική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
Α.Β.Ε.Ε.» προς την εταιρεία «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ 6.668,57. 

• Τιµολογηµένες Παροχές υπηρεσιών από την εταιρεία «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.» προς 
άλλες θυγατρικές εταιρείες ποσού ΕΥΡΩ 4.733,47. 

• Τιµολογηµένες Παροχές υπηρεσιών από την εταιρεία «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» προς άλλες 
θυγατρικές εταιρείες ποσού ΕΥΡΩ 26.113,77. 
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Τα Ενοποιηµένα Έξοδα ∆ιοίκησης ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 4.478.646,00 και αναλύονται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε. 

GREGORY’S 
MICROMEALS INTL. 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. 

 
ΑΛΑΣ Α.Ε. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. 

Αµοιβές & έξοδα 
προσωπικού 

2.199.789,60     

Αµοιβές τρίτων 225.296,94     

Παροχές Τρίτων 345.156,00     

Φόροι – τέλη 46.569,98     

∆ιάφορα έξοδα 246.514,85     

ΕΞΟ∆Α  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΡΟ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

3.063.327,37 0,00 109.972,40 66.434,22 281.891,62 

Αποσβέσεις 506.627,03     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.569.954,40 0,00 109.972,40 66.434,22 281.891,62 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε. 

ΓΕΥΜΑΤΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α   Π Ο Σ Α 
Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ 

Αµοιβές & έξοδα 
προσωπικού 

   2.199.789,60 

Αµοιβές τρίτων    225.296,94 

Παροχές Τρίτων    345.156,00 

Φόροι – τέλη    46.569,98 

∆ιάφορα έξοδα    246.514,85 

ΕΞΟ∆Α  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΡΟ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

62.775,87 34.458,67 353.158,82 3.972.018,97 

Αποσβέσεις    506.627,03 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.775,87 34.458,67 353.158,82 4.478.646,00 
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Τα Ενοποιηµένα Έξοδα ∆ιάθεσης ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 27.120.813,22 και αναλύονται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε. 

GREGORY’S 
MICROMEALS INTL. 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ A.E. 

 
ΑΛΑΣ A.E. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ A.E. 

Λειτουργικές δαπάνες 20.979.486,69 1.052.058,00 720.897,63 758.876,19 1.681.067,89 

Μείον:  
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

(238.069,65)         

ΕΞΟ∆Α  ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

20.741.417,04 1.052.058,00 720.897,63 758.876,19 1.681.067,89 

Αποσβέσεις 1.233.653,56         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.975.070,60 1.052.058,00 720.897,63 758.876,19 1.681.067,89 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε. 

ΓΕΥΜΑΤΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α    Π Ο Σ Α 
Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ 

Λειτουργικές δαπάνες 222.881,88 524.310,94 185.649,99 26.125.229,21 

Μείον:  
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

      (238.069,65) 

ΕΞΟ∆Α  ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

222.881,88 524.310,94 185.649,99 25.887.159,56 

Αποσβέσεις       1.233.653,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 222.881,88 524.310,94 185.649,99 27.120.813,12 

 

 

Από τα Έξοδα διάθεσης έχει απαλειφθεί συνολικά πόσο ύψους ΕΥΡΩ 238.069,95 που αφορά κυρίως παροχή προσωπικού από την µητρική εταιρεία προς τις 
θυγατρικές, σύµφωνα µε τα εκτεθέντα στην ανάλυση των Άλλων εσόδων εκµετάλλευσης. 
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Οι Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι που περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό είναι κατά 
κύριο λόγο τα κονδύλια της µητρικής εταιρείας, όπως επίσης και τα Έκτακτα αποτελέσµατα. 

 

Οι Αποσβέσεις που συµπεριλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό ανήλθαν συνολικά στο πόσο 
των  ΕΥΡΩ 2.248.213,59 και αναλύονται ως εξής: 

 
 (ΕΥΡΩ) 
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε 1.742.078,06

GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD. 175.369,00 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. 109.972,40 

ΑΛΑΣ  Α.Ε. 66.434,22 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ  Α.Ε. 107.826,54 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ  Α.Ε. 12.074,70 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. 34.458,67 

 
ΣΥΝΟΛΟ 2.248.213,59

 
 
 
4.6. Εξέλιξη Χρηµατιστηριακής τιµής 
 
Η εξέλιξη της τιµής της µετοχής «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ» ανά µήνα (της τελευταίας συνεδρίασης 
κάθε µήνα του 2004), καθώς και ο µηνιαίος όγκος συναλλαγών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 
 
 

 
Τιµή 

Κλεισίµατος 
(ευρώ) 

 
Μηνιαίος 
 Όγκος 

συναλλαγών 

  
Τιµή 

Κλεισίµατος 
(ευρώ) 

 
Μηνιαίος 
 Όγκος 

συναλλαγών 

 
Ιανουάριος  

 
1,37 

 
3.204.336 

 
Ιούλιος 

 
0,81 

 
1.936.630 

 
Φεβρουάριος  

 
1,27 

 
10.418.474 

 
Αύγουστος 

 
0,84 

 
1.305.560 

 
Μάρτιος 

 
1,03 

 
10.522.794 

 
Σεπτέµβριος 

 
0,70 

 
778.885 

 
Απρίλιος 

 
0,92 

 
8.282.105 

 
Οκτώβριος 

 
0,67 

 
635.807 

 
Μάιος  

 
0,85 

 
3.756.505 

 
Νοέµβριος 

 
0,75 

 
1.227.202 

 
Ιούνιος 

 
0,77 

 
1.886.035 

 
∆εκέµβριος  

 
0,93 

 
3.086.060 

 
 
Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής 
της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» σε σχέση µε το Γενικό ∆είκτη του Χ.Α.Α. και του δείκτη 
της Παράλληλης Αγοράς για το έτος 2004. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ Γ. ∆ΕΙΚΤΗ Χ.Α.Α. - ∆ΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ - ΜΕΤΟΧΗΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ"
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5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Κύριοι στόχοι του Οµίλου για το έτος 2005 είναι: 
 

• Η διεύρυνση των δικτύων «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» και “Coffeeright”, κυρίως µέσω 
franchise καταστηµάτων. 

• Η είσοδος σε νέους τοµείς των κλειστών αγορών. 

• Η περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά της Ρουµανίας µε την δηµιουργία νέων εταιρικών και 
franchise  καταστηµάτων «Γρηγόρης µικρογεύµατα» και “Coffeeright”. 

• Η είσοδος σε νέες εκτός Ελληνικών συνόρων αγορές. 

• Η µεγιστοποίηση των κερδών µας σε συνδυασµό µε την περαιτέρω µείωση του δανεισµού µας. 

• Η καθιέρωση του “Coffeeright”  ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή στην αγορά του γρήγορου καφέ, 
στην οποία  δραστηριοποιείται.  

 

6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για την χρήση 2001, όπως και για την προηγούµενη, η εταιρεία δεν διένειµε µέρισµα, καθ’ ότι ενέπιπτε 
στις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.2190/1920, το οποίο απαγορεύει την οποιαδήποτε διανοµή 
κερδών εάν τα Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης υπερβαίνουν τα Προαιρετικά και έκτακτα 
αποθεµατικά καθώς και το Υπόλοιπο κερδών εις νέο. Οι χρήσεις 2002 και 2003 είχαν αρνητικό 
αποτέλεσµα και δεν υπήρξε διανοµή κερδών. Για τη τρέχουσα χρήση δεν διανέµεται µέρισµα γιατί, 
βάσει απόφασης της Εταιρείας, συµψηφίζονται οι ζηµιές των παρελθουσών χρήσεων. 

Μελλοντικά το ∆.Σ. της εταιρείας σκοπεύει να προτείνει την διανοµή µερίσµατος, όπως προβλέπεται 
από τον Ν. 2190/1920, δηλαδή να διανέµεται σταθερά µέρισµα ίσο ή µεγαλύτερο µε το 35% των 
κερδών προ φόρων της εταιρείας, αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών του τακτικού αποθεµατικού 
και του αναλογούντος φόρου ή 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου, ανάλογα µε το 
ποιό ποσό είναι το µεγαλύτερο. Υψηλότερη διανοµή µερισµάτων θα εξαρτηθεί άµεσα από την 
επενδυτική πολιτική που θα εφαρµόσει η εταιρεία, καθώς και από την κερδοφορία της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

o Ισολογισµοί 

o Προσαρτήµατα 

o Εκθέσεις ∆ιαχείρισης 

o Ισολογισµοί Ενοποιούµενων Εταιρειών 

o Ταµειακές Ροές 

 



  

    ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004   13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/02/Β/91/58

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 
ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ

ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

          1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως........................................................ 5.331.397,93 3.368.858,05 1.962.539,88 5.169.051,63 3.318.606,14 1.850.445,49      (22.621.740 Μετοχές των 0,42 ΕΥΡΩ)

          2. Συναλ.διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων............................... 58.949,38 38.023,70 20.925,68 58.949,38 38.023,70 20.925,68           1. Καταβληµένο ................................................................ 9.501.130,80 9.274.913,40

          3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου................................................. 199.547,95 199.547,94 0,01 199.547,95 199.547,94 0,01
          4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως................................................................... 5.104.059,25 3.551.518,70 1.552.540,55 5.067.534,04 3.522.298,54 1.545.235,50 ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο................... 17.781.465,75 17.870.183,29

10.693.954,51 7.157.948,39 3.536.006,12 10.495.083,00 7.078.476,32 3.416.606,68

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού............... 99.257,00 137.876,11

  I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 99.257,00 137.876,11

          3. Υπεραξία επιχείρησης............................................................................... 5.325.391,20 0,00 5.325.391,20 5.325.391,20 0,00 5.325.391,20

          5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις............................................................. 1.331.245,28 346.945,59 984.299,69 1.331.245,28 346.945,59 984.299,69 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
6.656.636,48 346.945,59 6.309.690,89 6.656.636,48 346.945,59 6.309.690,89           1. Τακτικό αποθεµατικό...................................................... 266.019,66 266.019,66

 ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις               Μείον: ζηµιές από πώληση και υποτίµηση 

          1. Γήπεδα-Οικόπεδα..................................................................................... 0,00 0,00 0,00 2.369.678,66 0,00 2.369.678,66                          συµµετοχών και χρεογράφων.............................. -3.599.496,51 -3.333.476,85 -1.327.891,54 -1.061.871,88

          3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα............................................................................. 8.440.069,04 2.580.351,88 5.859.717,16 11.727.244,01 3.654.715,74 8.072.528,27           3. Ειδικά Αποθεµατικά........................................................ 2.537,12 2.537,12

          4. Μηχανήµατα-Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός Μηχαν/κος Εξ/µός........................... 2.059.044,43 1.091.873,87 967.170,56 1.940.493,49 939.568,19 1.000.925,30           4. Έκτακτα Αποθεµατικά..................................................... 17.608,22 17.608,22

          5. Μεταφορικά Μέσα................................................................................... 740.684,92 352.632,05 388.052,87 877.257,40 431.907,06 445.350,34           5. Αφορολ. αποθεµατικά  ειδ. διατάξ. καί νόµων.................. 1.842.084,46 1.842.084,46

          6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός..................................................................... 4.972.164,36 3.871.635,81 1.100.528,55 4.790.011,95 3.364.971,35 1.425.040,60 -1.471.247,05 800.357,92

          7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση  και προκαταβολές...................................... 0,00 0,00 0,00 8.804,11 0,00 8.804,11 V. Αποτέλεσµατα είς νέο   

 Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 16.211.962,75 7.896.493,61 8.315.469,14 21.713.489,62 8.391.162,34 13.322.327,28           Υπόλοιπο (ζηµιών) χρήσεως εις νέο..................................... -4.229.066,14 -4.971.838,68

 Σύνολο ενσώµ. και ασώµ. ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 22.868.599,23 8.243.439,20 14.625.160,03 28.370.126,10 8.738.107,93 19.632.018,17

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ + ΑΙΙ + AIII+ AIV + AV ) 21.681.540,36 23.111.492,04

ΙΙΙ. Συµµ/χές & άλλες µακρ. Χρηµ/κές απαιτήσεις

          1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις................................................. 9.864.412,84 11.023.767,56 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

          7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις........................................................... 1.516.395,50 1.303.654,09          1. Προβλέψεις γιά αποζηµίωση προσ/κού λόγω εξόδου 

11.380.808,34 12.327.421,65              από την  υπηρεσία ......................................................... 2.185,41 2.185,41

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 26.005.968,37 31.959.439,82

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ι.  Αποθέµατα             2. ∆άνεια Τραπεζών........................................................... 4.457.355,49 10.053.632,93

          1. Εµπορεύµατα.......................................................................................... 668.149,65 820.904,50           8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.............................. 150.845,95 218.648,97

          4. Πρώτες & βοηθητ.ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά 4.608.201,44 10.272.281,90

              & Είδη συσκευασίας................................................................................. 3.121.752,81 2.946.641,40

3.789.902,46 3.767.545,90 ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

          1. Προµηθευτές................................................................. 2.164.227,76 2.490.935,65

ΙΙ. Απαιτήσεις           2. Γραµµάτια πληρωτέα...................................................... 0,00 4.278,33

          1. Πελάτες.................................................................................................. 3.289.841,01 4.669.541,28           2α. Επιταγές πληρωτέες..................................................... 3.756.814,61 4.426.364,26

          2. Γραµµάτια εισπρακτέα:           3. Τράπεζες λογ.βραχ/σµων υποχρ. .................................... 10.382.740,65 13.142.993,91

               -Χαρτοφυλακίου..................................................................................... 55.450,60 6.391,74           4. Προκαταβολές πελατών.................................................. 35.843,29 29.877,27

          3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση...................................................................... 2.663,86 2.663,86           5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη.................................. 228.935,75 335.159,40

          3α. Επιταγές εισπρακτέες ............................................................................ 916.004,27 369.086,41           6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί................................................. 651.574,33 594.334,92

          3β. Επιταγές σε καθυστέρηση ..................................................................... 26.623,44 26.623,44           7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες

          3γ. Επιταγές σε ενέχυρο.............................................................................. 0,00 942.627,71 165.259,58 560.969,43               στην επόµενη χρήση...................................................... 1.926.939,00 2.396.089,22

          5.  Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ. επιχειρήσεων.............................. 1.799.021,44 2.808.032,69           8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις.................. 120.320,00 113.648,69

         10. Επισφαλείς πελάτες-χρεώστες.................................................................. 19.641,04 10.350,93         10. Μερίσµατα πληρωτέα .................................................... 4.414,81 4.414,81

         11. Χρεώστες διάφοροι................................................................................. 2.252.975,21 2.664.246,70         11. Πιστωτές διάφοροι ........................................................ 417.396,31 523.704,36

 8.362.220,87 10.722.196,63 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ )............ 19.689.206,51 24.061.800,82

IΙΙ . Χρεόγραφα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ΓΙ + ΓΙΙ)...................................... 24.297.407,95 34.334.082,72

          4. Ίδιες Μετοχές.......................................................................................... 3.550.471,55 3.550.471,55

IV . ∆ιαθέσιµα  

          1. Ταµείο ................................................................................................... 474.113,76 2.381.055,95

          3.  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας .......................................................... 171.437,11 1.631.297,30

645.550,87 4.012.353,25

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 16.348.145,75 22.052.567,33

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
          1. Έξοδα εποµένων χρήσεων........................................................................ 91.148,99 19.249,84           2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα ....................................... 135,51 103,50

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆+Ε ) 45.981.269,23 57.447.863,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + ∆ ).................... 45.981.269,23 57.447.863,67

Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

          1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεια................................................................. 13.654.243,09 5.498.288,18           1. ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων................. 13.654.243,09 5.498.288,18

          2. Χρεωστ.λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών........................... 1.281.392,40 1.099.597,37           2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και

14.935.635,49 6.597.885,55           εµπράγµατων ασφαλειών................................................... 1.281.392,40 1.099.597,37

14.935.635,49 6.597.885,55

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Α.Β.Ε.Ε.   
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

 



  

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  ∆ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)  

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 2.057.862,17 -1.584.385,75
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) ................................................................................. 39.482.061,22 35.577.513,61 -4.971.838,68 -2.560.349,22

Μείον : Κόστος πωλήσεων......................................................................................  14.444.145,83  13.449.652,32 -1.251.782,63 -827.103,71

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως.............................................. 25.037.915,39 22.127.861,29 -63.307,00 0,00

Ζηµιές εις νέο -4.229.066,14 -4.971.838,68

Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως...................................................................... 2.062.057,61 1.992.342,90

Σύνολο............................................................................................................ 27.099.973,00 24.120.204,19

ΜΕΙΟΝ :    1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας............................................................ 3.569.954,40 7.434.842,66

                2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως............................................. 123.272,78 124.861,18

                3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως............................................................. 22.213.140,25 25.906.367,43 20.557.418,79 28.117.122,63

Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως......................................................... 1.193.605,57 -3.996.918,44

ΠΛΕΟΝ: 3.Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων ……………………………........... 30.586,91 1.087.896,24

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα.......................................................... 3.061,12 27.951,36

ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα......................................................... 1.734.753,47 1.701.105,44 1.701.800,97 585.953,37

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως..............................................  -507.499,87  -4.582.871,81

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:   Έκτακτα αποτελέσµατα

                1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα...............................................................  112.035,43  220.259,36

                2. Έκτακτα κέρδη ................................................................................. 3.215.395,42 4.700.721,11

                3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων......................................................... 10.180,47 107.294,04

3.337.611,32 5.028.274,51

     Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα................................................................ 568.768,85 171.019,90

                2. Έκτακτες ζηµιές................................................................................ 94.358,19 1.400.898,29

                3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων.......................................................... 109.122,24 772.249,28 2.565.362,04 457.870,26 2.029.788,45 2.998.486,06

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές).................................... 2.057.862,17 -1.584.385,75

MEION:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ...................................................... 1.742.078,06 4.587.201,04

            Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργ.κόστος........................... 1.742.078,06 0,00 4.587.201,04 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ..................................... 2.057.862,17 -1.584.385,75

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Α.∆.Τ.  Ξ 109644 Α.∆.Τ.  Α 564143 Α.∆.Τ   Ν 104254 Α.∆.Τ  Κ 176293

Α.Μ.Α  488863  Α.Μ.Α    3836

ΑΛΙΜΟΣ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) χρήσεως..............................................................

Πλέον: Υπόλ.αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγ. χρήσεων..................................................

            Υπόλ αποτελεσµάτων (ζηµιών) από αποροφούµενες εταιρείες.............................

            Μείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων....................................

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν    Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η εταιρεία, στις 31/12/2003 απασχολούσε 833 άτοµα έναντι 756 ατόµων στις 31/12/2003.
2. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία υποθέσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων στις 31/12/2004, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση  και λειτουργία της εταιρείας.     
3. Η εταιρεία δε προέβη σε αναπροσαρµογή παγείων στοιχείων βάσει του Ν. 2065/1992 διότι δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα την 31/12/2004.  
4. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, 39.482.061,22 ΕΥΡΩ  της χρήσης 2004 αναλύεται ως εξής:
    ΣΤΑΚΩ∆ 553.1     Εστιατόρια:                                                 31.850.589,04 ΕΥΡΩ 
    ΣΤΑΚΩ∆ 513        Χονδρικό εµπόριο τροφίµων & ποτών :         7.631.472.18 ΕΥΡΩ. 
5. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 14ης Σεπτεµβρίου 2004,  η εταιρεία απορόφησε την ανώνυµη εταιρεία "FOOD COURT A.E." σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η απορρόφηση της παραπανω εταιρείας από την εταιρερίου 2004,  η εταιρεία απορόφησε την ανώνυµη εταιρεία "FOOD COURT A.E."
     το Υπουργείο Ανάπτυξης  µε τις υπ΄αρ.Κ2-15653/29.12.04 απόφαση του. Τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης, παρατίθενται όπως δηµοσίευθηκαν  στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2003. Για τον λόγο αυτό τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης δεν είναι συγκς  µε τις υπ΄αρ.Κ2-15653/2
6. Στα  χρεώγραφα περιλαµβάνεται ποσό 3.550.471.55 ΕΥΡΩ το οποίο αφορά αγορασθείσες ίδιες µετοχές της µητρικής εταιρείας µε απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  της 05/02/2003.
7. Η εταιρεία προέβη εντός του 2004 σε πώληση του ακινήτου α) επί της οδού Μητροπόλεως 3, Αθήνα και β) επί της οδού Τσακάλωφ 6, Αθήνα. 
8. Στη τρέχουσα χρήση, στο κονδύλι "Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα" περιλαµβάνονται και τόκοι από χρηµατοδοτικές µισθώσειςπαγίων της εταιρείας.
9. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 137.499,86 από τη συγχώνευση της εταιρείας "FOOD COURT A.E." και κατά ΕΥΡΩ 88.717,54 από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξία κεφάλαιο της 
10. Η υπεραξία από τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών δεν αποσβέσθηκε εφαρµόζοντας τις αρχές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : 11851

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα και την κατάσταση των Ταµειακών Ροών της ανώνυµης εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων
της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών
Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, µε εξαίρεση τις υπ’ αρ. 5 και 6 παρατηρήσεις µας παρακάτω, αλλά δεν τήρησε λογαριασµό κόστους
παραγωγής, επειδή έχει µερική απαλλαγή από την τήρηση θεωρηµένου βιβλίου αποθήκης, βάσει απόφασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Το κόστος των πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίστηκε από την εταιρεία µέσω της απογραφής τέλους χρήσεως την οποία διενήργησε χωρίς την παρουσία µας. ∆εν
τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση εκτός της υπ ΄αριθµό 2 παρατήρησής µας. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ η Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει καταρτιστεί µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις και τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία. Από τον έλεγχό µας προπληροφορίες που π
1) Το κονδύλι του Ενεργητικού «Υπεραξία Επιχειρήσεως» αφορά στην υπεραξία που προέκυψε κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης, από την απορρόφηση τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών. Η εταιρεία και κατά την κλειόµενη χρήση, όπως και κατά την προηγούµενη δεν διενήργησε αποσβέσεις επί του ποσού της υπεραξίας. Αν η
εταιρεία διενεργούσε τις αναλογούσες αποσβέσεις σύµφωνα µε το συντελεστή που προβλέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 1.065.078,24 και θα επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και σωρευτικά κατά το ποσό των € 2.130.156,48 την καθαρή θέση της εταιρείας την
31.12.2004. 
2) Η εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη, δεν διενήργησε τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία αποσβέσεις στους λογαριασµούς των εξόδων εγκατάστασης. Αν η εταιρεία διενεργούσε τις αποσβέσεις στους παραπάνω λογαριασµούς σύµφωνα µε τους συντελεστές που προβλέπονται από τον
Κ.Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 2.170.000,00 περίπου και θα επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης καθώς και την καθαρή θέση της εταιρείας την 31.12.2004. 
3) O λογαριασµός του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της εταιρείας σε επτά ανώνυµες εταιρείες εσωτερικού και δύο εξωτερικού, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Από τις εταιρείες αυτές, οι τέσσερις εταιρείες του εσωτερικού ελέγχονται από
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Επίσης περιλαµβάνεται και η αξία κτήσεως των εταιρικών µεριδίων µιας ΕΠΕ εσωτερικού και µιας εξωτερικού. Από τις εταιρείες αυτές, η µια ΕΠΕ του εξωτερικού ελέγχεται από αναγνωρισµένους ελεγκτές λογιστές. Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεώς τους. Εάν
η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των € 6.317.642,95 µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας καθώς και τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων να είναι ισόποσα µειωµένα. Για µια
από τις εταιρείες εξωτερικού, δεν µας παρασχέθηκαν οικονοµικά στοιχεία για την αποτίµησή της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. 
4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, (∆-ΙΙ–Κυκλοφορούν Ενεργητικό), εκτός των Επισφαλών Πελατών-Χρεωστών, ποσού € 19.641,04, περιλαµβάνονται και άλλες επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις από Πελάτες, Γραµµάτια, Επιταγές σε καθυστέρηση, Χρεώστες ∆ιάφορους και συνδεµένες εταιρείες του οµίλου, συνολικού ποσού
€ 1.850.000,00 περίπου για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει καµία πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστεί από τη µη είσπραξή τους. Επίσης, περιλαµβάνονται και καθυστερηµένες απαιτήσεις από συνδεµένες εταιρείες του οµίλου ποσού € 1.050.000,00 περίπου, για τις οποίες δεν έχει
γίνει κάποια σχετική πρόβλεψη. Κατά τη γνώµη µας για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων η εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού € 1.900.000,00 περίπου η οποία θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και την καθαρή θέση της ετόβλεψη. Κατά τη γνώµη µ
5) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» περιλαµβάνεται η αξία κτήσης ιδίων µετοχών της εταιρείας. Η αξία των παραπάνω µετοχών θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να εµφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.  
6) Στο κονδύλι του Παθητικού «Αποθεµατικά Κεφάλαια», περιλαµβάνεται και η ζηµιά από την πώληση εντός της κλειόµενης χρήσης, συµµετοχής της εταιρείας, ποσού € 2.243.199,90.  Το ποσό αυτό θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να επιβαρύνει ισόπαια», περιλαµβάνεται και η ζηµιά από την πώληση
7) Η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, ποσού € 2.185,41. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελιώσεως δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις
του Κ.Ν.2190/1920, τότε το συνολικό ύψος της στις 31.12.2004 θ΄ανερχόταν στο ποσό των € 608.721,20, εκ των οποίων ποσό € 103.722,00 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και το υπόλοιπο τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων.
8) Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης του πιστοποιητικού µας, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απαντήσεων στις επιβεβαιωτικές επιστολές µας, από τις τράπεζες, πελάτες-χρεώστες και προµηθευτές-πιστωτές της εταιρείας. Τα υπόλοιπα των τραπεζών της 31.12.20ποιητικού µας, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδι
9) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως και 2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Κατά τη γνώµη µας, οι παραπάνω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, την
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις Ταµιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει
γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν, εκτός της υπ΄αρ.2 παρατήρησής µας παραπάνω, από εκείνες που εφάρµοσε η εταιρεία στην προηγούµενη χρήση. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ BIOΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» 

Ε∆ΡΑ: ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αρ. Μ.Α.Ε. : 25086/06/Β/91/58 

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 
(Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) 

 
 
1.  ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
(α) Αρθρ. 42α/3: 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη, για την εµφάνιση µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η 
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 
Απάντηση: 
∆εν έγινε. 
 
(β) Αρθρ. 42β/1: 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και 
του λογαριασµού “Αποτελέσµατα Χρήσεως”. 
Απάντηση: 
∆εν έγινε. 
 
(γ) Αρθρ. 42β/2: 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό, στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους 
υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 
Απάντηση: 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρ. 42β/3: 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση 
της επιχείρησης το απαιτεί. 
Απάντηση: 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(3) Αρθρ. 42β/4: 
Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού, που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
Απάντηση: 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(στ) Αρθρ. 42β/5: 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως, για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
Απάντηση: 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
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2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
(α) Αρθρ. 43α/1-α: 
Μέθοδος αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων, καθώς και των 
προβλέψεων για τις υποτιµήσεις τους. 
Απάντηση: 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως, η οποία είναι   
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις 
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.  

(2) Οι συµµετοχές σε άλλες εταιρείες, αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως τους. 
(3) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, αναλώσιµα κ.λ.π.) αποτιµήθηκαν στην 

κατ' είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσης 
τρέχουσας τιµής αγοράς. 

(4) Η τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της µέσης σταθµικής 
τιµής, η οποία ακολουθείται πάγια. 
 

 (β) Αρθρ. 43α/1-α: 
Βάσεις µετατροπής σε € των περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός 
των συναλλαγµατικών διαφορών. 
Απάντηση: 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρ. 43/2: 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως. 
Απάντηση: 
∆εν έγινε. 
 
(δ) Αρθρ. 43/7-β: 
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 
Απάντηση: 
∆εν έγινε. 
 
(ε) Αρθρ. 43/7-γ 
Παράθεση της διαφοράς µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
Απάντηση: 
∆εν υπάρχει. 
 
(στ) Αρθρ. 43/9 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της 
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού «∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής». 
Απάντηση: 
∆εν έγινε αναπροσαρµογή µέσα στη χρήση. 
 
 
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρ. 42ε/8 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως. 
Απάντηση: 
Βλέπε πολύστηλο πίνακα µε τις  µεταβολές των παγίων στην χρήση του 2004 στην σελίδα 4. 
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β) Αρθρ. 43 /3δ: 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
Απάντηση : 
∆εν έγιναν. 
 
(γ) Αρθρ. 43/5ε: 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
Απάντηση: 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 
 
(δ) Αρθρ. 43/3ε: 
Ανάλυση και επεξήγηση των εξόδων εγκαταστάσεως που αφορούν τη χρήση. 
Απάντηση: 
Οι προσθήκες στα έξοδα εγκατάστασης ποσού ΕΥΡΩ 198.871,51 αφορούν: έξοδα µελετών 
επιβλέψεων και ενοικίων ποσού ΕΥΡΩ 34.941,26, προσθήκες software ποσού ΕΥΡΩ 59.026,10 και 
έξοδα εγκατάστασης που προήλθαν από την συγχωνευθείσα εταιρεία στην χρήση 2004 ποσού ΕΥΡΩ  
104.904.15.       
 
 (ε) Αρθρ. 43/3-γ: 
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα 
χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και / ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως, δανείων ή 
πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
Απάντηση: 
∆εν υπάρχουν. 
 
(στ) Αρθρ. 43/4 εδάφ. α΄και β΄: 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)». 
Απάντηση: 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 14ης Σεπτεµβρίου 2004, η εταιρεία 
απορρόφησε την ανώνυµη εταιρεία «FOOD COURT A.E.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2166/93 και 
του Κ.Ν. 2190/1920. Η απορρόφηση της παραπάνω εταιρείας από την Εταιρεία έγινε µε ισολογισµό 
µετασχηµατισµού της 30/09/2004 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε την υπ΄αρ.Κ2-
15653/29.12.04 «FOOD COURT A.E.», απόφαση του. Από τα παραπάνω δεν προκύπτει «Υπεραξία 
Επιχείρησης» στον λογαριασµό 16 00 από την συγχώνευση της εταιρείας «FOOD COURT A.E.». 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 28ης Μαρτίου 2003, η εταιρεία 
απορρόφησε τις ανώνυµες εταιρείες «ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.» σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών από 
την Εταιρεία έγινε µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/03/2003 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, µε τις υπ΄αρ.Κ2-16407/18.12.03 «ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.», Κ2-16409/18.12.03 
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.», Κ2-16408/18.12.03 «ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και Κ2-
16176/18.12.03 «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.» αποφάσεις του. Από τα παραπάνω 
στο κονδύλι Γ-Ι-3 «Υπεραξία Επιχείρησης» εµφανίζεται η υπεραξία ποσού ΕΥΡΩ 5.325.391,20 που 
αναλύεται ως ακολούθως:  
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.»   € 1.467.351,43, 
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.»  € 205.523,26, 
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»  € 22.876,01 και  
«ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.»   € 3.629.640,50 αντίστοιχα.  
 
Στο κονδύλι Γ-Ι-5 «Ασώµατες ακινητοποιήσεις» εµφανίζεται αναπόσβεστο υπόλοιπο ποσού ΕΥΡΩ 
984.299,69 το οποίο αφορά κυρίως σε άυλη εµπορική αξία που έχει πληρωθεί για διάφορα 
υποκαταστήµατα. 
 
 
 



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.                                             ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2003   - 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 

Κωδ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΓΙΩΝ 

31.12.2003 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

2004 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  

2004 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΓΙΩΝ 

31.12.2004 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

31.12.2003 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

2004 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

2004 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

31.12.2004 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.04 

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ          
16.00 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 29.347,03 0,00 0,00 29,347,03 23.477,62 5.869,41 0,00 29.347,03 0,00

16.05 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΑΥΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

  ΣΥΝΟΛΟ 29.347,03 0,00 0,00 29.347,03 23.477,62 5.869,41 0,00 29.347,03 0,00
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ          
10 ΓΗΠΕ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Α 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 216.787,94 11.882,44 0,00 228.670,38 77.724,76 19.501,50 0,00 97.226,26 131.444,12

12 
ΜΗΧ/ΤΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 26.073,67 2.233,41 0,00 28.307,08 15.438,52 3.165,77 0,00 18.604,29 9.702,79

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ & ΛΟΙΠOΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 176.758,25 3.945,27 0,00 180.703,52 137.808,38 21.440,62 0,00 159.249,00 21.454,52

15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ΣΥΝΟΛΟ 419.619,86 18.061,12 0,00 437.680,98 230.971,66 44.107,89 0,00 275.079,55 162.601,43
16 ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ          

16.10 ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 80.817,43 0,00 0,00 80.817,43 64.653,94 16.163,49 0,00 80.817,43 0,00
16.12 ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.13 ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.467,35 0,00 0,00 1.467,35 1.173,91 293.43 0,00 1.467,34 0,01
16.14 ΕΞΟ∆Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.15
ΣΥΝ/ΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΑΝ. ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.17 ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.18 ΤΟΚΟΙ ∆ΑΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.90 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ΣΥΝΟΛΟ 82.284,78 0,00 0,00 82.284,78 65.827,85 16.456,92 0,00 82.284,77 0,01
           
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 531.251,67 18.061,12 0,00 549.312,79 320.277,13 66.434,22 0,00 386.711,35 162.601,44
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 

α) Αρθρ. 43α/1-β 
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
Απάντηση: 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ A.Ε.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 100% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 1.619.779,85.   

 Συµµετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας εξωτερικού «GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL 
LTD.» µε ποσοστό συµµετοχής 99,99% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 3.563.783,02.   

 Συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 119.850,00.  

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΑΛΑΣ A.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής 
90% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 758.284,41.  

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία συµµετοχής ΕΥΡΩ 1.966.250,92.   

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 100% και αξία συµµετοχής ΕΥΡΩ 1.153.296,77. 

  Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 206.381,29. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «FROZYM Ε.Π.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 50% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 90.000,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας εξωτερικού «OREA IMERA S.A.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 70% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 197.200,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «GREGORYS HOSPITAL CATERING 
Α.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 61.200,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «GREGORYS ROMANIA S.A.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 5,13% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 128.386,58. 

 
O λογαριασµός του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» 
αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της Εταιρείας σε επτά ανώνυµες εταιρείες εσωτερικού και 
δύο εξωτερικού, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Από τις εταιρείες αυτές, οι τέσσερις 
εταιρείες του εσωτερικού ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Επίσης περιλαµβάνεται και η 
αξία κτήσεως των εταιρικών µεριδίων µιας Ε.Π.Ε. εσωτερικού και µιας εξωτερικού. Από τις εταιρείες 
αυτές, η µια Ε.Π.Ε. του εξωτερικού ελέγχεται από αναγνωρισµένους ελεγκτές λογιστές. Το σύνολο των 
συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεώς τους.  
 

 (β)Αρθρ.43α/1-ιε 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές  
καταστάσεις της εταιρείας. 
Απάντηση: 
Συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση λόγω των ανωτέρω συµµετοχών. Συντάχθηκε ο πέµπτος 
ενοποιηµένος ισολογισµός για την χρήση 2004 ο οποίος περιλαµβάνει τις εξής θυγατρικές εταιρείες: 
 

1)   GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD. (ΚΥΠΡΟΣ) 
2)   ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. 
3)   ΑΛΑΣ Α.Ε. 
4)   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. 
5)   ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  Α.Ε. 
6)   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε. 
7)   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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Στον πέµπτο ενοποιηµένο ισολογισµό της χρήσης 2004 δεν περιλαµβάνονται οι εταιρείες 
«ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ Α.Ε.», «ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ Α.Ε.» και «ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίες περιλαµβάνονταν στον τέταρτο ενοποιηµένο ισολογισµό της χρήσης 
2003 και οι οποίες πωλήθηκαν εντός του 2004. Επίσης στον προηγούµενο ισολογισµό της 31/12/2003, 
περιλαµβανόταν και η εταιρεία «FOOD COURT A.E.», η οποία απορροφήθηκε από την «ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» εντός του 2004. 
 
 
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
(α) Αρθρ. 43α/1-ιε 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
Απάντηση: 
∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
(β) Αρθρ.43/1-ι 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
Απάντηση 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
6.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
(α) Αρθρ. 43α/1-δ 
Κατηγορίες µετοχών στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
Απάντηση: 

  Αριθµός Ονοµαστική αξία 
(€) 

Συνολική αξία  
(€) 

 Κοινές Oνοµαστικές 22.621.740 
 

0,42 9.501.130,80
 

 
∆υνάµει της από 16.12.2004 αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των µετόχων της 
Εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης της εταιρείας µε την 
Θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «FOOD COURT A.E.» κατά ποσό ίσο µε την διαφορά 
µεταξύ του ύψους µετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφόµενης εταιρείας και της άνω αξίας της 
συµµετοχής της Εταιρείας στην απορροφόµενη (ήτοι το 100% των µετοχών που κατέχει η εταιρεία ως 
απορροφώσα στην τελευταία) και συγκεκριµένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ  137.499,86 και κατά ΕΥΡΩ 
88.717,54 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο για την στρογγυλοποίηση του µετοχικού 
κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρείας. 
Ήτοι αποφασίσθηκε η συνολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 226.217,40, 
δι’ αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας των 22.621.740 µετοχών κατά ΕΥΡΩ 0,01. Έτσι  η ονοµαστική αξία 
εκάστης µετοχής κατόπιν τούτου διαµορφώνεται σε ΕΥΡΩ 0,42.  
Μετά από αυτές τις αποφάσεις το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ Εννέα 
εκατοµµύρια πεντακόσιες µία χιλιάδες εκατόν τριάντα  ένα και ογδόντα λεπτά (€ 9.501.131,80), 
διαιρούµενο σε είκοσι δύο εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι µία χιλιάδες επτακόσιες σαράντα κοινές 
ονοµαστικές µετοχές (22.621.740), ονοµαστικής αξίας εκάστης σαράντα δύο λεπτών (€ 0,42).  
 
(β) Αρθρ. 43α/1-γ 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 
Απάντηση: 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρ. 43/1-ε και 42ε/10 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς δικαιώµατα. 
Απάντηση: 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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(δ) Αρθρ. 43α/1-ιστ 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
Απάντηση: 
Στα χρεόγραφα περιλαµβάνεται ποσό ΕΥΡΩ 3.550.471.55, το οποίο αφορά αγορασθείσες ίδιες µετοχές 
της µητρικής εταιρείας µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 04.02.2003. 
 
 
7.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(α) Αρθρ. 42ε/14 εδάφ. δ΄ 
Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό είναι σηµαντικό. 
Απάντηση: 
∆εν υπάρχει. 
 
(β) Αρθρ. 43α/1-ζ 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις κλπ. από συµβάσεις που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. 
Υποχρεώσεις ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις. 
Απάντηση: 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρ. 43α/1-ιβ 
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης 
και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις. 
Απάντηση: 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της 
εταιρείας για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
 
(δ) Αρθρ. 43α/1-στ 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
Απάντηση: 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις την 31.12.04 ανέρχονταν σε: 
 
Α. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες. 
  

Τράπεζα Ποσά σε € 
∆άνεια Εµπορικής Τράπεζας  4.394.855,00
∆άνεια Εθνικής Τράπεζας  51.939,49 
∆άνεια ALPHA BANK 937.500,00
∆άνεια Τράπεζας Πειραιώς 1.000.000,00
Σύνολο 6.384.294,49 

 
Από το ανωτέρω ποσό ΕΥΡΩ 1.926.939,00 αντιστοιχεί σε δόσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση (θέση 
Γ-ΙΙ-7 στο Παθητικό).  
 
Β. Λοιπές εγγυήσεις. 
 

 Ποσά σε € 
Ληφθείσες εγγυήσεις από εκµίσθωση και υπεκµίσθωση 
καταστηµάτων   

 
150.845,95 

 
 
(ε) Αρθρ. 43α/1-στ 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
Απάντηση: 
∆εν υπάρχουν 
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8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
(α) Αρθρ. 42ε/12 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών: «Έξοδα επόµενων χρήσεων», «Έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα», και «Έξοδα χρήσεως δουλευµένα». 
Απάντηση: 
α. Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού. 
Έξοδα επόµενων χρήσεων : Ενοίκια επόµενων χρήσεων         ΕΥΡΩ 59.483,33 
                                           Ασφάλιστρα επόµενων χρήσεων  ΕΥΡΩ 22.585,84 
                                        Φόροι Τέλη εποµ. χρήσης           ΕΥΡΩ  9.079,82 
                                                    Σ Υ Ν Ο Λ Ο                   ΕΥΡΩ 91.148,99 
                   
 
9.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 
(α) Αρθρ. 42ε/11 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή, από τις 
πληροφορίες της επόµενης παραγράφου 10. 
Απάντηση: 
α. Στο λογαριασµό τάξεως «αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» η εταιρεία παρακολουθεί πάγιο εξοπλισµό 
που έχει αποκτηθεί µέσω Leasing από στις εξής εταιρείες: 
 

Εταιρεία leasing Ποσά σε € 
ETBA LEASING 62.614,82 
EUROBANK LEASING 168.796,24 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 976.830,07 
ΛΑΙΚΗ LEASING 745.632,93 
ALPHA LEASING 34.796,72 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING 
ΚΥΠΡΟΥ LEASING 

11.369.486,98
296.073,61 

Σύνολο 13.654.243,09
 
β. Οι «λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών» αφορούν εγγυητικές επιστολές για 
εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 1.281.392,40. 
 
 
10.  ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 
(α) Αρθρ. 42ε/9 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία. 
Απάντηση: 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρ. 43α/1-ιγ - Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας 
Απάντηση  
Μέσα στη χρήση 2004 κατόπιν αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης, δεν δόθηκε καµία αµοιβή στα µέλη 
του ∆.Σ. της εταιρείας για παρασχεθείσες υπηρεσίες τους. 
 
(β) Αρθρ. 43α/1-ιγ 
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα 
χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας. 
Απάντηση: 
∆εν υπάρχουν. 
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(γ) Αρθρ. 43α/1-ιδ 
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη ∆.Σ. και διαχειριστές). 
Απάντηση: 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρ. 43α/1-η 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.  Ο κύκλος εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρ. 423/15 εδάφ. α΄. 
Απάντηση: 
 

Κατηγορία Ποσά σε € 
Πωλήσεις εµπορευµάτων  36.565.644,25 
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού  835.093,54 
Πωλήσεις Υπηρεσιών 2.081.323,43 
Σύνολο 39.482.061,22  

 
(β) Αρθρ. 43α/1-θ 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού µε 
το συνολικό κόστος τους.  ∆ιευκρινίζεται ότι στο «∆ιοικητικό» (υπαλληλικό προσωπικό) περιλαµβάνεται 
το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
Απάντηση: 
(1) Μέσος όρος προσωπικού: Η εταιρεία στο τέλος της χρήσης απασχολούσε 833 άτοµα ενώ στις 
31.12.2003 απασχολούσε 756 άτοµα.  
 
(2) Το προσωπικό κατά κατηγορίες στις 31.12.2004 αναλύεται ως εξής: 
 

Υπάλληλοι άτοµα  687 

Εργάτες  άτοµα  143 
Σύνολο άτοµα 833

       
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: Η ανάλυση  των αµοιβών και εξόδων προσωπικού που έχουν  
µεταφερθεί στα αποτελέσµατα της χρήσης περιλαµβάνεται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Κατηγορία Ποσά σε € 
∆ιοικητικού (υπαλληλικού)  
       -Μισθοί 8.329.703,66 
       -Εργοδοτικές εισφορές 2.272.611,13 
Εργατοτεχνικό προσωπικό  
      - Μισθοί  1.827.838.20 
      -Εργοδοτικές εισφορές 515.707,52 
      -Αποζηµιώσεις απολύσεως  
      -Παρεπόµενες παροχές (∆ιοικ. & Εργατ.) 275.186,42 
      -Αποζηµιώσεις απολύσεως (∆ιοικ. & Εργατ.) 61.419,46 
Σύνολο 13.282.466,39 
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(γ) Αρθρ. 42ε/15-β 
Ανάλυση των έκτακτων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» 
και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα».  Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµίες» και «έκτακτα 
κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ΄ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α/1-ιγ, παραθέτεται και αυτών 
ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Ε.Γ.Λ.Σ.). 
 
 
Απάντηση: 

 
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα Ποσά σε € 
Αποζηµιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών 39.000,00 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 
(κυρίως διαγραφές υποχρεώσεων) 

 
34.416,32 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  38.619,11 
Σύνολο 112.035,43

 
 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Ποσά σε € 
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 4.991,67 
Ασφαλιστικά πρόστιµα  8.704,46 
Λοιπά Πρόστιµα 2.476,17 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα (κυρίως διαγραφές 
απαιτήσεων) 

538.107,06 

Σύνολο 554.279,36
 
 

Έκτακτα κέρδη  Ποσά σε € 
Κέρδη από εκποίηση παγίων στοιχείων 3.215.395,42
Σύνολο 3.215.395,42

 
 

Έκτακτες ζηµίες Ποσά σε € 
Ζηµίες, κυρίως από πώληση παγίων 94.358,19 
Σύνολο 94.358,19

 
 
(δ) Αρθρ. 42ε/15-β 
Ανάλυση των λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων» και “Έξοδα προηγουµένων χρήσεων”. 
Απάντηση: 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων   10.180,47 € (κυρίως διαγραφές υποχρεώσεων) 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων  109.122,24€ (κυρίως πρόστιµα και διαγραφές απαιτήσεων 
προηγούµενων χρήσεων) 
 
 
13.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
(α) Αρθρ. 43ε, παρ. 1-ιζ 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που 
απαιτούνται κάθε φορά : 
Απάντηση: 
∆εν υπάρχουν. 
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(α) Αρθρ. 43ε, παρ. 1-ιζ 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης 
πληροφόρησης των µετοχών και των τρίτων και της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της περιουσίας 
της εταιρείας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας: 
Απάντηση: 
Η συνολική αµοιβή ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσης 2004, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 30.030,00 
για τις ετήσιες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις (της µητρικής και τις ενοποιηµένες). 

 
 
 

Άλιµος, 14 Φεβρουαρίου 2005 
 
 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                  Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ              Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
                                                                 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ             ΒΛΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ           ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
       Α∆Τ Α 564143                                 Α∆Τ Ξ 109644                          Α∆Τ  Κ 176293 

 
  
                                                                                                  

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Βεβαιώνεται ότι το παραπάνω προσάρτηµα, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες, είναι αυτό που 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, το οποίο χορήγησα µε ηµεροµηνία 16 Φεβρουαρίου 2005. 

 
 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 

 

 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Γεώργιος Α. Παρασκευόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851 
 
 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 (1.1.2004 - 31.12.2004) 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

  
Κύριοι Μέτοχοι, 
 

 Έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε για έγκριση, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της 

Εταιρείας, τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την 13η κατά σειρά εταιρική χρήση, που 

καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 1.1.2004 - 31.12.2004 (Ισολογισµός, Λογαριασµός αποτελεσµάτων 

χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων, Προσάρτηµα, όπως προκύπτουν από τα βιβλία της 

Εταιρείας και έχουν εγκριθεί µε συνεδρίαση του ∆.Σ.) και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. Επίσης, θα 

θέλαµε να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια 

της χρήσεως, την οικονοµική θέση και την προβλεπόµενη από το ∆.Σ. πορεία της στις αµέσως επόµενες 

χρήσεις. 

 

α. Εξέλιξη των εργασιών 
 

 Ο κύκλος εργασιών της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 

∆εκεµβρίου 2004, ανήλθε σε ΕΥΡΩ 39.482.061,22 έναντι ΕΥΡΩ 35.577.513,61 της 

προηγουµένης χρήσεως, δηλαδή είχαµε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10,97%  σε 

σχέση µε την προηγούµενη χρήση.  

 Η Εταιρεία µας είχε κέρδη ΕΥΡΩ 2.057.862,17 έναντι ζηµιών ΕΥΡΩ 1.584.385.75 της 

προηγουµένης χρήσεως. Τα κέρδη προ αποσβέσεων για την παρούσα χρήση ανήλθαν σε 

ΕΥΡΩ 3.799.940,23  έναντι κερδών ΕΥΡΩ 3.002.815.29 της προηγούµενης χρήσης. 

 
β. Οικονοµική θέση της Εταιρείας 
 
Η Εταιρεία κατέχει µια από τις σηµαντικότερες θέσεις στον κλάδο της. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους 

παρακάτω αριθµοδείκτες : 

 Πάγιο ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού 56,56%. 

 Ίδια κεφάλαια προς σύνολο παθητικού 47,10 %. 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  83,03%. 

 ∆ιαθέσιµα προς κυκλοφορούν ενεργητικό 3,95%. 

 
Συνοπτικά ο ισολογισµός στις 31/12/2004 έχει ως εξής: 



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.                                                ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  2004  -   2

 
 

 Ποσά σε ΕΥΡΩ 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Β. Έξοδα Εγκατάστασης (αναπόσβεστη αξία) 3.536.006,12
Γ.  Πάγιο Ενεργητικό (αναπόσβεστη αξία) 

Ι.  Ασώµατες ακινητοποιήσεις 6.309.690,89
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

1. Γήπεδα – Οικόπεδα 0,00
3. Κτίρια – Τεχνικά έργα 5.859.717,16
4. Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις 967.170,56
5. Μεταφορικά µέσα 388.052,87
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 1.100.528,55
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00

ΙΙΙ. Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.380.808,34
∆.  Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

Ι.   Αποθέµατα 3.789.902,46
ΙΙ.  Απαιτήσεις 8.362.220,87
III. Χρεόγραφα 3.550.471,55
IV. ∆ιαθέσιµα  645.550,87

Ε.  Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 91.148,99

 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
Α.  Ίδια Κεφάλαια 

Ι.   Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 9.501.130,80
ΙΙ.  ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 17.781.465,75
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής – Επιχ. Επενδύσεων 99.257,00
ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια (1.471.247,05)
V.  Αποτελέσµατα εις νέο (ζηµιά) (4.229.066,14)

Β.  Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 2.185,41
Γ.  Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.608.201,44
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 19.689.206,51
∆.  Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού                                   135,51
 

 
 
γ. Προβλεπόµενη πορεία 
 
 
Μετά από δυο συνεχόµενες ζηµιογόνες χρήσεις, η Εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία. Για την 

οικονοµική χρήση του 2005 η Εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη των επιτυχηµένων και 

κερδοφόρων εµπορικών σηµάτων «Γρηγόρης» και “Coffeeright”, ενώ θα κεφαλαιοποιήσει και την 

δεσπόζουσα θέση της στην αγορά, τις οικονοµίες κλίµακας που το µέγεθος της επιτρέπει, καθώς και τις 

συνέργιες που δηµιουργούνται. Η µείωση του δανεισµού της κατά τις προηγούµενες χρήσεις της 

επιτρέπει να λειτουργεί µε χαµηλότερα λειτουργικά έξοδα και να βελτιώνει τόσο τους 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, όσο και την πορεία της στην αγορά.  
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δ. Κατεχόµενα χρεόγραφα- συµµετοχές 
 
Οι συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις την 31.12.2004 ανέρχονται στο ποσό των ΕΥΡΩ 9.864.412,84 και 

αφορούν: 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ A.Ε.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 100% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 1.619.779,85.   

 Συµµετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας εξωτερικού «GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL 
LTD.» µε ποσοστό συµµετοχής 99,99% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 3.563.783,02.   

 Συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 119.850,00.  

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΑΛΑΣ A.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής 
90% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 758.284,41.  

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία συµµετοχής ΕΥΡΩ 1.966.250,92.   

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 100% και αξία συµµετοχής ΕΥΡΩ 1.153.296,77. 

  Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 206.381,29. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «FROZYM Ε.Π.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 50% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 90.000,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας εξωτερικού «OREA IMERA S.A.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 70% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 197.200,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «GREGORYS HOSPITAL CATERING 
Α.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 61.200,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «GREGORYS ROMANIA S.A.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 5.13.% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 128.386,58. 

 
 
Στα χρεόγραφα της Εταιρείας περιλαµβάνεται ποσό ΕΥΡΩ 3.550.471,55 το οποίο αφορά αγορασθείσες 

ίδιες µετοχές της Εταιρείας. 

 

ε. Ακίνητα 

Η Εταιρεία την 31.12.2004, δεν είχε στην κατοχή της ακίνητα. 

 

στ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση 
 
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2004, η Εταιρεία µας προχώρησε στις παρακάτω σηµαντικές αλλαγές:      

 ∆ιοικητική αναδιάρθρωση της Εταιρείας µε συγχώνευση διευθύνσεων, µε σκοπό τον καλύτερο 

συντονισµό και περιορισµό του κόστους. 

 Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 14ης Σεπτεµβρίου 2004, η Εταιρεία 

απορρόφησε την ανώνυµη εταιρεία «FOOD COURT Α.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η  απορρόφηση της παραπάνω εταιρείας από την Εταιρεία έγινε 
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µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2004 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε την 

υπ΄αρ.Κ2-15653/29.12.04 «FOOD COURT Α.Ε.», απόφαση του.   

 Η Εταιρεία προέβη εντός του 2004 σε πώληση των ακινήτων ιδιοκτησίας της α) στην οδό 

Μητροπόλεως 3, στην Αθήνα και β) στην οδό Τσακάλωφ 6, στην Αθήνα. 

  

ζ. Οι λογιστικές αρχές  
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 

χρήσεως 2004, καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτηµα, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, µε βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, σας καλούµε να εγκρίνετε τις οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2004-31.12.2004. 

 
 

Άλιµος, 14 Φεβρουαρίου 2005 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 

 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από τέσσερις (4) 

σελίδες, είναι εκείνη που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, το οποίο χορήγησα µε ηµεροµηνία 16 

Φεβρουαρίου 2005. 

 
 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 

  

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 Γεώργιος Α. Παρασκευόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851 
 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

 
 
 
 



 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Α.Β.Ε.Ε.   

ΠΕΜΠΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ
ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
          1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως............................................ 5.865.702,23 3.743.732,31 2.121.969,92 6.108.572,10 3.930.601,97 2.177.970,13    (22.621.740 Μετοχές των 0,42 ευρώ)
          2. Συναλ.διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων................... 58.949,38 38.023,70 20.925,68 58.949,38 38.023,70 20.925,68           1. Καταβληµένο ...................................................... 9.501.130,80 9.274.913,40
          3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου...................................... 199.547,95 199.547,94 0,01 199.547,95 199.547,94 0,01           2. Οφειλόµενο ........................................................ 0,00 97.627,60
          4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως........................................................ 5.158.009,96 3.592.268,72 1.565.741,24 5.322.511,82 3.642.609,64 1.679.902,18 9.501.130,80 9.372.541,00

11.282.209,52 7.573.572,67 3.708.636,85 11.689.581,25 7.810.783,25 3.878.798,00
ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο......... 17.781.465,75 17.870.183,29

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων
          3. Υπεραξία επιχείρησης .................................................................. 5.325.391,20 0,00 5.325.391,20 5.325.391,20 0,00 5.325.391,20           3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού...... 99.257,00 137.876,11
          5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις.................................................. 1.481.005,31 401.535,62 1.079.469,69 1.408.617,42 403.945,32 1.004.672,10

6.806.396,51 401.535,62 6.404.860,89 6.734.008,62 403.945,32 6.330.063,30
 ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
          1. Γήπεδα-Οικόπεδα......................................................................... 246.306,00 0,00 246.306,00 2.664.086,66 0,00 2.664.086,66 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
          3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα.................................................................. 10.887.922,70 3.161.891,97 7.726.030,73 14.895.979,58 4.234.889,46 10.661.090,12           1. Τακτικό αποθεµατικό........................................... 266.630,76 267.871,46
          4. Μηχανήµατα - Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός Μηχαν/κος Εξ/µός.............. 2.840.805,46 1.288.529,17 1.552.276,29 2.668.021,04 1.074.865,06 1.593.155,98            Μείον: Ζηµίες από πώληση και υποτίµηση 
          5. Μεταφορικά Μέσα........................................................................ 801.473,68 375.333,35 426.140,33 939.069,78 450.985,21 488.084,57                       συµµετοχών και χρεογράφων....................... -3.599.496,51 -3.332.865,75 -1.327.891,54 -1.060.020,08
          6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός......................................................... 6.134.109,88 4.307.026,42 1.827.083,46 6.519.330,71 4.099.614,01 2.419.716,70           3. Ειδικό αποθεµατικό.............................................. 3.223,18 3.223,18
          7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση  και προκαταβολές........................... 32.891,00 0,00 32.891,00 8.804,11 0,00 8.804,11           4. Έκτακτα Αποθεµατικά.......................................... 17.594,37 17.532,07
 Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)........................................ 20.943.508,72 9.132.780,91 11.810.727,81 27.695.291,88 9.860.353,74 17.834.938,14           5. Αφορολ.αποθεµατικά  ειδ. διατάξ. καί νόµων......... 1.843.678,49 1.849.473,98
 Σύνολο ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 27.749.905,23 9.534.316,53 18.215.588,70 34.429.300,50 10.264.299,06 24.165.001,44 -1.468.369,71 810.209,15

ΙΙΙ. Συµµ/χές & άλλες µακρ. Χρηµ/κές απαιτήσεις V. Αποτέλεσµατα είς νέο
          1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις...................................... 498.135,14 498.135,14      Υπόλοιπο ζηµιών είς νέο................................................ -8.413.156,13 -8.685.686,06

          7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις............................................... 1.767.175,69 1.673.232,63
2.265.310,83 2.171.367,77 VII. Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 20.480.899,53 26.336.369,21        Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού................... -361.871,00 -298.772,00

VIIΙ. ∆ιαφορά ενοποίησης........................................... -3.642.315,68 -5.567.238,29

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.  Αποθέµατα   ΙΧ.   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας....................................... 1.227.725,57 303.058,05

          1. Εµπορεύµατα.............................................................................. 920.261,24 1.116.203,17
          2. Προϊόντα έτοιµα & Ηµιτελή  ......................................................... 18.101,00 17.607,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
          4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά ( ΑΙ + ΑΙΙ + AIII+ AIV + AV + AVII +AVIII +AIX ).... 14.723.866,60 13.942.171,25

               & Είδη συσκευασίας.................................................................... 3.229.184,67 3.111.079,60
          5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεµάτων .......................................... 1.964,82 1.324,45 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

4.169.511,73 4.246.214,22    1. Προβλέψεις γιά αποζηµίωση προσ/κού λόγω εξόδου 
ΙΙ. Απαιτήσεις        από την  υπηρεσία ..................................................... 2.185,41 2.185,41

          1. Πελάτες...................................................................................... 1.582.765,22 2.533.775,44
          2. Γραµµάτια εισπρακτέα: Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
               -Χαρτοφυλακίου......................................................................... 55.450,60 6.391,74 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
          3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση.......................................................... 2.663,86 2.663,86           2. ∆άνεια Τραπεζών................................................. 4.694.001,49 10.568.297,93
          3α. Επιταγές εισπρακτέες ................................................................ 784.004,27 369.086,41           8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.................... 159.519,82 239.778,83
          3β. Επιταγές σε καθυστέρηση .......................................................... 26.623,44 26.623,44 4.853.521,31 10.808.076,76

          3γ. Επιταγές σε ενέχυρο................................................................... 0,00 165.259,58 ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
          4.   Kεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση.................................. 0,00 97.627,60           1. Προµηθευτές....................................................... 1.739.186,40 3.092.243,70
          5.  Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχειρήσεων.................... 279.875,69 0,00           2. Γραµµάτια πληρωτέα........................................... 0,00 4.278,33
         10. Επισφαλείς πελάτες χρεώστες...................................................... 204.322,43 10.350,93           2α. Επιταγές πληρωτέες........................................... 4.126.662,69 5.028.842,44
         11. Χρεώστες διάφοροι..................................................................... 3.866.964,99 4.235.799,66           3. Τράπεζες λογ.βραχ/σµων υποχρεώσεων................ 10.776.106,39 13.587.404,04
         12. Λογ/µοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων....................... 87.275,92 88.715,15           4. Προκαταβολές πελατών........................................ 35.843,29 5.356,59

6.889.946,42 7.536.293,81           5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη........................ 265.771,31 346.678,11

IΙΙ . Χρεόγραφα           6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί...................................... 758.417,43 757.574,57
            3.Λοιπά χρεόγραφα........................................................................ 395,00 250,00           7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
            4.Ίδιες Μετοχές............................................................................. 3.550.471,55 3.550.471,55               στην επόµενη χρήση........................................... 1.926.939,00 2.396.089,22

3.550.866,55 3.550.721,55           8. Υποχρεώσεις προς συνδ. Επιχειρήσεις.................... 121.161,00 100.907,09

IV . ∆ιαθέσιµα          10. Μερίσµατα πληρωτέα ......................................... 4.414,81 4.414,81
          1. Ταµείο ....................................................................................... 1.587.025,25 4.507.346,34          11. Πιστωτές διάφοροι ............................................. 1.488.031,46 2.013.391,68
          3.  Καταθέσεις  όψεως και προθεσµίας ............................................. 334.506,79 1.971.929,21 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ ).... 21.242.533,78 27.337.180,58

1.921.532,04 6.479.275,55
   ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV).. 16.531.856,74 21.812.505,13 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ΓΙ + ΓΙΙ)............................. 26.096.055,09 38.145.257,34

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
          1. Έξοδα εποµένων χρήσεων............................................................ 100.975,36 63.196,23           2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα ............................. 261,38 1.254,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆+Ε ).................................... 40.822.368,48 52.090.868,57   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + ∆ )......... 40.822.368,48 52.090.868,57

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
          1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία...................................................... 14.090.990,11 5.498.632,26           1. ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων....... 14.090.990,11 5.498.632,26
          2. Χρεωστ.λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών............. 1.414.378,46 1.298.721,43           2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και.................. 1.414.378,46 1.207.378,80
          4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως........................................................... 15.781,63 9.385,09           4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως................................... 15.781,63 100.727,72

15.521.150,20 6.806.738,78 15.521.150,20 6.806.738,78

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 



 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)  

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) ..................................................................... 48.396.412,45 46.626.898,14
Μείον : Κόστος πωλήσεων.......................................................................... 18.408.316,12 17.819.634,79
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως................................... 29.988.096,33 28.807.263,35

Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως.......................................................... 2.024.566,01 1.890.263,02
Σύνολο................................................................................................. 32.012.662,34 30.697.526,37
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.................................................... 4.478.646,00 8.714.100,56
                2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως.................................. 123.272,78 124.861,18
               3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως.................................................. 27.120.813,12 31.722.731,90 27.791.354,66 36.630.316,40
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµεταλλεύσεως..................... 289.930,44 -5.932.790,03

ΠΛΕΟΝ: 1. Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών.................................................... 30.586,91 1.087.896,24
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα.............................................. 11.069,03 29.344,25
ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα............................................. 1.780.879,52 -1.739.223,58 1.787.311,44 -670.070,95
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως................................... -1.449.293,14 -6.602.860,98
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ:   Έκτακτα αποτελέσµατα
                1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα...................................................  115.173,52  228.844,61
                2. Έκτακτα κέρδη ..................................................................... 3.230.844,36 4.701.444,85
                3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων.............................................. 11.464,18 109.367,96

3.357.482,06 5.039.657,42
    Μείον:  1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα..................................................... 586.390,17 182.019,93
                2. Έκτακτες ζηµιές..................................................................... 94.483,50 1.417.048,69
                3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων.............................................. 233.148,09 914.021,76 -2.443.460,30 771.750,34 2.370.818,96 -2.668.838,46

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές)......................... 994.167,16 -3.934.022,52
MEION:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων .......................................... 2.248.213,59 5.416.297,83
            Μείον: Οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος........... 2.248.213,59 0,00 5.416.297,83 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ.............. 994.167,16 -3.934.022,52
            Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας προ φόρων...................................... -213.281,80 -784.388,60
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ......................................... 1.207.448,96 -3.149.633,92
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.∆.Τ.  Ξ 109644 Α.∆.Τ.  Α 564143 Α.∆.Τ   Ν 104254 Α.∆.Τ  Κ 176293

Α.Μ.Α  488863  Α.Μ.Α    3836

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1) Στον παραπάνω 5ο ενοποιηµένο ισολογισµό συµπεριλαµβάνονται, εκτός της µητρικής και οι εξής εταιρείες : «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.», «ΑΛΑΣ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.» κµπεριλαµβάνονται, εκτός της µητρικής και οι ε
    οι οποίες ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
2) Η εταιρεία δε προέβη σε αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 διότι δεν έχει στη κατοχή της ακίνητα την 31.12.2004. 
3) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των εταιρειών του οµίλου, 48.396.412,45 ευρώ, αναλύεται κατά ΣΤΑΚΟ∆ ως εξής:
    ΣΤΑΚΩ∆: 553.1 Εστιατόρια                                                  41.964.175,14 ευρώ
    ΣΤΑΚΩ∆: 513.   Χονδρικό Εµπόριο  Τροφίµων & ποτών      6.432.237,31 ευρώ                    
4) ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.
5) Στα κονδύλια του ισολογισµού της µητρικής προστέθηκαν κατά την χρήση 2004 και αυτά των απορροφηθείσας εταιρείας "FOOD COURT Α.Ε." που απορροφήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η  απορρόφηση της παραπάνω εταιρείας από τη χρήση 2004 και αυτά των απορροφηθείσας εταιρείας "FOOD COURT Α.Ε
     εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε την υπ΄αρ. Κ2-16552/29.12.04 απόφαση του.Τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης, παρατίθενται όπως δηµοσίευθηκαν στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2003. Για τον λόγο αυτό τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης δς, µε την υπ΄αρ. Κ2-16552/29.12.04 απόφα
6) Ο όµιλος, στις 31/12/2004 απασχολούσε 1.066 άτοµα έναντι 1.182 ατόµων στις 31/12/2003.
7) Στα  χρεώγραφα περιλαµβάνεται ποσό 3.550.471.55 ευρώ το οποίο αφορά αγορασθείσες ίδιες µετοχές της µητρικής εταιρείας µε απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  της 05/02/2003.
8) Η µητρική εταιρεία προέβη εντός του 2004 σε πώληση των ακινήτων ιδιοκτησίας της α) στην οδό Μητροπόλεως 3, στην Αθήνα και β) στην οδό Τσακάλωφ 8, στην Αθήνα.
9) Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 137.499,86 από τη συγχώνευση της εταιρείας "FOOD COURT A.E." και κατά ΕΥΡΩ 88.717,54 από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξία κεφάλαιο της 

 
 
 
 
 



 

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 11851

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ελέγξαµε κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 τον πέµπτο Ενοποιηµένο Ισολογισµό, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών, καθώς και το σχετικό ενοποιηµένο Προσάρτηµα της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της, που αναφέρονται στην σηµείωση υπ΄ αρ. 1 της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το
Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε την συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η µητρική εταιρεία καθώς και τέσσερις από τις θυγατρικές εταιρείες εσωτερικού που ενοποιήθηκαν, έχουν ελεγχθεί από εµάς. Μία θυγατρική εξωτερικού έχει ελεγχθεί
από άλλους αναγνωρισµένους Ελεγκτές Λογιστές, στο πιστοποιητικό ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω εταιρειών. ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των υπολοίπων εταιρειών που
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,61% και 3,07% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Οι οικονοµικές τους καταστάσεις περιλήφθηκαν στην ενοποίηση όπως συντάχθηκαν από τις ∆ιοικήσεις τους. Από τα πιστοποιητικά ελέγχου της µητρικής και των θυγατρικών που έχουν ελεγχθεί,
προέκυψαν τα εξής :
1) Μία εκ των ενοποιούµενων εταιρειών εσωτερικού διενήργησε και κατά την κλειόµενη χρήση, λιγότερες αποσβέσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις της κατά το ποσό των € 16.000,00 περίπου, ενώ κατά τις προηγούµενες χρήσεις είχε διενεργήσει λιγότερες αποσβέσεις 58.000,00 € περίπου, µε συνέπεια τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης
χρήσης να είναι αυξηµένα κατά €16.000,00, ενώ τα ΄Ιδια Κεφάλαια του οµίλου την 31.12.2004, σωρευτικά µειωµένα κατά το ποσό των € 74.000,00.
2) Το κονδύλι του Ενεργητικού «Υπεραξία Επιχειρήσεως» αφορά στην υπεραξία που προέκυψε από την απορρόφηση τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών από τη µητρική, οι οποίες αναφέρονται στις σηµειώσεις του Ενοποιηµένου Ισολογισµού. Η µητρική εταιρεία για το ποσό της υπεραξίας που προέκυψε, δεν διενήργησε τις αναλογούσες στη χρήση
αποσβέσεις, όπως και κατά την προηγούµενη χρήση. Αν η µητρική εταιρεία διενεργούσε αποσβέσεις σύµφωνα µε το συντελεστή που προβλέπεται από το Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 1.065.078,24 και θα επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσµατα του οµίλου της κλειόµενης χρήσης, ενώ τα Ιδια Κεφάλαια του οµίλου την
31.12.2004, θα ήταν σωρευτικά µειωµένα κατά το ποσό των € 2.130.156,48. 
3) Η µητρική εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη, δεν διενήργησε τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία αποσβέσεις στους λογαριασµούς των εξόδων εγκατάστασης. Αν η εταιρεία διενεργούσε τις αποσβέσεις στους παραπάνω λογαριασµούς σύµφωνα µε τους συντελεστές που προβλέπονται από τον Κ.Ν.2190/1920, τότε
αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 2.170.000,00 περίπου και θα επιβάρυναν ισόποσα τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του οµίλου την 31.12.2004. 
4) Από τη φυσική απογραφή των παγίων που πραγµατοποιήθηκε σε µια θυγατρική εταιρεία διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2002, πάγια συνολικής αξίας € 15.585,78 δεν υπήρχαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και κατά συνέπεια το ποσό αυτό έπρεπε να βαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα και την ενοποιηµένη καθαρή θέση στην
παραπάνω χρήση.  
5) Η µητρική εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά δεν τήρησε λογαριασµό κόστους παραγωγής επειδή έχει µερική απαλλαγή από την τήρηση θεωρηµένου βιβλίου αποθήκης, βάσει απόφασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε από την µητρική εταιρεία,
µέσω της απογραφής τέλους χρήσεως την οποία διενήργησε χωρίς την παρουσία µας.
6) Ο λογαριασµός «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της µητρικής εταιρείας σε δύο εταιρείες εσωτερικού και µία εξωτερικού, καθώς και συµµετοχή µίας θυγατρικής εταιρείας, σε έτερο νοµικό πρόσωπο µε ποσοστό συµµιρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχ
7) Μεταξύ των απαιτήσεων της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της περιλαµβάνονται, πέραν των επισφαλών πελατών-χρεωστών και άλλες επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 2.970.000,00 περίπου για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια σχετική πρόβλεψη από καµία εταιρεία του οµίλου. Κατά τη γνώµη µας για το σύνολο
των παραπάνω απαιτήσεων οι εταιρείες του οµίλου θα έπρεπε να σχηµατίσουν πρόβλεψη ποσού € 1.960.000,00 περίπου η οποία θα έπρεπε να βαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και την ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας.
8) Στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.11 «Χρεώστες ∆ιάφοροι» περιλαµβάνεται ποσό € 640.205,43 το οποίο αφορά κατά το ποσό των € 440.205,43 προκαταβολή που δόθηκε σε µέλος της ∆ιοικήσεως και µέτοχο µιας θυγατρικής εταιρείας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190 και κατά το ποσό των € 200.000,00 προκαταβολή σε
συνεργάτη της ίδιας εταιρείας. Για τα δύο αυτά ποσά, δεν µας δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, ούτε και τα δέοντα έγγραφα που να θεµελιώνουν τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι δύο αυτές καταβολές. Σηµειώνεται ότι οι µη παρασχεθείσες εξηγήσεις και τα µη επιδειχθέντα έγγραφα ζητήθηκαν, αλλά δεν µας χορηγήθηκαν από το προηγούµενο διοικητικό
συµβούλιο, της θυγατρικής εταιρείας, το οποίο παύθηκε των καθηκόντων του από την έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων εν λόγω θυγατρικής, της 29.1.2003, το οποίο άλλωστε είχε τη ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας και οι παραπάνω καταβολές έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της θητείας του. Η εταιρεία δεν διενήργησε σχετική
πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για ζηµιές που θα υποστεί από τη µη είσπραξη των παραπάνω ποσών, γιατί άσκησε αγωγές, κατά του προηγούµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της εταιρείας προς εµάς, εκτιµά ότι η έκβασή τους θα είναι θετική για την εταιρεία. ∆εν είµαστε σε θέση να
προσδιορίσουµε το ύψος της πρόβλεψης που θα έπρεπε να κάνει η εταιρεία.
9) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» περιλαµβάνεται η αξία κτήσης ιδίων µετοχών της µητρικής εταιρείας. Η αξία των παραπάνω χρεογράφων θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να εµφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων του οµίλου.  
10) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων» ποσό € 45.680,00, δόθηκε σε µέλος της ∆ιοικήσεως και µέτοχο µιας θυγατρικής εταιρείας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190. Κατά τη γνώµη µας το ποσό αυτό θεωρείται επισφάλεια και έπρεπε να διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των
αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης.
11) Το κονδύλι του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ∆ΙΙ-10 «Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες, ποσού € 184.681,39, αφορά σε έλλειµµα ταµείου θυγατρικής εταιρείας, το οποίο προέρχεται από τη χρήση 2002, κατά την οποία το ταµείο τηρούνταν από τον τέως πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ο οποίος αν και παύτηκε των
καθηκόντων του την 29.1.2003 και ανέλαβε ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να µας το προσκοµίσει προς έλεγχο, εντούτοις, εντελώς αναιτιολόγητα, δεν το προσκόµισε, τότε, σε µας για καταµέτρηση. Η θυγατρική εταιρεία άσκησε κατά του πρώην προέδρου του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, διεκδικώντας την επιστροφή του ποσού αυτού και δεν διενήργησε
σχετική ισόποση πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης. Σύµφωνα µε επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της εταιρείας προς εµάς, εκτιµάται ότι η έκβασή της αγωγής θα είναι θετική για την εταιρεία.
12) Οι ενοποιούµενες εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού € 2.185,41. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το προσωπικό των εταιρειών εσωτερικού οι οποίες έχουν ελεγχθεί, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης
δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 τότε το συνολικό της ύψος θα ανέρχονταν στο ποσό των € 655.560,58, εκ των οποίων ποσό € 106.865,97 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και το υπόλοιπο τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των προηγούµενων
χρήσεων. 
13) ∆ύο εκ των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών είχαν, µετά τις αναµορφώσεις του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, Ίδια Κεφάλαια µικρότερα από το 1/10 του καταβληµένου Μετοχικού τους Κεφαλαίου κατά την 31.12.2004 και συνεπώς συντρέχουν λόγοι εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επίσης δύο εκ
των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών είχαν, µετά τις αναµορφώσεις του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, Ίδια Κεφάλαια µικρότερα από το 1/2 του καταβληµένου Μετοχικού τους Κεφαλαίου κατά την 31.12.2004 και συνεπώς συντρέχουν λόγοι εφαρµον, µετά τις αναµορφώσεις του πιστοποιητικού
14) Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999, ενώ οι λοιπές εταιρείες που ελέγξαµε έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις των παραπάνω εταιρειών για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσειςεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη
15) Στο κονδύλι του Παθητικού "Αποθεµατικά κεφάλαια" περιλαµβάνεται και η ζηµιά ποσού €2.243.199,90 από την πώληση εντός της κλειόµενης χρήσης συµµετοχής της µητρικής σε τρίτους. Το ποσό συτό θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν.2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να επιβαρύνειεται και η ζηµιά ποσού €2.243.199,90 από την πώληση εντός της κ
Κατά την γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών
αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, και δεν διαφέρουν, εκτός της υπ΄αρ. 3 παρατήρησής µας παραπάνω, από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµιακές ροές του συνόλου των εταιρειών
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, της 31ης ∆εκεµβρίου 2004.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»  

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 

1) «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» 2) «ΑΛΑΣ Α.Ε.»  
3) «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.»  4) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.»  

5) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.», 6)  «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» 
& 7) «GREGORY’S MICROMEALS INTL. LTD.» (ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛ.)  

ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρθρου 107 και τις 
διατάξεις όπου το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες, που αναφέρονται 
στον ενοποιηµένο ισολογισµό και στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 
 

1.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

1.1. Άρθρο 107, παραγρ.1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν 
µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 

Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας σε συνδεµένες επιχειρήσεις την 31.12.2004 ανέρχονται στο ποσό 
των ΕΥΡΩ 9.864.412,84 και αφορούν: 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ A.Ε.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 100% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 1.619.779,85.   

 Συµµετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας εξωτερικού «GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL 
LTD» µε ποσοστό συµµετοχής 99,99% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 3.563.783,02.   

 Συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 119.850,00.  

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΑΛΑΣ A.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής 
90% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 758.284,41.  

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία συµµετοχής ΕΥΡΩ 1.966.250,92.   

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 100% και αξία συµµετοχής ΕΥΡΩ 1.153.296,77. 

  Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 206.381,29. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «FROZYM Ε.Π.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 50% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 90.000,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας εξωτερικού «OREA IMERA S.A.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 70% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 197.200,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «GREGORYS HOSPITAL CATERING 
Α.Ε.» µε ποσοστό συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 61.200,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «GREGORYS ROMANIA S.A.» µε 
ποσοστό συµµετοχής 5,13% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 128.386,58. 

 
Η ενοποίηση για κάθε Εταιρεία έγινε µε βάση το άρθρο 42 παραγρ. 5α του ΚΝ 2190/20 (Σχέση 
µητρικής-θυγατρικής).  
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1.2.  Άρθρο 107, παράγρ.1δ - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που 
ενσωµατώθηκαν µε την µέθοδο της “καθαρής θέσης”. 

Όλες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 

1.3. Άρθρα  107 παραγρ.  1γ  και  97 - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που  δεν 
ενοποιήθηκαν επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «GREGORY HOSPITAL CATERING A.E.» 
µε ποσοστό συµµετοχής 51% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 61.200,00. Η Εταιρεία δεν είχε κύκλο εργασιών 
το 2004.  

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας «FROZYM Ε.Π.Ε.» µε ποσοστό 
συµµετοχής 50% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 90.000,00. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης Εταιρείας εξωτερικού «OREA IMERA S.A.» 
(ΤΣΕΧΙΑ) µε ποσοστό συµµετοχής 70% και αξία κτήσης ΕΥΡΩ 197.200,00. Η Εταιρεία κλείνει την 
πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της στις 31.12.2004. 

 

1.4.  Άρθρα  107 παραγρ.  1γ  και  98 - Πληροφοριακά  στοιχεία για τις εταιρίες που δεν 
ενοποιήθηκαν επειδή έχουν διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρίες του 
οµίλου. 

∆εν συντρέχει η περίπτωση.  

 

1.5.  Άρθρο  107  παραγρ.  1  -  Πληροφοριακά  στοιχεία  για  τις  εταιρίες  εκείνες  όπου  οι 
ενοποιούµενες εταιρίες (παραγρ. 1.1. ανωτέρω) και αυτές που εξαιρέθηκαν από τη 
ενοποίηση (παραγρ. 1.3. και 1.4. ανωτέρω) κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό 
ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους. 

∆εν συντρέχει η περίπτωση.  

 

1.6.   Άρθρο 104, παραγρ. 7 - Ηµεροµηνία κλεισίµατος. 

Όλες οι ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος, την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος της µητρικής Εταιρείας (31/12/2004). 
 

1.7.   Άρθρο 104,  παραγρ.  9 - Μεταβολές στην σύνθεση του συνόλου των ενοποιούµενων 
επιχειρήσεων κατά την κλειόµενη χρήση. 

Στον πέµπτο ενοποιηµένο ισολογισµό της χρήσης 2004, δεν περιλαµβάνονται οι εταιρείες 
«ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ Α.Ε.», «ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ Α.Ε.» και «ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίες περιλαµβάνονταν στον τέταρτο ενοποιηµένο ισολογισµό της χρήσης 
2003 και οι οποίες πωλήθηκαν εντός του 2004. Επίσης στον προηγούµενο ισολογισµό της 31/12/2003, 
περιλαµβανόταν και η εταιρεία «FOOD COURT A.E.», η οποία απορροφήθηκε από την «ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» εντός του 2004. 

 

1.8. Άρθρο 103 παραγρ. 4 - Λογιστικός χειρισµός των διαφορών ενοποίησης. 

Προέκυψε χρεωστική διαφορά ενοποίησης ύψους € 3.642.315,66 η οποία εµφανίζεται αφαιρετικά στο 
σύνολο των ενοποιηµένων ίδιων κεφαλαίων. 
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2.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2.1.   Άρθρο 105 παραγρ. 3 και άρθρο 107 παράγρ.1α - Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού 
των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. 

Τα στοιχεία ενεργητικού όλων των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 42, παραγρ. 14 και του άρθρου 43 του Ν. 
2190/1920 χωρίς καµία παρέκκλιση, όπως αναφέρεται στα επιµέρους προσαρτήµατα. 
 

3.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

3.1. Άρθρο 10Τ παράγρ.1στ- Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από πέντε (5) έτη. 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις την 31/12/04 ανέρχονταν σε: 

Α. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες της µητρικής Εταιρείας. 

 

Τράπεζα Ποσά σε € 

∆άνεια Εµπορικής Τράπεζας  4.394.855,00
∆άνεια Εθνικής Τράπεζας  51.939,49 
∆άνεια ALPHA BANK 937.500,00
∆άνεια Τράπεζας Πειραιώς 1.000.000,00
Σύνολο 6.384.294,49 

 

Από το ανωτέρω ποσό ΕΥΡΩ 1.926.939,00 αντιστοιχεί σε δόσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση 
(θέση Γ-ΙΙ-7 στο Παθητικό).  
 

Β. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες θυγατρικών εταιρειών. 

Ποσό δανείου ΕΥΡΩ 236.646 αφορά στην θυγατρική Εταιρεία «GREGORYS MICROMEALS INTL. 
LTD.» (ΚΥΠΡΟΣ). 

 
Γ. Λοιπές εγγυήσεις. 

 

 Ποσά σε € 

Ληφθείσες εγγυήσεις (στον ισολογισµό της µητρικής) από 

εκµίσθωση και υπεκµίσθωση καταστηµάτων   

 
150.845,95 

Ληφθείσες εγγυήσεις (στον ισολογισµό µίας θυγατρικής) 8.673,87 

Σύνολο 159.519,82 

 

3.2.   Άρθρο 107 παράγρ.1στ-Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 

∆εν υπάρχουν  

 

3.3.  Άρθρο 107 παραγρ. 1ζ - Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον 
ενοποιηµένο ισολογισµό. 

∆εν υπάρχουν. 
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3.4.  Άρθρο 107 παράγρ.1 ια. - Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσών 
φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων 
χρήσεων και δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. 
Η µητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 1999. Συνεπώς οι φορολογικές της 
υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000, έως και 2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές.  
Τέσσερις από τις  θυγατρικές εταιρείες που ενοποιήθηκαν έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 
2002. Συνεπώς οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2003 και 2004 δεν έχουν καταστεί 
οριστικές.  

 

3.5.  Άρθρο 104 παραγρ. 7 - Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας 
κλεισίµατος των ισολογισµών των ενοποιούµενων εταιριών και της ηµεροµηνίας 
καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

∆εν υπάρχουν. 

 

4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1.   Άρθρο 107 παράγρ.1 η - Ανάλυση ενοποιηµένου κύκλου εργασιών. 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των εταιρειών του οµίλου, ΕΥΡΩ 48.396.412,15, αναλύεται κατά 
ΣΤΑΚΟ∆ ως εξής: 
ΣΤΑΚΩ∆: 553.1 Εστιατόρια: ΕΥΡΩ 41.964.175,14 
ΣΤΑΚΩ∆: 513.   Χονδρικό Εµπόριο  Τροφίµων & ποτών: ΕΥΡΩ 6.432.237,31 
 

4.2.   Άρθρο 107 παράγρ.18 - Στοιχεία απασχολούµενου προσωπικού. 

Ο όµιλος, στις 31/12/2004 απασχολούσε 1066 άτοµα έναντι 1182 ατόµων στις 31/12/2003. 
 

4.3.   Άρθρο 105 παραγρ. 5 - Πρόσθετες αποσβέσεις. 

∆εν διενεργήθηκαν µέσα στη χρήση 2004 πρόσθετες αποσβέσεις. 
 

4.4. Άρθρο 107 παράγρ.1 ιβ - Αµοιβές στα µέλη διοικητικών κλπ οργάνων. 

∆εν υπάρχουν. 
 

4.5.  Άρθρο 107 παράγρ.1 ιβ - Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για 

την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 14ης Σεπτεµβρίου 2004, η εταιρεία  
απορρόφησε την ανώνυµη εταιρεία «FOOD COURT AE» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2166/93 και 
του Κ.Ν. 2190/1920. Η απορρόφηση της παραπάνω εταιρείας από την εταιρεία έγινε µε ισολογισµό 
µετασχηµατισµού της 30/09/2004 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε τις υπ΄αρ.Κ2-
15653/29.12.04 «FOOD COURT AE.», απόφαση του. Από τα παραπάνω δεν προκύπτει «Υπεραξία 
Επιχείρησης» στον λογαριασµό 16 00 από την συγχώνευση της εταιρείας «FOOD COURT AE». 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 28ης Μαρτίου 2003, η εταιρεία 
απορρόφησε τις ανώνυµες εταιρείες «ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.», 
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.» σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών από την 
εταιρεία έγινε µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/03/2003 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, µε τις υπ΄αρ.Κ2-16407/18.12.03 «ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.», Κ2-16409/18.12.03 
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.», Κ2-16408/18.12.03 «ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και Κ2-
16176/18.12.03 «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.» αποφάσεις του. Από τα παραπάνω 
στο κονδύλι Γ-Ι-3 «Υπεραξία Επιχείρησης» εµφανίζεται η υπεραξία ποσού ΕΥΡΩ 5.325.391,20 που 
αναλύεται ως ακολούθως: 
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«ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.»   € 1.467.351,43, 
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.»  € 205.523,26, 
«ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»  € 22.876,01 και  
«ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.»   € 3.629.640,50 αντίστοιχα.  
 
Στο κονδύλι Γ-Ι-5 «Ασώµατες ακινητοποιήσεις» εµφανίζεται αναπόσβεστο υπόλοιπο ποσού ΕΥΡΩ 
1.079.469,69 το οποίο αφορά κυρίως σε άυλη εµπορική αξία που έχει πληρωθεί για διάφορα 
υποκαταστήµατα. 
Η µητρική Εταιρεία προέβη εντός του 2004 σε πώληση των ακινήτων ιδιοκτησίας της α) επί της οδού 
Μητροπόλεως 3, στην Αθήνα, και  β) επί της οδού Τσακάλωφ  6, στην Αθήνα. 

 
5.   ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ 

5.1.   Άρθρο 100 παραγρ. 5 - Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των 

άρθρων 101 έως και 107 παράγρ.1 και 2. 

∆εν υπήρξαν. 

 

5.2.   Άρθρο 104 παραγρ. 4 - Απάλειψη αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) από συναλλαγές 

µεταξύ των εταιριών που ενοποιήθηκαν. 

Απαλείφθηκαν οι εξής συναλλαγές: 

 Απαλοιφή από τον «κύκλο εργασιών» ποσού ΕΥΡΩ 1.221.088,77 

 Απαλοιφή από τα «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης» ποσού ΕΥΡΩ 150.247,64 

 Απαλοιφή από το «Κόστος Πωλήσεων» ποσού ΕΥΡΩ 1.133.266,76 

 Απαλοιφή από τα «Έξοδα ∆ιάθεσης» ποσού ΕΥΡΩ 238.069,65 

 

 

Άλιµος, 14 Φεβρουαρίου 2005 
 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                   Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                 Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
                                                                 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ               ΒΛΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ              ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
       Α∆Τ Ξ 564143                                 Α∆Τ Ξ 109644                              Α∆Τ  Κ 176293 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Βεβαιώνεται ότι το παραπάνω προσάρτηµα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων το οποίο αποτελείται 
από έξι (6) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, το οποίο χορήγησα µε ηµεροµηνία 
16 Φεβρουαρίου 2005. 

 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 
 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Γεώργιος Α. Παρασκευόπουλος  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851 
 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» 

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 25086/06/Β/91/58 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 
1) «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» 2) «ΑΛΑΣ Α.Ε.»  

3) «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.»  4) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.»  
5) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.» 6) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» 

& 7)  «GREGORYS MICROMEALS INTL. LTD.» (ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛ.)  

ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

  Το σύνολο του κύκλου εργασιών των εταιριών του οµίλου µας οι οποίες περιλαµβάνονται στον 

5ο ενοποιηµένο ισολογισµό της 31/12/2004, κατά την χρήση 2004 ανήλθαν στο ποσό των ΕΥΡΩ 

48.396.412,45 . Tα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των ΕΥΡΩ 2.024.566,01.  

Τα ποσά δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα του προηγούµενου τέταρτου ενοποιηµένου 

ισολογισµού της 31/12/2003. Στα κονδύλια του ισολογισµού της µητρικής προστέθηκαν κατά την 

χρήση 2004 και αυτά της απορροφηθείσας εταιρείας «FOOD COURT Α.Ε.» που απορροφήθηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν.2190/1920.  

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του οµίλου για τη χρήση 2004 ανήλθαν σε κέρδη ΕΥΡΩ  

1.207.448,96  (µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας). 

 

Η οικονοµική κατάσταση των εταιρειών του οµίλου µας, στην εµφανιζόµενη εικόνα του 5ου 

ενοποιηµένου ισολογισµού και των λοιπών καταστάσεων είναι σαφώς βελτιωµένη σε σχέση µε την 

παρελθούσα χρήση. Για την µητρική εταιρεία εµφανίζεται οργανική ανάπτυξη επί ιδίων καταστηµάτων 

σχεδόν 3,8% σε σχέση µε το 2003. Παράλληλα η εταιρεία συνέχισε και κατά την τρέχουσα χρήση την 

ανάπτυξη των κυρίων σηµάτων «Γρηγόρης» και «Coffeeright», η ανάπτυξη του οποίου έχει έδωσε 

καινούργια ώθηση στις πωλήσεις. 

Για τις θυγατρικές εταιρείες η χρήση του 2004 αποτέλεσε χρονιά αποφάσεων, µια και κατά την 

διάρκεια της µία θυγατρική µε συναφές αντικείµενο απορροφήθηκε από την µητρική, ενώ άλλες 

τέσσερις πουλήθηκαν δίνοντας ρευστότητα στην µητρική εταιρεία. 

 

Η οικονοµική διάρθρωση της εταιρείας µε σχέση δεικτών εµφανίζεται παρακάτω ως εξής : 

α)  Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού: 40.50 %. 

β)  Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων: 56,42 %. 

γ)  Κυκλοφορούν ενεργητικό  προς  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις: 77,82 %. 

δ) Ίδια κεφάλαια προς Πάγιο ενεργητικό: 71.89%. 
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Με βάση τη µέχρι τώρα πορεία των εταιρειών του οµίλου µας και µε δεδοµένο την αντίστοιχη 

και καλύτερη συνέχεια και στο µέλλον, εκτιµάται ότι το 2005 είναι χρονιά ορόσηµο για τον ‘Όµιλο µια 

και αναµένεται να αποτυπωθούν και στα οικονοµικά στοιχεία  όλες οι επιχειρηµατικές κινήσεις που 

υλοποιήθηκαν µέσα στο 2004. Η σαφής τάση βελτίωσης του µικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και 

οργανική ανάπτυξη του δικτύου και µέσω franchisees θα βελτιώσουν την λειτουργική κερδοφορία της 

επιχείρησης. Παράλληλα, οι θυγατρικές µας περνάνε σε µία φάση ωρίµανσης ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα 

συνεχίσει να  δίνεται στην ανάπτυξη των εµπορικών σηµάτων «Γρηγόρης»  και «Coffeeright». 

 

Τέλος αναφέρουµε ότι για την κατάρτιση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

εφαρµόστηκαν οι γενικές αρχές του K.Ν.2190/1920, οι οποίες αναλύονται στο Προσάρτηµα. 

 

 

Άλιµος, 14 Φεβρουαρίου 2005 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 

Α.∆.Τ. Ξ 564143 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από δυο 
(2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, το οποίο χορήγησα µε ηµεροµηνία 16 
Φεβρουαρίου 2005. 
 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 

 

Γεώργιος Α. Παρασκευόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

 
 



  

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-30/09/2004 1/1-30/09/2003 1/1-30/09/2004 1/1-30/09/2003

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αρχική αξία............................................................ 10.581.664,89 9.987.380,08 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/09/2004......................... 7.078.476,32 6.298.766,61 (22.621.740 Μετοχές x € 0,41)
Αναπόσβεστη αξία.................................................. 3.503.188,57 3.688.613,47 9.274.913,40 9.048.696,00

ΙΙ. 17.870.183,29 17.920.988,46
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής -
Ι. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις  137.876,11 349.707,52
Αρχική αξία............................................................ 6.656.636,48 1.131.243,49 IV. -1.442.841,98 775.059,26
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/09/2004......................... 346.945,59 253.539,24 V. Αποτελέσµατα εις νέο
Αναπόσβεστη αξία.................................................. 6.309.690,89 877.704,25 -4.971.838,68 -2.560.349,22

3.032.474,79 1.543.611,12
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

(Γήπεδα, κτίρια, µεταφ. µέσα κ.λ.π.)....................... 15.706.177,25 23.691.356,09 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 23.900.766,93 27.077.713,14
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/09/2004......................... 7.547.468,69 7.472.004,51
Αναπόσβεστη αξία.................................................. 8.158.708,56 16.219.351,58 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α

2.185,41 880,41
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες απαιτήσεις 10.872.928,49 17.440.260,22

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 25.341.327,94 34.537.316,05 I. 6.803.777,51 17.191.617,43

ΙΙ. 17.064.386,37 16.265.766,79
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 23.868.163,88 33.457.384,22

Ι. Αποθέµατα............................................................. 3.760.757,59 3.744.902,24
ΙΙ. Απαιτήσεις

Πελάτες................................................................. 3.573.389,45 6.523.305,42
Λοιπές απαιτήσεις................................................... 6.437.377,20 6.108.054,59

III Χρεώγραφα............................................................ 3.550.471,55 3.616.398,91
ΙV. ∆ιαθέσιµα.............................................................. 1.578.559,74 2.344.758,13

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού 
(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)......................................... 18.900.555,53 22.337.419,29

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.. 26.881,34 22.611,50 Ε. 837,16 49.982,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε).. 47.771.953,38 60.585.960,31 47.771.953,38 60.585.960,31

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ....................... 15.368.222,08 6.836.763,92 15.368.222,08 6.836.763,92
 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-30/09/2004 1/1-30/09/2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
29.446.049,62 25.176.336,27
10.760.648,90 9.540.231,95

18.685.400,72 15.636.104,32
1.436.510,14 1.919.582,04

20.121.910,86 17.555.686,36
2.533.193,98 5.544.680,12

16.056.650,31 13.884.019,03
92.371,90 18.682.216,19 91.286,73 19.519.985,88

1.439.694,67 -1.964.299,52
32.352,10 1.108.095,08

1.407.817,23 1.271.958,54
64.229,54 -2.128.162,98

II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.210.618,54 4.651.716,93

242.373,29 2.968.245,25 979.942,83 3.671.774,10
1.358.420,69 3.374.111,18
1.358.420,69 0,00 3.374.111,18 0,00

3.032.474,79 1.543.611,12

 
 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ  Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
          Α∆Τ Α 564143 Α.∆.Τ.  Ξ 109644 Α.∆.Τ.Ν 104254 Α.∆.Τ.  Τ 564393
                                                                                                                                                                                                                Α.Μ. 488863 Α.Μ. 3694  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ   
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 25086/06/Β/91/58  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2004-30/09/2004

Επιχορηγήσεις επενδύσεων.........................................

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο...............
Καταβεβληµένο..........................................................

ΑΛΙΜΟΣ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

(Ποσά σε Ευρώ)

ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004, (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2004 - 30/09/2004)

Αποθεµατικά κεφάλαια...............................................

Αποτελέσµατα εις νέο προηγουµένων χρήσεων............
Αποτελέσµατα εις νέο περιόδου προ φόρων.................

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης.....................................................................

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)........................................................................................................

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις...................................
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις....................................

Λοιπές προβλέψεις.....................................................

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)............................

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.........

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε).........

             3. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.....................................................................................

Πλέον:   Κέρδη πώλησης συµµετοχών & χρεογράφων, Πιστωτικοί τόκοι.........................................

Μείον :  Κόστος πωλήσεων..........................................................................................................

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ...........................

Μείον:   3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα...............................................................................

Πλέον:   1. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης.........................................................................................
ΣΥΝΟΛΟ...............................................................................................................................
Μείον:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.....................................................................................
             2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης........................................................................................

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετάλλευσης.......................................................

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετάλλευσης.........................................................

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ.................................................................

Πλέον : Έκτακτα & ανόργανα έσοδα - κέρδη.................................................................................
Μείον : Έκτακτα έξοδα................................................................................................................
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων..............................................................................
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος.......................................................

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Τα οικονοµικά στοιχεία της κλειόµενης περιόδου δεν δύναται να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της προηγουµένης περιόδου διότι στην τρέχουσα έχουν αποροφηθεί οι εταιρείες "ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ 
    ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.", "ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε."και "ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε."
2. Η εταιρεία στις 30/09/2004 απασχολούσε 791 άτοµα έναντι 737 ατόµων στις 30/09/03.
3. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπο διαιτησία δικαστικές υποθέσεις, στις 30/09/2004, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
4. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, € 29.446.049,62 της περιόδου 01/01 – 30/09/2004 αναλύεται ως εξής:
    ΣΤΑΚΩ∆ 553.1 Εστιατόρια:  € 23.565.991,10
    ΣΤΑΚΩ∆ 513 Χονδρικό εµπόριο τροφίµων ποτών και καπνού:  € 5.880.058,52
5. Για την κατάρτιση της παραπάνω λογιστικής κατάστασης εφαρµόστηκαν οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται στο προσάρτηµα Ισολογισµού της 31/12/2003.
6. Τα χρεόγραφα της εταιρείας ποσού € 3.550.471,55 αφορούν σε αγορασθείσες ίδιες µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 04/02/2003.

 
 

 

 

 



  

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-30/09/2004 1/1-30/09/2003 1/1-30/09/2004 1/1-30/09/2003

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αρχική αξία............................................................ 11.274.824,05 11.687.191,71 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/09/2004......................... 7.543.230,69 7.231.553,80 (22.621.740 Μετοχές x € 0,41)
Αναπόσβεστη αξία.................................................. 3.731.593,36 4.455.637,91 9.274.913,40 9.048.696,00

ΙΙ. 17.870.183,29 17.920.988,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής -

Ι. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις  137.876,11 349.707,52
Αρχική αξία............................................................ 7.131.586,51 1.487.340,42 IV. -1.439.964,64 794.148,52
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/09/2004......................... 489.147,26 391.152,60 V. Αποτελέσµατα εις νέο
Αναπόσβεστη αξία.................................................. 6.642.439,25 1.096.187,82 -8.320.234,21 -5.097.195,50

2.061.932,42 852.355,92
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις VII. Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής 

(Γήπεδα, κτίρια, µεταφ. µέσα κ.λ.π.)....................... 20.251.881,38 31.512.802,50 668.538,00 3.429,99
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/09/2004......................... 8.818.723,88 9.145.106,56 VIII. -4.314.497,78 -8.974.704,68
Αναπόσβεστη αξία.................................................. 11.433.157,50 22.367.695,94 IX. 656.667,91 757.062,45

16.595.414,50 15.654.488,71
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες απαιτήσεις 2.300.622,94 2.051.230,11

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 20.376.219,69 25.515.113,87 Λοιπές προβλέψεις 2.185,41 2.185,41

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Αποθέµατα............................................................. 4.277.471,43 4.228.527,99 I. 7.443.772,38 17.860.176,29
ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. 19.440.874,30 19.594.921,92

Πελάτες................................................................. 1.878.882,79 3.542.780,84 26.884.646,68 37.455.098,21
Λοιπές απαιτήσεις................................................... 6.165.937,11 7.454.515,24

III Χρεώγραφα............................................................ 3.550.471,55 3.616.398,91
ΙV. ∆ιαθέσιµα.............................................................. 3.439.940,12 4.174.607,64

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού 
(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)......................................... 19.312.703,00 23.016.830,62

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.. 62.567,70 174.172,47 Ε. 837,16 49.982,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε).. 43.483.083,75 53.161.754,87 43.483.083,75 53.161.754,87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ....................... 15.539.853,46 6.844.735,45 15.539.853,46 6.844.735,45
 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-30/09/2004 1/1-30/09/2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
36.164.785,96 34.488.102,86
13.634.428,67 12.928.150,03

22.530.357,29 21.559.952,83
1.423.892,10 1.297.029,59

23.954.249,39 22.856.982,42
4.222.883,07 6.330.993,56

18.960.477,84 18.852.756,37
92.371,90 23.275.732,81 91.286,73 25.275.036,66

678.516,58 -2.418.054,24
39.153,82 1.109.498,44

1.455.141,97 1.327.661,31
-737.471,57 -2.636.217,11

II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.227.121,59 4.655.929,86

617.813,02 2.609.308,57 1.357.547,75 3.298.382,11
1.742.215,68 4.028.202,72
1.742.215,68 0,00 4.028.202,72 0,00

1.871.837,00 662.165,00
-190.095,42 -134.856,32

2.061.932,42 797.021,32

 
 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ  Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
          Α∆Τ Α 564143 Α.∆.Τ.  Ξ 109644 Α.∆.Τ.Ν 104254 Α.∆.Τ.  Τ 564393
                                                                                                                                                                                                                Α.Μ. 488863 Α.Μ. 3694  

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετάλλευσης.....................................................................

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ.................................................................

Πλέον : Έκτακτα & ανόργανα έσοδα - κέρδη.................................................................................
Μείον : Έκτακτα έξοδα................................................................................................................
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων..............................................................................
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος.......................................................

Πλέον:   Κέρδη πώλησης συµµετοχών & χρεογράφων, Πιστωτικοί τόκοι.........................................
Μείον:   3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα...............................................................................

Πλέον:   1. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης.........................................................................................
ΣΥΝΟΛΟ...............................................................................................................................
Μείον:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.....................................................................................
             2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης........................................................................................

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετάλλευσης.......................................................

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ...........................

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.........

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε).........

             3. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.....................................................................................

∆ιαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο............................
Καταβεβληµένο..........................................................

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ....................................

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)............................

∆ικαιώµατα µειοψηφίας..............................................

ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού...........................

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις...................................
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις....................................

ΑΛΙΜΟΣ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

(Ποσά σε Ευρώ)

ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004, (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2004 - 30/09/2004)

Αποθεµατικά κεφάλαια...............................................

Αποτελέσµατα εις νέο προηγουµένων χρήσεων............
Αποτελέσµατα εις νέο περιόδου προ φόρων.................

∆ιαφορά ενοποίησης..................................................

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης.....................................................................

Μείον : ∆ικαιώµατα µειοψηφίας προ φόρων..................................................................................
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ.........................

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ   
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2004-30/09/2004

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)........................................................................................................
Μείον :  Κόστος πωλήσεων..........................................................................................................

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 25086/06/Β/91/58  

Επιχορηγήσεις επενδύσεων.........................................

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Στην παραπάνω ενοποιηµένη συνοπτική Λογιστική Κατάσταση συµπεριλαµβάνονται εκτός της µητρικής και οι εξής εταιρείες:  "FOOD COURT A.E.", "ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.", "ΑΛΑΣ Α.Ε.", "ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
    Α.Ε.", "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.", "GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD."και η "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε." οι οποίες ενσωµατώθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.Σε σύγκριση µε τις οικονοµικές 
    καταστάσεις της 30/09/2003, σηµειώνεται ότι η εταιρείες "ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.", ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.", ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ Ε.Π.Ε." και  "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε." που ενοποιούνταν το 
    2003 έχουν αποροφηθεί από την µητρική "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε." ενώ οι εταιρείες "ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ Α.Ε.", "ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ Ε.Π.Ε.", "ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε." και  "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε." που 
    ενοποιούνταν το 2003 δεν ενοποιούνται, καθώς η µητρική εταιρεία δεν συµµετέχει πλέον σε αυτές.
2. Η µητρική και οι ενοποιούµενες εταιρείες στις 30/09/2004 απασχολούσαν 1085 άτοµα έναντι 918 που απασχολούσαν στις 30/09/2003. 
3. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των εταιρειών του οµίλου, € 36.164.785,96 της περιόδου 01/01 – 30/09/04 αναλύεται ως εξής:
    ΣΤΑΚΩ∆ 553.1 Εστιατόρια:  € 31.284.883,74
    ΣΤΑΚΩ∆ 513 Χονδρικό εµπόριο τροφίµων ποτών και καπνού:  € 4.879.902,22.
4. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση και λειτουργία των ενοποιούµενων εταιρειών.
5. Tα χρεόγραφα ποσού € 3.550.471,55 αφορούν σε αγορασθείσες ίδιες µετοχές της µητρικής εταιρείας σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 04/02/2003.
6. Για την κατάρτιση της παραπάνω ενοποιηµένης λογιστικής κατάστασης εφαρµόστηκαν οι λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του ενοποιηµένου ισολογισµού της 31/12/2003.

 

 



  

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2003 1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2003

∆απάνες Πολυετούς Απόσβεσης 9.274.913,40 9.048.696,00
3.478.279,23 4.151.969,39 16.565.217,42 19.045.755,24

22.405.653,13 30.894.068,10 3.339.005,21 43.687,93
-7.567.670,54 8.609.076,22 -4.971.838,68 -2.560.349,22
10.254.107,57 17.276.858,04 2.185,41 880,41
3.758.161,94 3.822.332,46 10.014.024,97 21.851.666,90
4.526.400,53 6.287.684,43 17.685.881,05 18.584.766,44
9.456.746,99 6.595.670,06 0,00 43.691,55
3.550.471,55 3.614.101,67
2.007.399,44 1.869.651,31

39.838,94 155.536,01

51.909.388,78 66.058.795,25 51.909.388,78 66.058.795,25

15.866.326,11 3.728.008,66 15.866.326,11 3.728.008,66

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (1η Ιανουαρίου 2004 - 30η Ιουνίου 2004)

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2003

19.561.583,04 17.425.734,45
7.046.237,72 6.224.228,76

12.515.345,32 11.201.505,69
1.041.470,72 1.441.294,99

13.556.816,04 12.642.800,68
1.099.299,74 3.607.391,59

66.958,66 62.989,29
11.037.043,16 12.203.301,56 9.252.831,70 12.923.212,58

1.353.514,48 -280.411,90
-1.024.124,18 522.546,83
329.390,30 242.134,93

3.166.614,91 226.618,79
157.000,00 3.009.614,91 425.065,79 -198.447,00

950.054,18 2.328.640,67
950.054,18 0,00 2.328.640,67 0,00

3.339.005,21 43.687,93

Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζηµίες........................................................

             Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας-Ανάπτυξης...............................
             Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης...............................................
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως......................
Πλέον ή µείον:  Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 

Σύνολο...........................................................................................
Μείον:     Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας...........................................

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως .......................
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη........................................................

Αποθέµατα......................................................................................
Πελάτες..........................................................................................
Λοιπές Απαιτήσεις............................................................................

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού..............................................

Χρεόγραφα.....................................................................................
∆ιαθέσιµα.......................................................................................

Προβλέψεις διάφορες........................................................
Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες..........................................
Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες...........................................
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού..................................

Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο...................................
Αποθεµατικά και λοιποί λογ/σµοί ιδίων Κεφαλαίων...............
Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων...................................
Αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων..............................

Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ............................................
Μείον: οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ............................
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΕΡ∆Η) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ...............................................................

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 - ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2004 - 30/06/2004

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ

Μείον: Κόστος Πωληθέντων.............................................................
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως .................................
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκµεταλλεύσεως................................................

Έσοδα από Πωλήσεις.......................................................................

(Αναπόσβεστο Υπόλοιπο).................................................................
Πάγιο Ενεργητικό............................................................................

Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις..............................
Μείον : Αποσβέσεις µέχρι 30/06/2004...............................................

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ...........................................................

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ................................................

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.................................................

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ..................................

1)  Τα οικονοµικά στοιχεία της κλειόµενης περιόδου δεν δύναται να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της προηγουµένης περιόδου διότι στην τρέχουσα έχουν απορροφηθεί οι εταιρείες «ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.»,«ΓΕΥΜΑΤΑ 
     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.».
2)  Η εταιρεία, στις 30/06/2004 απασχολούσε 823 άτοµα έναντι 732 ατόµων στις 30/06/2003.
3)  ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία υποθέσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων στις 30/06/2004, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.
4)  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, € 19.561.583,04 της περιόδου 01/01 – 30/06/2004  αναλύεται ως εξής:
     ΣΤΑΚΩ∆  553.1 Εστιατόρια :  € 15.343.609,27
     ΣΤΑΚΩ∆ 513 Χονδρικό Εµπόριο Τροφίµων & ποτών : € 4.217.973,77 
5)  Για την κατάρτιση της παραπάνω ενοποιηµένης λογιστικής κατάστασης εφαρµόστηκαν οι λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του ενοποιηµένου ισολογισµού της 31/12/2003.
6)  Στα χρεόγραφα της εταιρείας περιλαµβάνεταιι ποσό € 3.550.471,55 το οποίο αφορά αγορασθείσες ίδιες µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 04/02/2003.
7)  Στο λογαριασµό "Λοιπές Απαιτήσεις" περιλαµβάνεται ποσό ύψους € 3.000.000,00 που αποτελεί τίµηµα πώλησης ακινήτων και το οποίο εισπράχθηκε τον Ιούλιο του 2004, µειώνοντας ισόποσα τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας.

 



  

ΑΛΙΜΟΣ 20/08/2004

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ. Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ  Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ Α-564143 Α∆Τ  Ξ-109644      Α∆Τ Ν-104254 Α∆Τ Τ-564393

     Α.Μ.Α. 488863 Α.Μ.Α. 3694

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» 

ΑΘΗΝΑ 27/08/2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της ανώνυµης εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2004 µέχρι 30/6/2004, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που
εµφανίζονται σε αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι
αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία έχει µερική απαλλαγή από την τήρηση θεωρηµένου βιβλίου αποθήκης, βάσει απόφασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα
λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε από την εταιρεία, µέσω της απογραφής τέλους περιόδου, την οποία διενήργησε χωρίς την παρουσία µας. Η εταιρεία εφάρµοσε σωστά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο µε εξαίρεση τις υπ’ αρ. 4 και 5 παρατηρήσεις µας παρακάτω.
∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης εκτός της υπ’ αρ. 1 παρατήρησής µας παρακάτω. Από τον παραπάνω έλεγχό µας διαπιστώθηκαν τα εξής :  
1) Στους λογαριασµούς των δαπανών πολυετούς απόσβεσης και των ασώµατων ακινητοποιήσεων που συµπεριλαµβάνονται στο πάγιο ενεργητικό, δεν διενεργήθηκαν οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία αποσβέσεις. Αν η εταιρεία διενεργούσε αποσβέσεις
στους ανωτέρους λογαριασµούς σύµφωνα µε τους συντελεστές που προβλέπονται από τον Κ.Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 1.630.000,00 περίπου και θα επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσµατα της περιόδου καθώς και την καθαρή
θέση της εταιρείας της 30/06/2004. 2) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται κονδύλι ποσού € 8.771.025,65, το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της εταιρείας σε εννέα
ανώνυµες εταιρείες εσωτερικού και δύο εταιρείες εξωτερικού, µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. Επίσης, περιλαµβάνεται και η αξία κτήσεως των εταιρικών µεριδίων µίας ΕΠΕ. Από τις ανωτέρω εταιρείες οι επτά ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Το
σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως τους. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 (άρθρο 43, παρ.6), µε βάση την εσωτερική τους λογιστική αξία όπως αυτή προκύπτει
από τον τελευταίο νόµιµα συνταγµένο Ισολογισµό τους, τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον Ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των € 7.319.939,05, µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας της 30/6/2004 και τα αποτελέσµατα των
προηγούµενων χρήσεων, να είναι ισόποσα µειωµένα. 3) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας περιλαµβάνονται καθυστερηµένες, επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 1.925.000,00 περίπου, για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει
πρόβλεψη για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστεί από τη µη είσπραξή τους. Επίσης, περιλαµβάνονται και καθυστερηµένες απαιτήσεις από συνδεµένες εταιρείες του οµίλου ποσού € 1.348.000,00 περίπου, για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια σχετική
πρόβλεψη. Κατά τη γνώµη µας για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων η εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού € 2.200.000,00 περίπου η οποία θα έπρεπε να βαρύνει κατά το ποσό των € 2.000.000,00 τα αποτελέσµατα των προηγούµενων
χρήσεων και κατά το ποσό των € 200.000,00 τα αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου. Επίσης το σύνολο της πρόβλεψης θα έπρεπε να βαρύνει ισόποσα την καθαρή θέση της εταιρείας της 30/6/2004. 4) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Χρεόγραφα»
περιλαµβάνεται η αξία κτήσης ιδίων µετοχών της εταιρείας. Η αξία των παραπάνω χρεογράφων θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να εµφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας. 5) Στο κονδύλι του Παθητικού
«Αποθεµατικά και λοιποί λογαριασµοί Ιδίων Κεφαλαίων», περιλαµβάνεται και η ζηµιά από την πώληση εντός της περιόδου, συµµετοχής της εταιρείας, ποσού € 2.243.199,90. Το ποσό αυτό θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να επιβαρύνει
ισόποσα και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου. 6) Η εταιρεία σχηµάτισε σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ποσού € 2.185,41. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο
προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 τότε το συνολικό της ύψος της στις 30/06/2004, θα ανέρχονταν στο ποσό των € 537.139,20 εκ
των οποίων ποσό € 32.140,00 θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου και το υπόλοιπο τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 7) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999. Συνεπώς οι φορολογικές της
υποχρεώσεις για τις χρήσεις από 2000 έως και την κλειόµενη περίοδο που παραµένουν ανέλεγκτες, δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες
σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από την συνοπτική λογιστική κατάσταση, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 30/6/2004, καθώς και
τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες είναι γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που
εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης εκτός της υπ’ αρ. 1 παρατήρησής µας παραπάνω.

 
 

 



  

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2003 1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2003

∆απάνες Πολυετούς Απόσβεσης
(Αναπόσβεστο Υπόλοιπο).................................................................... 3.733.802,18 4.907.591,69 9.274.913,39 9.048.696,00
Πάγιο Ενεργητικό............................................................................... 27.883.721,69 38.251.691,92 16.568.094,76 19.064.844,51
Μείον : Αποσβέσεις µέχρι 30/06/2004................................................. -9.036.605,77 -10.653.618,66 2.787.986,57 -309.477,39
Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις................................. 2.253.737,56 1.856.588,34 -8.607.620,16 -5.097.195,50
Αποθέµατα........................................................................................ 4.190.897,37 4.178.246,15 Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής 
Πελάτες............................................................................................. 2.540.656,74 3.678.796,33 -334.226,00 21.605,90
Λοιπές  Απαιτήσεις.............................................................................. 8.015.525,56 6.690.960,39 -3.592.396,80 -11.016.989,68
Χρεόγραφα........................................................................................ 3.550.471,55 3.614.101,67 165.783,55 683.092,69
∆ιαθέσιµα.......................................................................................... 3.682.597,68 4.073.261,61 2.185,41 2.185,41
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού................................................. 75.580,58 247.450,55 10.362.291,84 22.474.848,76

20.263.372,58 21.929.767,73
0,00 43.691,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .............................................................. 46.890.385,14 56.845.069,99 46.890.385,14 56.845.069,99

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ................................................... 16.036.214,40 3.780.103,92 16.036.214,40 3.780.103,92

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (1η Ιανουαρίου 2004 - 30η Ιουνίου 2004)

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2003

Έσοδα από Πωλήσεις.......................................................................... 24.422.733,35 23.939.759,66
Μείον: Κόστος Πωληθέντων................................................................ 9.082.067,73 8.421.711,88
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης ...................................... 15.340.665,62 15.518.047,78
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκµετάλλευσης..................................................... 1.042.198,88 983.348,07
Σύνολο.............................................................................................. 16.382.864,50 16.501.395,85
Μείον: Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας.................................................. 2.316.289,64 4.418.480,62
          Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας-Ανάπτυξης.................................... 66.958,66 62.989,29
          Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης.................................................... 13.152.092,27 15.535.340,57 12.469.639,62 16.951.109,53
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετάλλεύσεως......................... 847.523,93 -449.713,68
Πλέον ή Μείον: Χρηµατοοικονοµικά  Αποτελέσµατα ............................. -1.071.138,46 475.588,96
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) εκµεταλλεύσεως .............. -223.614,53 25.875,28
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη.......................................................... 3.182.356,80 232.499,67
Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζηµίες........................................................... 293.479,83 2.888.876,97 701.770,12 -469.270,45
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ............................................... 1.273.997,08 3.056.732,21
Μείον: οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ............................... 1.273.997,08 0,00 3.056.732,21 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΕΡ∆Η / ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.665.262,44 -443.395,17
Μείον: Αναλογία µετοχών και µεριδίων µειοψηφίας -122.724,13 -133.917,78
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΕΡ∆Η / ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
& ΜΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 2.787.986,57 -309.477,39

Προβλέψεις διάφορες..............................................................
Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες................................................

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ........................................

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες.................................................
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού........................................

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ........................................................

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας...........................................................

Αποτελέσµατα εις νέο προηγούµενων χρήσεων ........................

ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού ......................................
∆ιαφορά ενοποίησης ..............................................................

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 - ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2004 - 30/06/2004
(Ποσά σε ευρώ)

Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο.........................................
Αποθεµατικά και λοιποί λογ/σµοί ιδίων Κεφαλαίων....................
Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων........................................

1) Στην παραπάνω ενοποιηµένη συνοπτική Λογιστική Κατάσταση συµπεριλαµβάνονται εκτός της µητρικής και οι εξής εταιρείες:  «FOOD COURT A.E.», «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.», «ΑΛΑΣ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ 
    ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» , “GRΕGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD.”, και η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.» οι οποίες ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Σε σύγκριση 
    µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 30/06/2003, σηµειώνεται ότι οι εταιρείες «ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.» που ενοποιούνταν το 
    2003 έχουν απορροφηθεί από την µητρική «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», ενώ οι εταιρείες «ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ Ε.Π.Ε.» και «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.» που ενοποιούνταν το 2003 δεν ενοποιούνται, καθώς η µητρική 
    εταιρεία δεν συµµετέχει πλέον σε αυτές. 
2) Η µητρική και οι ενοποιούµενες εταιρείες στις 30/06/2004 απασχολούσαν 1.195 άτοµα έναντι 1.018 που απασχολούσαν στις 30/06/2003.
3) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των εταιρειών του οµίλου, € 24.422.733,35 της περιόδου 01/01 – 30/06/2004 αναλύεται ως εξής :
    ΣΤΑΚΩ∆  553.1 Εστιατόρια :  € 20.994.404,46
    ΣΤΑΚΩ∆ 513 Χονδρικό Εµπόριο Τροφίµων & ποτών : € 3.428.328,89
4) ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση και λειτουργία των ενοποιούµενων εταιρειών.
5) Στα χρεόγραφα ποσό € 3.550.471,55 αφορά σε αγορασθείσες ίδιες µετοχές της µητρικής εταιρείας, σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 04/02/2003. 
6) Για την κατάρτιση της παραπάνω ενοποιηµένης λογιστικής κατάστασης εφαρµόστηκαν οι λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του ενοποιηµένου ισολογισµού της 31/12/2003.
7) Στο λογαριασµό "Λοιπές Απαιτήσεις" περιλαµβάνεται ποσό ύψους € 3.000.000,00, που αποτελεί τίµηµα πώλησης ακινήτων το οποίο και εισπράχθηκε µέσα στον Ιούλιο του 2004, µειώνοντας ισόποσα τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας.

 



  

ΑΛΙΜΟΣ 20/08/2004

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ  Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ Α-564143 Α∆Τ  Ξ-109644 Α∆Τ Ν-104254 Α∆Τ Τ-564393

Α.Μ.Α. 488863 Α.Μ.Α. 3694

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851

ΑΘΗΝΑ 27/08/2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6, του Π.∆. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90, του Ν.2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ανώνυµης εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», και των θυγατρικών της εταιρειών που αναφέρονται στη σηµείωση µε αρ.1 της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2004 έως 30/6/2004, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν
ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της ανωτέρω µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Οι λογιστικές
καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 14,40% και 19,71% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου
εργασιών αντίστοιχα. Οι καταστάσεις αυτές περιλήφθηκαν στην ενοποίηση όπως συντάχθηκαν από τις διοικήσεις των εταιρειών αυτών. Από το πιστοποιητικό ελέγχου της λογιστικής κατάστασης της µητρικής εταιρείας προέκυψαν τα εξής : 
1) Η µητρική εταιρεία έχει µερική απαλλαγή από την τήρηση θεωρηµένου βιβλίου αποθήκης, βάσει απόφασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε από την µητρική εταιρεία, µέσω της
απογραφής τέλους περιόδου, την οποία διενήργησε χωρίς την παρουσία µας. 2) Στους λογαριασµούς των δαπανών πολυετούς απόσβεσης και των ασώµατων ακινητοποιήσεων που συµπεριλαµβάνονται στο πάγιο ενεργητικό, δεν έχουν διενεργηθεί από τη µητρική
εταιρεία οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία αποσβέσεις. Αν η εταιρεία διενεργούσε αποσβέσεις στους ανωτέρους λογαριασµούς σύµφωνα µε τους συντελεστές που προβλέπονται από τον Κ.Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 1.630.000,00
περίπου και θα επιβάρυναν ισόποσα τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου. 3) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται και η αξία κτήσης συνολικού ποσού € 495.135,14 των εξής εταιρειών: µιας
ανώνυµης εταιρείας εξωτερικού µη εισηγµένης σε Χρηµατιστήριο, η οποία κλείνει την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση µετά την 30/6/2004, µιας ανώνυµης εταιρείας εσωτερικού µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο η οποία δεν ενοποιήθηκε λόγω µη σηµαντικότητας
των κονδυλίων της, µιας ΕΠΕ εσωτερικού η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δεν ενοποιήθηκε και η αξία κτήσης συµµετοχής µιας θυγατρικής, η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σε έτερο νοµικό πρόσωπο µε ποσοστό
συµµετοχής κάτω του 10%. Η αποτίµηση των παραπάνω εταιρειών έγινε στην αξία κτήσεώς τους. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 (άρθρο 43, παρ.6), µε βάση την εσωτερική τους λογιστική αξία όπως αυτή προκύπτει
από τον τελευταίο νόµιµα συνταγµένο Ισολογισµό τους, τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των € 2.776,45, µε συνέπεια τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων, να είναι
ισόποσα µειωµένα. 4) Η µητρική εταιρεία σχηµάτισε σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ποσού € 2.185,41. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από
το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 τότε το συνολικό της ύψος θα ανέρχονταν στο ποσό των € 537.139,20, εκ των οποίων ποσό € 32.140,00 θα έπρεπε να βαρύνει τα ενοποιηµένα
αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου και το υπόλοιπο τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 5) Μεταξύ των απαιτήσεων της µητρικής εταιρείας περιλαµβάνονται καθυστερηµένες, επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού €
1.925.000,00 περίπου, για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστεί από τη µη είσπραξή τους. Επίσης, περιλαµβάνονται και καθυστερηµένες απαιτήσεις από συνδεµένες εταιρείες του οµίλου, ποσού € 1.348.000,00
περίπου, για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια σχετική πρόβλεψη. Κατά τη γνώµη µας για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων η µητρική εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού € 2.200.000,00 περίπου η οποία θα έπρεπε να βαρύνει κατά το ποσό των
€ 2.000.000,00 τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και κατά το ποσό των € 200.000,00 τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου. 6) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» περιλαµβάνεται η αξία κτήσης ιδίων µετοχών
της µητρικής εταιρείας. Η αξία των παραπάνω χρεογράφων θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να εµφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων του οµίλου. 7) Στο κονδύλι του Παθητικού «Αποθεµατικά και λοιποί λογαριασµοί Ιδίων
Κεφαλαίων», περιλαµβάνεται και η ζηµιά από την πώληση εντός της περιόδου, συµµετοχής της µητρικής εταιρείας, ποσού € 2.243.199,90. Το ποσό αυτό θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να επιβαρύνει ισόποσα τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα
της κλειόµενης περιόδου. 8) Σύµφωνα µε τις Λογιστικές Καταστάσεις της 30/6/2004, τρεις εκ των ενοποιούµενων ανωνύµων θυγατρικών εταιρειών είχαν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Επίσης σε τρεις εκ των ενοποιούµενων θυγατρικών τα ίδια κεφάλαιά τους ήταν
µικρότερα του µισού των αντίστοιχων µετοχικών τους κεφαλαίων. Λόγω των ανωτέρω συντρέχουν λόγοι εφαρµογής των αντίστοιχων διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 9) Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση
1999. Συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις από 2000 έως και  την κλειόµενη περίοδο που παραµένουν ανέλεγκτες, δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας, καθώς
και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου
των εταιρειών που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, κατά την 30η Ιουνίου 2004, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης εκτός της υπ’ αρ. 2 παρατήρησής µας παραπάνω.

 



  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-31/03/2004 1/1-31/03/2003 1/1-31/03/2004 1/1-31/03/2003

∆απάνες Πολυετούς Απόσβεσης
(Αναπόσβεστο Υπόλοιπο) 3.454.910,93 5.063.667,79 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 9.274.913,40 9.048.696,00
Πάγιο Ενεργητικό 28.716.636,86 32.049.197,11 Αποθεµατικά και λοιποί λογ/σµοί ιδίων Κεφαλαίων 18.808.417,32 19.045.755,24
Μείον : Αποσβέσεις µέχρι 31/03/2004 9.249.744,10 9.759.781,46 Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων 580.170,87 474.927,67
Αναπόσβεστα Πάγια 19.466.892,76 22.289.415,65 Αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων -4.971.838,68 -2.560.349,22
Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12.814.004,33 17.231.083,65 Προβλέψεις διάφορες 2.185,41 880,41
Αποθέµατα 3.797.958,60 3.737.766,52 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.559.119,55 20.304.406,61
Πελάτες 6.130.751,66 7.744.110,76 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.285.872,60 18.428.934,88
Λοιπές  Απαιτήσεις 4.654.240,83 5.183.602,47 Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 89.252,64 73.570,37
Χρεόγραφα 3.550.471,55 63.630,12
∆ιαθέσιµα 2.518.259,93 3.354.015,09
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 240.602,52 149.529,91

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 56.628.093,11 64.816.821,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 56.628.093,11 64.816.821,96

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 16.006.204,42 3.488.450,96 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 16.006.204,42 3.488.450,96
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις υποθηκών ποσού ΕΥΡΩ 7.630.227,29 για εξασφάλιση δανείων της εταιρείας, το ύψος των οποίων  στις 31/03/2004 ανέρχονταν στο ποσό των 
ΕΥΡΩ 12.790.245,64.

2. Η εταιρεία, στις 31/03/2004 απασχολούσε 798 άτοµα έναντι 814 ατόµων στις 31/03/03
3. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις, στις 31/3/2004, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 
4. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας , ΕΥΡΩ 9.458.525,62 της περιόδου αναλύεται : 
ΣΤΑΚΩ∆ 553.1 Εστιατόρια ΕΥΡΩ 7.292.718,25
ΣΤΑΚΩ∆ 513 Χονδρικό εµπόριο τροφίµων ποτών και καπνού ΕΥΡΩ 2.165.807,37

6. Για την κατάρτιση της παραπάνω λογιστικής κατάστασης εφαρµόστηκαν οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται στο προσάρτηµα Ισολογισµού της 31/12/2003
7. Στα χρεόγραφα της εταιρείας περιλαµβάνεταιι ποσό ΕΥΡΩ 3.550.471,55 το οποίο αφορά αγορασθείσες ίδιες µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων της 04/02/2003.

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-31/03/2004 1/1-31/03/2003

ΕΣΟ∆Α
Έσοδα από Πωλήσεις 9.458.525,62  8.888.740,05
Μείον: Κόστος Πωληθέντων 3.334.764,05 3.035.306,00
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης 6.123.761,57 5.853.434,05
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 780.700,33 605.000,05
Σύνολο 6.904.461,90 6.458.434,10
Μείον:  1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 685.673,82 1.222.068,82
             2. Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 5.180.088,27 4.336.967,18
             3. Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας και ανάπτυξης 44.421,67 30.750,38
Πλέον ή µείον: Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 325.109,04 6.235.292,80 564.411,80 6.154.198,18
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης 669.169,10 304.235,92
Πλέον : Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη 22.951,02 176.006,76
Μείον : Ανόργανα Έξοδα - Ζηµίες 111.949,25 -88.998,23 5.315,01 170.691,75
Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 511.997,36 710.651,33
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 511.997,36 0,00 710.651,33 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 580.170,87 474.927,67

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.        Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ   ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ.  Α 564143 Α.∆.Τ.  Ξ 109644    Α.∆.Τ. Ν 104254 Α.∆.Τ.  Τ 564393

Α.Μ 488863 Α.Μ.3694

ΑΛΙΜΟΣ, 10 ΜΑΪΟΥ 2004

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004  (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2004 - 31/3/2004)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ   
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

(1/1/2004-31/3/2004)
Ε∆ΡΑ: ΑΛΙΜΟΣ   ΑΡ.ΜΑ.Ε. 25086/06/Β/91/58

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

 



  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-31/03/2004 1/1-31/03/2003 1/1-31/03/2004 1/1-31/03/2003

∆απάνες Πολυετούς Απόσβεσης
(Αναπόσβεστο Υπόλοιπο) 3.871.833,23 5.899.966,34 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 9.274.913,37 9.048.696,20
Πάγιο Ενεργητικό 35.651.946,20 40.468.891,20 Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο 97.627,60 0,00
Μείον : Αποσβέσεις µέχρι 31/03/2004 10.572.815,91 11.219.733,65 Αποθεµατικά και λοιποί λογ/σµοί ιδίων Κεφαλαίων 18.818.252,48 19.062.308,99
Αναπόσβεστα Πάγια 25.079.130,29 29.249.157,55 Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων 356.733,07 583.039,41
Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.131.911,66 1.919.474,84 Αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων -8.785.446,73 -6.190.439,90
Αποθέµατα 4.534.594,79 4.062.835,38 Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής 
Πελάτες 4.447.483,71 7.843.355,79 ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού 59.645,00 124.913,75
Λοιπές  Απαιτήσεις 3.891.703,45 4.584.993,62 ∆ιαφορά ενοποίησης -4.481.739,65 -9.768.424,09
Χρεόγραφα 3.550.471,55 63.630,12 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 237.540,39 1.722.669,71
∆ιαθέσιµα 4.842.838,96 5.571.767,04 Προβλέψεις διάφορες 2.185,41 2.185,41
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 284.025,22 150.987,22 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες 13.042.839,55 20.779.114,47

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες 23.922.189,73 23.908.533,58
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 89.252,64 73.570,37

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.633.992,86 59.346.167,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 52.633.992,86 59.346.167,90

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 16.216.355,69 3.557.392,20 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 16.216.355,69 3.557.392,20
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Στην παραπάνω ενοποιηµένη συνοπτική Λογιστική Κατάσταση συµπεριλαµβάνονται εκτός της µητρικής και οι εξής εταιρείες:  «HΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ Α.Ε.»,  «FOOD COURT A.E.»,  

«ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ Ε.Π.Ε.», «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.», «ΑΛΑΣ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.»,
«ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ  Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.», «GRΕGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD.», «FROZYM Ε.Π.Ε.» και η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.» οι οποίες ενσωµατώθηκαν 
µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

2. Η µητρική και οι ενοποιούµενες εταιρείες στις 31/03/2004 απασχολούσαν 1.228 άτοµα έναντι 1.056 που απασχολούσαν στις 31/03/2003
3. Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 7.630.227,29 για εξασφάλιση δανείων, το ύψος των οποίων στις 31/12/2003 ανέρχονταν στο ποσό 
των ΕΥΡΩ 12.790.245,64. 

4. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της µητρικής εταιρείας έγινε στις 31/12/2000, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των εταιρειών του οµίλου, ΕΥΡΩ 12.824.398,48 της περιόδου 01/01 – 31/03/04 αναλύεται ως εξής :
ΣΤΑΚΩ∆  553.1 Εστιατόρια :  ΕΥΡΩ 11.199.352,99
ΣΤΑΚΩ∆ 513 Χονδρικό Εµπόριο Τροφίµων & ποτών : ΕΥΡΩ 1.625.045,49

6. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση και λειτουργία των ενοποιούµενων εταιρειών.
7. Στα χρεόγραφα της εταιρείας περιλαµβάνεταιι ποσό ΕΥΡΩ 3.550.471,55 το οποίο αφορά αγορασθείσες ίδιες µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων της 04/02/2003.

8. Για την κατάρτιση της παραπάνω ενοποιηµένης λογιστικής κατάστασης εφαρµόστηκαν οι λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του ενοποιηµένου ισολογισµού της 31/12/2003.

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1/1-31/03/2004 1/1-31/03/2003

ΕΣΟ∆Α
Έσοδα από Πωλήσεις 12.824.398,48  12.397.564,54
Μείον: Κόστος Πωληθέντων 4.860.218,06 4.102.202,14
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης 7.964.180,42 8.295.362,40
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 744.229,11 494.240,93
Σύνολο 8.708.409,53 8.789.603,33
Μείον:  1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 1.050.973,10 1.487.167,07
             2. Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 6.693.298,25 5.961.975,37
             3. Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας και ανάπτυξης 44.421,67 30.750,38
Πλέον ή µείον: Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 342.614,06 8.131.307,08 615.824,45 8.095.717,27
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης 577.102,45 693.886,06
Πλέον : Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη 23.811,21 178.627,98
Μείον : Ανόργανα Έξοδα - Ζηµίες 244.180,59 -220.369,38 276.293,83 -97.665,85
Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 658.754,42 901.935,92
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 658.754,42 0,00 901.935,92 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 356.733,07 596.220,21
Μείον : Αναλογία µετοχών και µεριδίων µειοψηφίας 17.789,80 13.180,80
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
& ΜΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 338.943,27 583.039,41

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.        Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ   ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ.  Α 564143 Α.∆.Τ.  Ξ 109644    Α.∆.Τ. Ν 104254 Α.∆.Τ.  Τ 564393

Α.Μ 488863 Α.Μ.3694

ΑΛΙΜΟΣ, 10 ΜΑΪΟΥ 2004

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004  (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2004 - 31/3/2004)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ   
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2004 - 31/3/2004
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 25086/06/Β/91/58

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004



  

    ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003   12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/02/Β/91/58

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002

ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ

ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

          1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως........................................................ 5.169.051,63 3.318.606,14 1.850.445,49 4.654.674,83 2.153.939,89 2.500.734,94      (11.310.870 Μετοχές των 0,82 ΕΥΡΩ)

          2. Συναλ.διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων............................... 58.949,38 38.023,70 20.925,68 58.949,38 26.233,82 32.715,56           1. Καταβληµένο ................................................................ 9.274.913,40 9.048.696,00

          3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου................................................. 199.547,95 199.547,94 0,01 199.547,95 166.335,15 33.212,80

          4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως................................................................... 5.067.534,04 3.522.298,54 1.545.235,50 4.959.868,87 2.464.297,35 2.495.571,52 ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο................... 17.870.183,29 17.920.988,46

10.495.083,00 7.078.476,32 3.416.606,68 9.873.041,03 4.810.806,21 5.062.234,82

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών 

  I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις                περιουσιακών στοιχείων................................................ 0,00 175.412,23

          3. Υπεραξία επιχείρησης............................................................................... 5.325.391,20 0,00 5.325.391,20 0,00 0,00 0,00           3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού............... 137.876,11 174.295,29

          5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις............................................................. 1.331.245,28 346.945,59 984.299,69 1.131.243,49 182.456,03 948.787,46 137.876,11 349.707,52

6.656.636,48 346.945,59 6.309.690,89 1.131.243,49 182.456,03 948.787,46

 ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

          1. Γήπεδα-Οικόπεδα..................................................................................... 2.369.678,66 0,00 2.369.678,66 5.388.545,43 0,00 5.388.545,43 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια

          3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα............................................................................. 11.727.244,01 3.654.715,74 8.072.528,27 17.285.007,36 3.711.602,74 13.573.404,62           1. Τακτικό αποθεµατικό...................................................... 266.019,66 242.445,82

          4. Μηχανήµατα-Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός Μηχαν/κος Εξ/µός........................... 1.940.493,49 939.568,19 1.000.925,30 2.762.975,75 1.117.666,22 1.645.309,53               Μείον: ζηµιές από πώληση και υποτίµηση 

          5. Μεταφορικά Μέσα................................................................................... 877.257,40 431.907,06 445.350,34 777.617,38 319.489,82 458.127,56                          συµµετοχών και χρεογράφων.............................. -1.327.891,54 -1.061.871,88 -1.327.891,54 -1.085.445,72

          6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός..................................................................... 4.790.011,95 3.364.971,35 1.425.040,60 7.358.966,91 3.644.614,42 3.714.352,49           3. Ειδικά Αποθεµατικά........................................................ 2.537,12 2.537,12

          7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση  και προκαταβολές...................................... 8.804,11 0,00 8.804,11 8.804,11 0,00 8.804,11           4. Έκτακτα Αποθεµατικά..................................................... 17.608,22 17.608,22

 Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 21.713.489,62 8.391.162,34 13.322.327,28 33.581.916,94 8.793.373,20 24.788.543,74           5. Αφορολ. αποθεµατικά  ειδ. διατάξ. καί νόµων.................. 1.842.084,46 1.840.359,64

 Σύνολο ενσώµ. και ασώµ. ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 28.370.126,10 8.738.107,93 19.632.018,17 34.713.160,43 8.975.829,23 25.737.331,20 800.357,92  775.059,26

V. Αποτέλεσµατα είς νέο   

          Υπόλοιπο (ζηµιών) χρήσεως εις νέο..................................... -4.971.838,68  -2.560.349,22

ΙΙΙ. Συµµ/χές & άλλες µακρ. Χρηµ/κές απαιτήσεις
          1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις................................................. 11.023.767,56 16.005.169,09 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ + ΑΙΙ + AIII+ AIV + AV ) 23.111.492,04 25.534.102,02

          7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις........................................................... 1.303.654,09 745.249,59

12.327.421,65 16.750.418,68 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 31.959.439,82 42.487.749,88          1. Προβλέψεις γιά αποζηµίωση προσ/κού λόγω εξόδου 

             από την  υπηρεσία ......................................................... 2.185,41 880,41

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.  Αποθέµατα   Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

          1. Εµπορεύµατα.......................................................................................... 820.904,50 841.817,54 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

          4. Πρώτες & βοηθητ.ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά           2. ∆άνεια Τραπεζών........................................................... 10.053.632,93 8.183.261,79

              & Είδη συσκευασίας................................................................................. 2.946.641,40 2.885.764,60           8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.............................. 218.648,97 184.379,08
3.767.545,90 3.727.582,14 10.272.281,90 8.367.640,87

ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΙΙ. Απαιτήσεις           1. Προµηθευτές................................................................. 2.490.935,65 2.491.706,75

          1. Πελάτες.................................................................................................. 4.669.541,28 5.037.170,75           2. Γραµµάτια πληρωτέα...................................................... 4.278,33 4.278,33

          2. Γραµµάτια εισπρακτέα:           2α. Επιταγές πληρωτέες..................................................... 4.426.364,26 4.092.330,66

               -Χαρτοφυλακίου..................................................................................... 6.391,74 0,00           3. Τράπεζες λογ.βραχ/σµων υποχρ. .................................... 13.142.993,91 17.404.081,38

          3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση...................................................................... 2.663,86 19.403,29           4. Προκαταβολές πελατών.................................................. 29.877,27 230.132,53

          3α. Επιταγές εισπρακτέες ............................................................................ 369.086,41 502.211,33           5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη.................................. 335.159,40 512.137,26

          3β. Επιταγές σε καθυστέρηση ..................................................................... 26.623,44 15.741,44           6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί................................................. 594.334,92 627.931,15

          3γ. Επιταγές σε ενέχυρο.............................................................................. 165.259,58 560.969,43 58.885,01 576.837,78           7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες

          5.  Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ. επιχειρήσεων.............................. 2.808.032,69 2.806.715,34               στην επόµενη χρήση...................................................... 2.396.089,22 4.597.660,53

         10. Επισφαλείς πελάτες-χρεώστες.................................................................. 10.350,93 52.581,00           8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις.................. 113.648,69 117.388,11

         11. Χρεώστες διάφοροι................................................................................. 2.664.246,70 3.799.021,77         10. Μερίσµατα πληρωτέα .................................................... 4.414,81 15.847,92

 10.722.196,63 12.291.729,93         11. Πιστωτές διάφοροι ........................................................ 523.704,36 421.859,33

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ )............ 24.061.800,82 30.515.353,95

IΙΙ . Χρεόγραφα 
          1. Μετοχές.................................................................................................. 0,00 63.630,12 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ΓΙ + ΓΙΙ)...................................... 34.334.082,72 38.882.994,82

          4. Ίδιες Μετοχές.......................................................................................... 3.550.471,55 0,00

3.550.471,55 63.630,12

IV . ∆ιαθέσιµα  

          1. Ταµείο ................................................................................................... 2.381.055,95 276.656,84

          3.  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας .......................................................... 1.631.297,30 358.863,61

4.012.353,25 635.520,45

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 22.052.567,33 16.718.462,64

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

          1. Έξοδα εποµένων χρήσεων........................................................................ 19.249,84 8.041,27 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
          2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα .................................................................... 0,00 141.488,64           2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα ....................................... 103,50 0,00

 19.249,84 149.529,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆+Ε ) 57.447.863,67 64.417.977,25   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + ∆ ).................. 57.447.863,67 64.417.977,25

Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

          1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεια................................................................. 5.498.288,18 2.508.639,97           1. ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων................. 5.498.288,18 2.508.639,97

          2. Χρεωστ.λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών........................... 1.099.597,37 904.907,59           2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και

          3. Απαιτήσεις απο αµφοτεροβαρείς συµβάσεις............................................... 0,00 0,72               εµπράγµατων ασφαλειών............................................... 1.099.597,37 904.907,59 #

          4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως....................................................................... 0,00 74.902,68           3. Υποχρεώσεις απο αµφοτεροβαρείς συµβάσεις.................. 0,00 0,72

6.597.885,55 3.488.450,96           4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως............................................. 0,00 74.902,68

6.597.885,55 3.488.450,96

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Α.Β.Ε.Ε.   
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2002

 



  

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2002

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσεως -1.584.385,75 -5.069.666,34

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) ................................................................................. 35.577.513,61 39.887.390,50 Πλέον: Υπόλ.αποτελεσµάτων (ζηµιών-κερδών) προηγ. χρήσεων -2.560.349,22 2.610.425,12

Μείον : Κόστος πωλήσεων......................................................................................  13.449.652,32 17.679.456,82             Υπόλ αποτελεσµάτων (ζηµιών) από αποροφούµενες εταιρείες -827.103,71 0,00

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως.............................................. 22.127.861,29 22.207.933,68 Μείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρησεων 0,00 -101.108,00
Ζηµιές εις νέο -4.971.838,68 -2.560.349,22

Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως...................................................................... 1.992.342,90 2.820.063,66

Σύνολο............................................................................................................ 24.120.204,19 25.027.997,34

ΜΕΙΟΝ :    1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας............................................................ 7.434.842,66 7.555.992,64

                2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως............................................. 124.861,18 281.533,39

                3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως............................................................. 20.557.418,79 28.117.122,63 20.338.319,82 28.175.845,85

Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως......................................................... -3.996.918,44 -3.147.848,51

ΠΛΕΟΝ: 3.Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων ……………………………........... 1.087.896,24 0,00

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα.......................................................... 27.951,36 6.365,36

ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα......................................................... 1.701.800,97 585.953,37 1.800.300,02 1.793.934,66

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως..............................................  -4.582.871,81  -4.941.783,17

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:   Έκτακτα αποτελέσµατα

                1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα...............................................................  220.259,36  54.078,48

                2. Έκτακτα κέρδη ................................................................................. 4.700.721,11 68.424,63

                3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων......................................................... 107.294,04 84.264,50

5.028.274,51 206.767,61

     Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα................................................................ 171.019,90 41.010,43  

                2. Έκτακτες ζηµιές................................................................................ 1.400.898,29 14.915,18

                3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων.......................................................... 457.870,26 2.029.788,45 2.998.486,06 278.725,17 334.650,78 -127.883,17

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές)............................................... -1.584.385,75 -5.069.666,34

MEION:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ...................................................... 4.587.201,04 5.017.584,11

            Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργ.κόστος........................... 4.587.201,04 0,00 5.017.584,11 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ -1.584.385,75 -5.069.666,34

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.∆.Τ.  Ξ 109644 Α.∆.Τ.  Α 564143 Α.∆.Τ   Ν 104254 Α.∆.Τ  Τ564393

Α.Μ.Α  488863  Α.Μ.Α    3694

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

ΑΛΙΜΟΣ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : 11851

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΧΡΗΣΕΩΣ  31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)  

 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα της ανώνυµης εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε γνώση
πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, µε εξαίρεση την υπ’ αρ. 4
παρατήρησή µας παρακάτω, αλλά δεν τήρησε λογαριασµό κόστους παραγωγής, επειδή έχει µερική απαλλαγή από την τήρηση θεωρηµένου βιβλίου αποθήκης, βάσει απόφασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Το κόστος των πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίστηκε από την εταιρεία µέσω της απογραφής
τέλους χρήσεως την οποία διενήργησε χωρίς την παρουσία µας. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές
Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής : 
1) Το κονδύλι του Ενεργητικού «Υπεραξία Επιχειρήσεως» αφορά στην υπεραξία που προέκυψε από την απορρόφηση τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες αναφέρονται στις σηµειώσεις του Ισολογισµού της εταιρείας. Η εταιρεία για το ποσό της υπεραξίας που προέκυψε, δεν διενήργησε τις αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις. Αν η
εταιρεία διενεργούσε αποσβέσεις σύµφωνα µε το συντελεστή που προβλέπεται από το Κ.Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 1.065.078,24 και θα επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης καθώς και την καθαρή θέση της εταιρείας της νεργούσε απο
2) O λογαριασµός του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της εταιρείας σε έντεκα ανώνυµες εταιρείες εσωτερικού και µίας εξωτερικού, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Από τις εταιρείες αυτές, οι επτά εταιρείες του εσωτερικού ελέγχονται από
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Επίσης περιλαµβάνεται και η αξία κτήσεως των εταιρικών µεριδίων δύο ΕΠΕ εσωτερικού και µιας ΕΠΕ εξωτερικού. Από τις εταιρείες αυτές, η µια ΕΠΕ του εξωτερικού ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Από τις παραπάνω εταιρείες η ανώνυµη εταιρεία εξωτερικού και µια ΕΠΕ εσωτερικού θα κλείσουν την
πρώτη τους εταιρική χρήση µετά τις 31.12.2003. Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεώς τους. Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των €
9.308.984,36, µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας καθώς και τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων να είναι ισόποσα µειωµένα. 
3) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, (∆-ΙΙ–Κυκλοφορούν Ενεργητικό), εκτός των Επισφαλών Πελατών-Χρεωστών, ποσού € 10.350,93, περιλαµβάνονται και άλλες επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις από Πελάτες, Γραµµάτια, Επιταγές σε καθυστέρηση, Χρεώστες ∆ιάφορους και συνδεµένες εταιρείες του οµίλου, συνολικού ποσού
€ 2.900.000,00 περίπου για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει καµία πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για κάλυψη των ζηµιών που θα υποστεί από τη µη είσπραξή τους. Κατά τη γνώµη µας για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων η εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού € 2.000.000,00 περίπου η οποία θα
έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και την καθαρή θέση της εταιρείας.
4) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» περιλαµβάνεται η αξία κτήσης ιδίων µετοχών της εταιρείας. Η αξία των παραπάνω χρεογράφων θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να εµφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.  
5) Η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία, ποσού € 2.185,41. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελιώσεως δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920,
τότε το συνολικό ύψος της στις 31.12.2003 θ΄ανερχόταν στο ποσό των € 504.999,20, εκ των οποίων ποσό € 29.900,00 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και το υπόλοιπο τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων.
6) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως και 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Κατά τη γνώµη µας, οι παραπάνω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της
εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφάρµ καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού 7.630.227,29 ΕΥΡΩ  για εξασφάλιση δανείων, το ύψος των οποίων στις 31/12/2003 ανέρχονταν στο ποσό των 12.790.245,64 ΕΥΡΩ .
2. Η εταιρεία, στις 31/12/2003 απασχολούσε 774 άτοµα έναντι 812 ατόµων στις 31/12/2002.
3. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία υποθέσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων στις 31/12/2003, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση  και λειτουργία της εταιρείας.     
4. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στις 31/12/2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε, ποσού 175.412,23 ΕΥΡΩ κεφαλαιοποιήθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέης εταιρείας έγινε στις 31/12/2000 σύµφωνα 
    50.805,17 ΕΥΡΩ µε κεφαλαιοποιήση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο.
5. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, 35.577.513,61 ΕΥΡΩ  της χρήσης 2003 αναλύεται ως εξής:
    ΣΤΑΚΩ∆ 553.1     Εστιατόρια:                                                 25.859.277,18 ΕΥΡΩ 
    ΣΤΑΚΩ∆ 513        Χονδρικό εµπόριο τροφίµων & ποτών :         9.718.236.43 ΕΥΡΩ 
6. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 28ης Μαρτίου 2003,  η εταιρεία απορόφησε τις ανώνυµες εταιρείες "ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕ", "ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΕ", "ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ",και "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΕ" σύµφωνα µε τις διυλίου της εταιρείας της 28ης Μαρτίο
    2190/1920. Η απορρόφηση των παραπανω εταιρειών από την εταιρεία έγινε µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/3/2003 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης  µε τις υπ΄αρ.Κ2-16407/18 12 03 "ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕ", Κ2-16409/18 12 03 "ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α εταιρειών από την εταιρεία έγινε µε ισο
    ΜΟΝ ΕΠΕ" και Κ2-16176/18 12 03 "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΕ" αποφάσεις του. Στη κατωτέρω κατασταση λογαριασµου αποτελεσµάτων χρήσης 01/01/2003-31/12/2003 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα των  εταιρειών ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕ", "ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ8 12 03 "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΤΟ 
    ΜΟΝ. ΕΠΕ" και "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΕ"  µετά την 01/04/2003. Τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης, παρατίθενται όπως δηµοσίευθηκαν  στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2002. Για τον λόγο αυτό τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης δεν είναι συγ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΕ"  µ
 7. Στα αποτελέσµατα 01/01/02-31/12/02 έχουν περιληφθεί και τα αποτελέσµατα της "ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε."για το διάστηµα 01/04/01-31/12/01. Ο κύκλος εργασιών που αφορά στο ανωτέρω διάστηµακαι ενσωµατώθηκε στα αποτελέσµατα χρήσης 2002 ανερχόταν σε 5.514λέσµατα 01/01
 8. Στα  χρεώγραφα περιλαµβάνεται ποσό 3.550.471.55 ΕΥΡΩ το οποίο αφορά αγορασθείσες ίδιες µετοχές της µητρικής εταιρείας µε απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  της 05/02/2003.
 9. Η εταιρεία προέβη εντός του Αυγούστου 2003 σε πώληση και επαναµίσθωση (sale & lease back) του ακινήτου επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8. Επίσης προχώρησε σε πώληση των ακινήτων ιδιοκτησίας της α) στη συµβολή των οδών Βαλαωρίτου & Κριεζώτου, στην Αθήνα, β σε πώληση και επαναµίσθωση (sale & lease back
     11, στον Πειραιά και γ) επί της οδού Πειραιώς 53 , στο Μοσχάτο.
10. Η υπεραξία που προέκυψε στις 18/12/2003 από τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών που αναφέρονται στην υπ΄αριθµό 6 σηµείωση, θα ξεκινήσει να αποσβένεται από την επόµενη χρήση µε ετήσιο συντελεστή 5%, όπως προβλέπεται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονπροέκυψε στις 18/12

 



  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Α.Β.Ε.Ε.   

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2002

ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ
ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
          1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως............................................ 6.108.572,10 3.930.601,97 2.177.970,13 5.699.209,25 2.665.504,00 3.033.705,25    (11.310.870 Μετοχές των 0,82 εύρω)
          2. Συναλ.διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων................... 58.949,38 38.023,70 20.925,68 58.949,38 26.233,82 32.715,56           1. Καταβληµένο ...................................................... 9.274.913,40 9.048.696,00
          3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου...................................... 199.547,95 199.547,94 0,01 199.547,95 166.335,15 33.212,80           2. Οφειλόµενο ........................................................ 97.627,60 0,00
          4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως........................................................ 5.322.511,82 3.642.609,64 1.679.902,18 5.520.719,58 2.674.057,99 2.846.661,59 9.372.541,00 9.048.696,00

11.689.581,25 7.810.783,25 3.878.798,00 11.478.426,16 5.532.130,96 5.946.295,20
ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο......... 17.870.183,29  17.920.988,46

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων
          3. Υπεραξία επιχείρησης .................................................................. 5.325.391,20 0,00 5.325.391,20 0,00 0,00 0,00           2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών 
          5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις.................................................. 1.408.617,42 403.945,32 1.004.672,10 1.290.953,42 276.171,16 1.014.782,26                περιουσιακών στοιχείων...................................... 0,00 175.412,23

6.734.008,62 403.945,32 6.330.063,30 1.290.953,42 276.171,16 1.014.782,26           3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού...... 137.876,11 174.295,29
 ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 137.876,11 349.707,52

          1. Γήπεδα-Οικόπεδα......................................................................... 2.664.086,66 0,00 2.664.086,66 5.388.545,43 0,00 5.388.545,43
          3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα.................................................................. 14.895.979,58 4.234.889,46 10.661.090,12 20.405.738,93 4.161.883,23 16.243.855,70 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
          4. Μηχανήµατα - Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός Μηχαν/κος Εξ/µός.............. 2.668.021,04 1.074.865,06 1.593.155,98 3.849.804,92 1.316.885,86 2.532.919,06           1. Τακτικό αποθεµατικό........................................... 267.871,46 259.618,10
          5. Μεταφορικά Μέσα........................................................................ 939.069,78 450.985,21 488.084,57 849.072,39 345.933,81 503.138,58            Μείον: Ζηµίες από πώληση και υποτίµηση 
          6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός......................................................... 6.519.330,71 4.099.614,01 2.419.716,70 9.617.454,88 4.352.947,24 5.264.507,64                       συµµετοχών και χρεογράφων....................... -1.327.891,54 -1.060.020,08 -1.327.891,54 -1.068.273,44
          7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση  και προκαταβολές........................... 8.804,11 0,00 8.804,11 140.204,11 0,00 140.204,11           3. Ειδικό αποθεµατικό.............................................. 3.223,18 3.239,93
 Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)........................................ 27.695.291,88 9.860.353,74 17.834.938,14 40.250.820,66 10.177.650,14 30.073.170,52           4. Έκτακτα Αποθεµατικά.......................................... 17.532,07 15.744,94
 Σύνολο ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 34.429.300,50 10.264.299,06 24.165.001,44 41.541.774,08 10.453.821,30 31.087.952,78           5. Αφορολ.αποθεµατικά  ειδ. διατάξ. καί νόµων......... 1.849.473,98 1.843.661,75

810.209,15 794.373,18

ΙΙΙ. Συµµ/χές & άλλες µακρ. Χρηµ/κές απαιτήσεις
          1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις...................................... 498.135,14 119.850,00 V. Αποτέλεσµατα είς νέο
          7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις............................................... 1.673.232,63 1.107.435,99      Υπόλοιπο ζηµιών είς νέο................................................ -8.685.686,06 -5.532.537,19

2.171.367,77 1.227.285,99
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 26.336.369,21 32.315.238,77 VII. Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής

       Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού................... -298.772,00 -66.104,00

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ VIIΙ. ∆ιαφορά ενοποίησης........................................... -5.567.238,29 -10.376.199,24

Ι.  Αποθέµατα   
          1. Εµπορεύµατα.............................................................................. 1.116.203,17 1.133.509,69 ΙΧ.   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας....................................... 303.058,05 1.049.121,34

          2. Προϊόντα έτοιµα & Ηµιτελή  ......................................................... 17.607,00 9.241,00
          4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
               & Είδη συσκευασίας.................................................................... 3.111.079,60 2.931.857,48 ( ΑΙ + ΑΙΙ + AIII+ AIV + AV + AVII +AVIII +AIX ).... 13.942.171,25 13.188.046,07
          5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεµάτων .......................................... 1.324,45 227.745,79

4.246.214,22 4.302.353,96

ΙΙ. Απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
          1. Πελάτες...................................................................................... 2.533.775,44 2.338.791,68    1. Προβλέψεις γιά αποζηµίωση προσ/κού λόγω εξόδου 
          2. Γραµµάτια εισπρακτέα:        από την  υπηρεσία ..................................................... 2.185,41 2.185,41

               -Χαρτοφυλακίου......................................................................... 6.391,74 0,00
          3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση.......................................................... 2.663,86 19.403,29 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
          3α. Επιταγές εισπρακτέες ................................................................ 369.086,41 505.611,07 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
          3β. Επιταγές σε καθυστέρηση .......................................................... 26.623,44 15.741,44           2. ∆άνεια Τραπεζών................................................. 10.568.297,93 8.408.765,79
          3γ. Επιταγές σε ενέχυρο................................................................... 165.259,58 58.885,01           8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.................... 239.778,83 205.508,94
          4.   Kεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση.................................. 97.627,60 0,00 10.808.076,76 8.614.274,73

          5.  Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχειρήσεων.................... 0,00 122.375,09 ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
         10. Επισφαλείς πελάτες χρεώστες...................................................... 10.350,93 52.581,00           1. Προµηθευτές....................................................... 3.092.243,70 3.596.212,11
         11. Χρεώστες διάφοροι..................................................................... 4.235.799,66 6.262.103,33           2. Γραµµάτια πληρωτέα........................................... 4.278,33 4.278,33
         12. Λογ/µοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων....................... 88.715,15 88.937,52           2α. Επιταγές πληρωτέες........................................... 5.028.842,44 4.551.602,80

7.536.293,81 9.464.429,43           3. Τράπεζες λογ.βραχ/σµων υποχρεώσεων................ 13.587.404,04 17.715.037,38

IΙΙ . Χρεόγραφα           4. Προκαταβολές πελατών........................................ 5.356,59 45.630,40
            1.Μετοχές..................................................................................... 0,00 63.630,12           5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη........................ 346.678,11 608.257,99
            3.Λοιπά χρεόγραφα........................................................................ 250,00 0,00           6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί...................................... 757.574,57 837.443,99
            4.Ίδιες Μετοχές............................................................................. 3.550.471,55 0,00           7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες

3.550.721,55 63.630,12               στην επόµενη χρήση........................................... 2.396.089,22 4.597.660,53

IV . ∆ιαθέσιµα           8. Υποχρεώσεις προς συνδ. Επιχειρήσεις.................... 100.907,09 0,00
          1. Ταµείο ....................................................................................... 4.507.346,34 1.690.763,58          10. Μερίσµατα πληρωτέα ......................................... 4.414,81 15.847,92
          3.  Καταθέσεις  όψεως και προθεσµίας ............................................. 1.971.929,21 1.133.681,97          11. Πιστωτές διάφοροι ............................................. 2.013.391,68 1.289.286,83

6.479.275,55 2.824.445,55 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ ).... 27.337.180,58 33.261.258,28
   ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV).. 21.812.505,13 16.654.859,06

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ΓΙ + ΓΙΙ)............................. 38.145.257,34 41.875.533,01

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
          1. Έξοδα εποµένων χρήσεων............................................................ 63.196,23 10.044,67 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
          2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ......................................................... 0,00 141.573,98           2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα ............................. 1.254,57 2.247,19

63.196,23 151.618,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆+Ε ).................................... 52.090.868,57 55.068.011,68   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + ∆ )......... 52.090.868,57 55.068.011,68

Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
          1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία...................................................... 5.498.632,26 2.530.164,57           1. ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων....... 5.498.632,26 2.530.164,57
          2. Χρεωστ.λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών............. 1.298.721,43 946.551,02           2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και.................. 1.207.378,80 946.551,02
          3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις.................................... 0,00 0,72           3. Υποχρεώσεις απο αµφοτεροβαρείς συµβάσεις........ 0,00 0,72
          4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως........................................................... 9.385,09 79.092,46           4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως................................... 100.727,72 79.092,46

6.806.738,78 3.555.808,77 6.806.738,78 3.555.808,77

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 



  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)  

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) ..................................................................... 46.626.898,14 51.373.863,10
Μείον : Κόστος πωλήσεων.......................................................................... 17.819.634,79 23.091.511,96
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως................................... 28.807.263,35 28.282.351,14

Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως.......................................................... 1.890.263,02 1.937.876,89
Σύνολο................................................................................................. 30.697.526,37 30.220.228,03
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.................................................... 8.714.100,56 8.674.970,93
                2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως.................................. 124.861,18 281.533,39
               3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως.................................................. 27.791.354,66 36.630.316,40 28.172.319,46 37.128.823,78
Μερικά αποτ/τα εκµεταλλεύσεως........................................................ -5.932.790,03 -6.908.595,75

ΠΛΕΟΝ: 3.Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων............................ 1.087.896,24 0,00
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα.............................................. 29.344,25 7.848,27
ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα............................................. 1.787.311,44 -670.070,95 1.860.613,59 -1.852.765,32
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως................................... -6.602.860,98  -8.761.361,07
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ:   Έκτακτα αποτελέσµατα  
                1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα...................................................  228.844,61 58.580,00
                2. Έκτακτα κέρδη ..................................................................... 4.701.444,85 68.586,59
                3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων.............................................. 109.367,96 100.626,93

5.039.657,42 227.793,52
    Μείον:  1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα..................................................... 182.019,93 85.533,03
                2. Έκτακτες ζηµιές..................................................................... 1.417.048,69 18.508,98
                3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων.............................................. 771.750,34 2.370.818,96 -2.668.838,46 288.526,33 392.568,34 164.774,82

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές)..................................... -3.934.022,52 -8.926.135,89
MEION:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων .......................................... 5.416.297,83 6.089.042,19
            Μείον: Οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος........... 5.416.297,83 0,00 6.089.042,19 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)............................ -3.934.022,52 -8.926.135,89
            Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας προ φόρων...................................... -784.388,60 -1.207.515,57
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ......................................... -3.149.633,92 -7.718.620,32

ΑΛΙΜΟΣ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ.  Ξ 109644 Α.∆.Τ.  Α 564143 Α.∆.Τ   Ν 104254 Α.∆.Τ  Τ564393

Α.Μ.Α  488863  Α.Μ.Α    3694

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1) Στον παραπάνω 4ο ενοποιηµένο ισολογισµό συµπεριλαµβάνονται, εκτός της µητρικής και οι εξής εταιρείες : «HΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ Α.Ε.», «FOOD COURT A.E.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ Ε.Π.Ε.», «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.», «ΑΛΑΣ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥο ενοποιηµένο ισολ
     «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.» και «GRΕGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD», οι οποίες ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Στον περυσινό 3ο ενοποιηµένο ισολογισµό δεν περΗ Α.Ε.», «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.
     «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.»
2) Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις  συνολικού ποσού 7.630.227,29 ευρώ για εξασφάλιση δανείων το ύψος των οποίων στις 31/12/2003 ανέρχονταν στο ποσό των 12.790.245,64 ευρώ. 
3) Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων της µητρικής εταιρείας έγινε στις 31/12/2000, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των εταιρειών του οµίλου, 46.626.898,14  ευρώ, αναλύεται κατά ΣΤΑΚΟ∆ ως εξής:
    ΣΤΑΚΩ∆: 553.1 Εστιατόρια                                                  36.596.154,64 ευρώ
    ΣΤΑΚΩ∆: 513.   Χονδρικό Εµπόριο  Τροφίµων & ποτών    10.030.743,50 ευρώ                    
5) ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.
6) Στα κονδύλια του ισολογισµού της µητρτικής προστέθηκαν κατά την χρήση 2003 και αυτά των απορροφηθείσων εταιρείων "ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕ", "ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΕ", "ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ" και "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΕ" που απορροφήθηκαν σύµφωνατικής προστέθηκαν κατά την χρήση 2003 κα
     Κ.Ν. 2190/1920. Η  απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών από την εταιρεία έγινε µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/3/2003 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε τιςν υπ΄αρ.Κ2-16407/18 12 03 "ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕ", Κ2-16409/18 12 03 "ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣεταιρειών από την εταιρεία έγινε µε ισολογισµό µ
     ΜΟΝ. ΕΠΕ" και Κ2-16176/18 12 03 "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΕ" αποφάσεις του.  Στη κατωτέρω κατασταση λογαριασµου αποτελεσµάτων χρήσης 01.01.2003-31.12.2003 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα των  εταιρειών "ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕ","ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙ "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΕ
     ΕΠΕ" και "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΕ"  µετά την 1/4/2003. Τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης, παρατίθενται όπως δηµοσίευθηκαν στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2002. Για τον λόγο αυτό τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιµαΤΑ ΖΥΜΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤ
7. Ο όµιλος, στις 31/12/2003 απασχολούσε 1182 άτοµα έναντι 919 ατόµων στις 31/12/2002.
8. Στα αποτελέσµατα 01/01/02-31/12/02 έχουν περιληφθεί και τα αποτελέσµατα της "ΚΑΦΕΣΤIΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε."για το διάστηµα 01/04/01-31/12/01. Ο κύκλος εργασιών που αφορά στο ανωτέρω διάστηµα και ενσωµατώθηκε στα αποτελέσµατα χρήσης 2002 ανερχόταν σε 5.514έσµατα 01/01/
9. Στα  χρεώγραφα περιλαµβάνεται ποσό 3.550.471.55 ευρώ το οποίο αφορά αγορασθείσες ίδιες µετοχές της µητρικής εταιρείας µε απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  της 05/02/2003.
10. Η µητρική εταιρεία προέβη εντός του Αυγούστου 2003 σε πώληση και επαναµίσθωση (sale & lease back) του ακινήτου επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8. Επίσης προχώρησε σε πώληση των ακινήτων ιδιοκτησίας της α) στη συµβολή των οδών Βαλαωρίτου & Κριεζώτου, στην 
     Αθήνα και β) στην συµβολή των οδών Μεραρχίας & Νοταρά 11, στον Πειραιά και γ) επί της οδού Πειραιώς 53, στο Μοσχάτο.
11. Η υπεραξία που προέκυψε στις 18/12/2003 από τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών που αναφέρονται στην υπ΄αριθµό 6 σηµείωση, θα ξεκνήσει να αποσβένεται από την επόµενη χρήση µε ετήσιο συντελεστή 5%, όπως προβλέπεται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονο προέκυψε στις 18/
12. Για µια από τις εταιρείες που εµφανίζουν αρνητικά Ίδια Κεφάλαια την 31/12/2003, έχει ήδη ληφθεί απόφαση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 22/12/2003, για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εντός των προβλεπόµενων από το Νόµο προθεσµιών. Για άλλεαια την 31/12/2003, έχει ήδη ληφθεί απόφαση από την Έκτακτη Γενι
      εµφανίζουν αρνητικά Ίδια Κεφάλαια, θα δροµολογηθεί αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

 

 



  

 

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 11851

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ελέγξαµε κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 τον τέταρτο Ενοποιηµένο Ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων καθώς και το σχετικό ενοποιηµένο Προσάρτηµα της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της, που
αναφέρονται στην σηµείωση υπ΄ αρ. 1 της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
επαληθεύσαµε την συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η µητρική εταιρεία καθώς και τέσσερις από τις θυγατρικές εταιρείες εσωτερικού που ενοποιήθηκαν, έχουν ελεγχθεί από εµάς. ∆ύο από τις θυγατρικές εσωτερικού και µια θυγατρική του εξωτερικού έχει
ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, στο πιστοποιητικό ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω εταιρειών. ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των
υπολοίπων εταιρειών που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,92% και 6,10% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Οι οικονοµικές τους καταστάσεις περιλήφθηκαν στην ενοποίηση όπως συντάχθηκαν από τις ∆ιοικήσεις τους. Από τα πιστοποιητικά ελέγχου της µητρικής και των
θυγατρικών που έχουν ελεγχθεί, προέκυψαν τα εξής :
1) ∆ύο εκ των θυγατρικών εταιρειών εσωτερικού διενήργησαν σε προηγούµενες χρήσεις λιγότερες αποσβέσεις στα Έξοδα Εγκατάστασης κατά το ποσό των € 18.932,70, ενώ κατά την κλειόµενη χρήση οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν κανονικά. 
2) Το κονδύλι του Ενεργητικού «Υπεραξία Επιχειρήσεως» αφορά στην υπεραξία που προέκυψε από την απορρόφηση τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών από τη µητρική, οι οποίες αναφέρονται στις σηµειώσεις του Ενοποιηµένου Ισολογισµού. Η µητρική εταιρεία για το ποσό της υπεραξίας που προέκυψε, δεν διενήργησε τις αναλογούσες στη χρήση
αποσβέσεις. Αν η µητρική εταιρεία διενεργούσε αποσβέσεις σύµφωνα µε το συντελεστή που προβλέπεται από το Ν.2190/1920, τότε αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό των € 1.065.078,24  και θα επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσµατα του οµίλου της κλειόµενης χρήσης καθώς και διενεργούσε αποσβέσεις σύµφωνα µ
3) Μια θυγατρική εταιρεία εσωτερικού έχει διενεργήσει λιγότερες αποσβέσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις της κατά το ποσό των € 58.000,00, εκ των οποίων ποσό € 27.000,00 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και ποσό € αποσβέσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις της κατά το ποσό των €
4) Από τη φυσική απογραφή των παγίων που πραγµατοποιήθηκε σε µια θυγατρική εταιρεία διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης, πάγια συνολικής αξίας € 15.585,78 δεν υπήρχαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και κατά συνέπεια το ποσό αυτό έπρεπε να βαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα και την ενοποιηµένη καθαρή θέση
στην προηγούµενη χρήση.  
5) Η µητρική εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά δεν τήρησε λογαριασµό κόστους παραγωγής επειδή έχει µερική απαλλαγή από την τήρηση θεωρηµένου βιβλίου αποθήκης, βάσει απόφασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε από την µητρική εταιρεία,
µέσω της απογραφής τέλους χρήσεως την οποία διενήργησε χωρίς την παρουσία µας.
6) Ο λογαριασµός «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχής της µητρικής εταιρείας σε µία ανώνυµη εταιρεία εσωτερικού η οποία κλείνει χρήση 31.12.2003 αλλά δεν ενοποιήθηκε λόγω µη σηµαντικότητας των κονδυλίων της, σε µία ανώνυµη εταιρεία εξωτερικού και σε µια ΕΠΕ εσωτερικού οι οποίες κλείνουν
την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση τους µετά τις 31.12.2003.  Επίσης περιλαµβάνεται η αξία κτήσης συµµετοχής µιας θυγατρικής σε έτερο νοµικό πρόσωπο µε ποσοστό συµµετοχής κάτω του 10%.
7) Μεταξύ των απαιτήσεων της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της περιλαµβάνονται και άλλες επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 2.950.000,00 περίπου για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια σχετική πρόβλεψη από καµία εταιρεία του οµίλου. Κατά τη γνώµη µας για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων οι εταιρείες του
οµίλου θα έπρεπε να σχηµατίσουν πρόβλεψη ποσού € 2.050.000,00 περίπου η οποία θα έπρεπε να βαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και την ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας.
8) Στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.11 «Χρεώστες ∆ιάφοροι» περιλαµβάνεται ποσό € 640.205,43 το οποίο αφορά κατά το ποσό των € 440.205,43 προκαταβολή που δόθηκε σε µέλος της ∆ιοικήσεως και µέτοχο µιας θυγατρικής εταιρείας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190 και κατά το ποσό των € 200.000,00 προκαταβολή σε
συνεργάτη της ίδιας εταιρείας. Για τα δύο αυτά ποσά, δεν µας δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, ούτε και τα δέοντα έγγραφα που να θεµελιώνουν τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι δύο αυτές καταβολές. Σηµειώνεται ότι οι µη παρασχεθείσες εξηγήσεις και τα µη επιδειχθέντα έγγραφα ζητήθηκαν, αλλά δεν µας χορηγήθηκαν από το προηγούµενο διοικητικό
συµβούλιο, της θυγατρικής εταιρείας, το οποίο παύθηκε των καθηκόντων του από την έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων εν λόγω θυγατρικής, της 29.1.2003, το οποίο άλλωστε είχε τη ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας και οι παραπάνω καταβολές έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της θητείας του. Η εταιρεία δεν διενήργησε σχετική
πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για ζηµιές που θα υποστεί από τη µη είσπραξη των παραπάνω ποσών, γιατί απεφάσισε να κινηθεί δικαστικά, κατά του προηγούµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆εν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε το ύψος της πρόβλεψης που θεσµάτων της, για ζηµιές που θ
9) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» περιλαµβάνεται η αξία κτήσης ιδίων µετοχών της µητρικής εταιρείας. Η αξία των παραπάνω χρεογράφων θα έπρεπε βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. να εµφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων του οµίλου.  
10) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων» ποσό € 45.680,00, δόθηκε σε µέλος της ∆ιοικήσεως και µέτοχο µιας θυγατρικής εταιρείας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190. Κατά τη γνώµη µας το ποσό αυτό θεωρείται επισφάλεια και έπρεπε να διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των
αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης.
11) Από τον έλεγχο του λογαριασµού «Ταµείο» της 31.12.2003 και τη φυσική καταµέτρηση που διενεργήσαµε σε µια θυγατρική εταιρεία, προέκυψε έλλειµµα ταµείου ποσού € 184.680,74, το οποίο προέρχεται από την προηγούµενη χρήση, κατά την οποία το ταµείο τηρούνταν από τον τέως πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ο οποίος αν
και παύτηκε των καθηκόντων του την 29.1.2003 και ανέλαβε ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να µας το προσκοµίσει προς έλεγχο, εντούτοις, εντελώς αναιτιολόγητα, δεν το προσκόµισε, τότε, σε µας για καταµέτρηση. Η θυγατρική εταιρεία αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά κατά του πρώην προέδρου του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, διεκδικώντας την
επιστροφή του ποσού αυτού και δεν διενήργησε σχετική ισόποση πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης.
12) Οι ενοποιούµενες εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού € 2.185,41. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το προσωπικό των εταιρειών εσωτερικού οι οποίες έχουν ελεγχθεί, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης
δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 τότε το συνολικό της ύψος θα ανέρχονταν στο ποσό των € 592.551,40, εκ των οποίων ποσό € 46.346,11 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και το σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 τότε το συνολ
13) Τρεις εκ των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών είχαν, κατά την 31.12.2003, αρνητικά ίδια κεφάλαια και συνεπώς συντρέχουν λόγοι εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επίσης τέσσερις εκ των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών είχαν, κατά την 31.12.2003, ίδια κεφάλαια µικρότερα από το ½ του καταβληµένου Μετοχικού
τους Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν λόγοι εφαρµογής του άρθρου 47 του  κωδ. Ν. 2190/1920.  
14) Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999, ενώ οι λοιπές εταιρείες που ελέγξαµε δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για καµία χρήση. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις των παραπάνω εταιρειών για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δενι ελεγχθεί φορολογικά µέχρ
Κατά την γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών
αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, και δεν διαφέρουν, εκτός της υπ΄αρ. 1 παρατήρησής µας παραπάνω, από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του συνόλου των εταιρειών που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, της 31ης ∆εκεµβρίου 2003.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2001

ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ

ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

          1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως.................................... 4.654.674,83 2.153.939,89 2.500.734,94 2.100.617,60 712.163,25 1.388.454,35      (11.310.870 Μετοχές των 0,80 ΕΥΡΩ)

          2. Συναλ.διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων............ 58.949,38 26.233,82 32.715,56 16.004,38 8.002,19 8.002,19           1. Καταβληµένο ................................................................ 9.048.696,00 2.021.627,59

          3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου.............................. 199.547,95 166.335,15 33.212,80 199.547,95 126.425,56 73.122,38

          4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως................................................ 4.959.868,87 2.464.297,35 2.495.571,52 4.520.611,84 1.124.082,53 3.396.529,31 ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο................... 17.920.988,46 12.634.483,93

9.873.041,03 4.810.806,21 5.062.234,82 6.836.781,77 1.970.673,53 4.866.108,23

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών 

  I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις                περιουσιακών στοιχείων................................................ 175.412,23 117.419,13

          5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις.......................................... 1.131.243,49 182.456,03 948.787,46 600.455,69 77.189,32 523.266,37           3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού............... 174.295,29 0,00

 ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 349.707,52 117.419,13

          1. Γήπεδα-Οικόπεδα................................................................. 5.388.545,43 0,00 5.388.545,43 840.143,37 0,00 840.143,37 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια

          3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα.......................................................... 17.285.007,36 3.711.602,74 13.573.404,62 7.656.391,03 1.025.917,91 6.630.473,12           1. Τακτικό αποθεµατικό...................................................... 242.445,82 240.764,96

          4. Μηχανήµατα-Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός Μηχαν/κος Εξ/µός........ 2.762.975,75 1.117.666,22 1.645.309,53 1.803.911,87 449.074,16 1.354.837,70               Μείον: ζηµιές από πώληση και υποτίµηση 

          5. Μεταφορικά Μέσα................................................................ 777.617,38 319.489,82 458.127,56 485.452,07 209.902,27 275.549,81                          συµµετοχών και χρεογράφων.............................. -1.327.891,54 -1.085.445,72 0,00

          6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός.................................................. 7.358.966,91 3.644.614,42 3.714.352,49 4.772.223,86 1.409.707,45 3.362.516,41           3. Ειδικά Αποθεµατικά........................................................ 2.537,12 0,00

          7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση  και προκαταβολές................... 8.804,11 0,00 8.804,11 704.830,84 0,00 704.830,84           4. Έκτακτα Αποθεµατικά..................................................... 17.608,22 0,00

 Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 33.581.916,94 8.793.373,20 24.788.543,74 16.262.953,04 3.094.601,79 13.168.351,25           5. Αφορολ. αποθεµατικά  ειδ. διατάξ. καί νόµων.................. 1.840.359,64 1.661.414,76

 Σύνολο ενσώµ. και ασώµ. ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 34.713.160,43 8.975.829,23 25.737.331,20 16.863.408,73 3.171.791,10 13.691.617,62 775.059,26  1.902.179,72

V. Αποτέλεσµατα είς νέο   

ΙΙΙ. Συµµ/χές & άλλες µακρ. Χρηµ/κές απαιτήσεις           Υπόλοιπο (ζηµιών-κερδών) χρήσεως εις νέο......................... -2.560.349,22  2.374.907,06

          1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.............................. 16.005.169,09 11.328.243,49
              Μείον: οφειλόµενες δόσεις.................................................... 0,00 16.005.169,09 532.061,63 10.796.181,86 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ + ΑΙΙ + AIII+ AIV + AV ) 25.534.102,02 19.050.617,43

          7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις........................................ 745.249,59 497.605,70
16.750.418,68 11.293.787,57 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 42.487.749,88 24.985.405,19          1. Προβλέψεις γιά αποζηµίωση προσ/κού λόγω εξόδου 

             από την  υπηρεσία ......................................................... 880,41 880,41

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.  Αποθέµατα   

          1. Εµπορεύµατα....................................................................... 841.817,54 493.294,48 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

          2. Προϊόντα έτοιµα & Ηµιτελή  ................................................. 0,00 443.034,36 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

          4. Πρώτες & βοηθητ.ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά .......... 0,00           2. ∆άνεια Τραπεζών........................................................... 8.183.261,79 10.236.223,25

              & Είδη συσκευασίας............................................................. 2.885.764,60 2.851.905,22           8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.............................. 184.379,08 22.561,04

          5. Προκαταβολές γιά αγορές αποθεµάτων ................................. 0,00 0,00 8.367.640,87 10.258.784,30

3.727.582,14 3.788.234,06

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

          1. Πελάτες............................................................................... 5.037.170,75 3.631.287,75           1. Προµηθευτές................................................................. 2.491.706,75 1.846.090,87

          2. Γραµµάτια εισπρακτέα:.........................................................           2. Γραµµάτια πληρωτέα...................................................... 4.278,33 4.278,33

               -Χαρτοφυλακίου................................................................. 0,00 8.997,13           2α. Επιταγές πληρωτέες..................................................... 4.092.330,66 1.982.223,06

               -Στις Τράπεζες για είσπραξη................................................. 0,00 10.290,72           3. Τράπεζες λογ.βραχ/σµων υποχρ. .................................... 17.404.081,38 5.459.622,16

               -Για εγγύηση....................................................................... 0,00 0,00 10.708,48 29.996,32           4. Προκαταβολές πελατών.................................................. 230.132,53 87.118,76

          3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση.................................................. 19.403,29 11.192,34           5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη.................................. 512.137,26 1.071.428,06

          3α. Επιταγές εισπρακτέες ......................................................... 502.211,33 154.985,49           6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί................................................. 627.931,15 416.708,68

          3β. Επιταγές σε καθυστέρηση .................................................. 15.741,44 23.078,19           7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες

          3γ. Επιταγές σε ενέχυρο........................................................... 58.885,01 576.837,78 374.986,76 553.050,43               στην επόµενη χρήση...................................................... 4.597.660,53 2.164.838,92

          5.  Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχειρήσεων............ 2.806.715,34 1.972.782,29           8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις.................. 117.388,11 0,00

         10. Επισφαλείς πελάτες-χρεώστες.............................................. 52.581,00 0,00         10. Μερίσµατα πληρωτέα .................................................... 15.847,92 4.666,24

         11. Χρεώστες διάφοροι.............................................................. 3.799.021,77 1.941.839,57         11. Πιστωτές διάφοροι ........................................................ 421.859,33 300.184,80
 12.291.729,93 8.140.148,70 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ )............ 30.515.353,95 13.337.159,88

IΙΙ . Χρεόγραφα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ΓΙ + ΓΙΙ)...................................... 38.882.994,82 23.595.944,18

          1. Μετοχές............................................................................... 63.630,12 0,00

IV . ∆ιαθέσιµα  

          1. Ταµείο ................................................................................ 276.656,84 83.431,68

          3.  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ....................................... 358.863,61 367.388,18
635.520,45 450.819,86

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 16.718.462,64 12.379.202,62

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
          1. Έξοδα εποµένων χρήσεων.................................................... 8.041,27 160.343,13           2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα ....................................... 0,00 3.422,55

          2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ................................................. 141.488,64 259.805,39

 149.529,91 420.148,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆+Ε ) 64.417.977,25 42.650.864,56   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + ∆ ).................. 64.417.977,25 42.650.864,56

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ           1. ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων................. 2.508.639,97 2.508.545,17

          1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεια.............................................. 2.508.639,97 2.508.545,17           2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και #

          2. Χρεωστ.λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών........ 904.907,59 43.940,72               εµπράγµατων ασφαλειών............................................... 904.907,59 43.940,72

          3. Απαιτήσεις απο αµφοτεροβαρείς ........................................... 0,72 0,00           3. Υποχρεώσεις απο αµφοτεροβαρείς ................................. 0,72 0,00

          4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως.................................................... 74.902,68 74.902,68           4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως............................................. 74.902,68 74.902,68

3.488.450,96 2.627.388,57 3.488.450,96 2.627.388,57

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Α.Β.Ε.Ε.   
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2001

 



  

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2001

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές-κέρδη) χρήσεως -5.069.666,34 2.880.388,07

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πλέον: Υπόλ.αποτελεσµάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων 2.610.425,12 1.224.895,72

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) .............................................................. 39.887.390,50 20.372.510,42 Μείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρησεων -101.108,00 70.037,56
Μείον : Κόστος πωλήσεων...................................................................  17.679.456,82 8.241.893,85 Σύνολο -2.560.349,22 4.035.246,24

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως........................... 22.207.933,68 12.130.616,57 Μείον:

1. Φόρος εισοδήµατος 0,00 746.923,18
Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως................................................... 2.820.063,66 1.863.765,99 (Ζηµιές - Κέρδη) χρήσεως για διάθεση -2.560.349,22 3.288.323,05

Σύνολο......................................................................................... 25.027.997,34 13.994.382,56

ΜΕΙΟΝ :    1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας......................................... 7.555.992,64 3.582.598,19

                2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως.......................... 281.533,39 47.164,51

                3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως.......................................... 20.338.319,82 28.175.845,85 6.490.528,39 10.120.291,09

Μερικά αποτ/τα εκµεταλλεύσεως................................................ -3.147.848,51 3.874.091,47 Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ)-ΚΕΡ∆ΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα....................................... 6.365,36 1.193,30 1. Τακτικό Αποθεµατικό 0,00 91.336,39

ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα...................................... 1.800.300,02 1.793.934,66 1.003.423,39 1.002.230,09 6. Αφορολόγητο αποθεµατικό άρθρ.22 Ν.1828/89 0,00 821.961,17

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές-κέρδη) εκµεταλλεύσεως................  -4.941.783,17  2.871.861,38 6α. Αποθεµατικά εσόδων φορολ/ντων κατά ειδικό τρόπο 0,00 118,44

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:   Έκτακτα αποτελέσµατα 8. Υπόλοιπο (ζηµιών-κερδών) χρήσεως εις νέον -2.560.349,22 2.374.907,06
                1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα............................................  54.078,48  30.194,31 -2.560.349,22 3.288.323,05

                2. Έκτακτα κέρδη ............................................................. 68.424,63 23.119,53

                3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων...................................... 84.264,50 8.452,08

206.767,61 61.765,92

     Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα............................................. 41.010,43 52.657,26  

                2. Έκτακτες ζηµιές............................................................. 14.915,18 581,97

                3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων....................................... 278.725,17 334.650,78 -127.883,17 0,00 53.239,23 8.526,69

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές-κέρδη).................. -5.069.666,34 2.880.388,07

MEION:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων .................................. 5.017.584,11 1.439.878,31

            Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργ.κόστος........ 5.017.584,11 0,00 1.439.878,31 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµιές-κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων) -5.069.666,34 2.880.388,07

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.∆.Τ.  Ξ 109644 Α.∆.Τ.  Α 564143 Α.∆.Τ   Ν 104254 Α.∆.Τ  Τ564393

Α.Μ.Α  488863  Α.Μ.Α    3694

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΧΡΗΣΕΩΣ  31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3Ι ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)  
 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : 11851

ΑΛΙΜΟΣ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα της ανώνυµης εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των
υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα
βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά δεν τήρησε λογαριασµό κόστους παραγωγής, επειδή έχει µερική απαλλαγή από την τήρηση θεωρηµένου βιβλίου αποθήκης, βάσει απόφασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Το κόστος των
πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίστηκε από την εταιρεία µέσω της απογραφής τέλους χρήσεως, την οποία διενήργησε χωρίς την παρουσία µας και λοιπών τεχνικών στοιχείων, για τα οποία δεν υπάρχουν ασφαλείς ελεγκτικές διαδικασίες επαλήθευσής τους. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση εκτός της υπ’ αρ. 1
παρατήρησής µας παρακάτω. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που κητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσ
1) Από τις δαπάνες πολυετούς απόσβεσης που µεταφέρθηκαν κατά την κλειόµενη χρήση στον λογαριασµό του Ενεργητικού Β «΄Εξοδα Εγκατάστασης», ποσό € 1.750.000,00 περίπου, προήλθαν από την απορροφηθείσα εταιρεία "ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε" και αφορούν τις χρήσεις πρίν τις 31.12.2001. Σηµειώνεται επίσης ότι οι αποσβέσεις των εξόδων εγκατάστασης κατά την κλειόµενη
χρήση διενεργήθηκαν κανονικά, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση κατά την οποία διενεργήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά το ποσό των  € 300.679,98.
2) O λογαριασµός του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχών της εταιρείας σε δεκατρείς ανώνυµες εταιρείες εσωτερικού και µίας εξωτερικού, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Από τις εταιρείες αυτές, οι οκτώ εταιρείες του εσωτερικού και η εταιρεία του εξωτερικού ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές. Επίσης περιλαµβάνεται και η αξία κτήσεως των εταιρικών µεριδίων δύο ΕΠΕ, οι οποίες δεν ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Το σύνολο των συµµετοχών στις παραπάνω εταιρείες, εκτός αυτών σε µία ανώνυµη εταιρεία η οποία θα κλείσει την πρώτη της εταιρική χρήση µετά τις 31-12-2002, αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 28
παρ.5). Εάν η αποτίµηση τους γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία µε την οποία θα εµφανίζονταν στον ισολογισµό, θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των  € 12.493.832,59. 
3) Η εταιρεία σχηµάτισε σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία, ποσού € 880,41, (θέση Β1-Παθητικό). Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελιώσεως δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, τότε το συνολικό
ύψος της θ΄ανερχόταν στο ποσό των € 475.099,20, εκ των οποίων € 187.498,32 αφορούν την κλειόµενη χρήση και το υπόλοιπο τις προηγούµενες. 
4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, (∆-ΙΙ – Κυκλοφορούν Ενεργητικό), εκτός των Επισφαλών Πελατών-Χρεωστών, ποσού € 52.581,00, περιλαµβάνονται και άλλες επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις ως εξής : α) Ακίνητα υπόλοιπα πελατών, συνολικού ποσού € 179.000 περίπου, β) Γραµµάτια και Επιταγές σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού € 54.788,72, γ) Ακίνητα-καθυστερηµένα
χρεωστικά υπόλοιπα Χρεωστών ∆ιαφόρων, Πιστωτών και Προµηθευτών, συνολικού ποσού € 1.300.000,00 περίπου και δ) Καθυστερηµένες απαιτήσεις από συνδεµένες εταιρείες του οµίλου, ποσού € 2.500.000,00 περίπου. Για όλες τις παραπάνω επισφαλείς και καθυστερηµένες απαιτήσεις, η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει καµία πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για κάλυψη των ζηµιών
που θα υποστεί από τη µη είσπραξή  τους. 
5) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως και 2002 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
6) Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης του παρόντος πιστοποιητικού, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απαντήσεων από εµάς, στις επιβεβαιωτικές επιστολές της εταιρείας προς πελάτες και προµηθευτές της, για τα υπόλοιπα της 31/12/2002. 
Κατά τη γνώµη µας, οι παραπάνω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η εταιρεία στην προηγούµενη χρήση εκτός από την υ αυτήν την ηµεροµηνία, βάσει των σ

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1.  Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 14.298.605,86 για εξασφάλιση δανείων, το ύψος των οποίων  στις 31/12/2002 ανέρχονταν στο ποσό των € 16.229.350,58.
2.  Η εταιρεία, στις 31/12/2002 απασχολούσε 812 άτοµα έναντι 571 ατόµων στις  31/12/2001.
3.  ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία υποθέσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων στις 31/12/2002, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση  και λειτουργία της εταιρείας.
4.  Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στις 31/12/2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε, ποσού € 175.412,23 θα κεφαλαιοποιηθεί κατά την Τακτiκή Γενική Συνπροσαρµογή των ακιν
5.  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, € 39.887.390,50 της χρήσης 2002 αναλύεται ως εξής :
     ΣΤΑΚΩ∆ 553.1     Εστιατόρια : € 27.763.211,55
     ΣΤΑΚΩ∆ 513        Χονδρικό εµπόριο τροφίµων & ποτών :  € 12.124.178,95      
6.  Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 8ης Μαρτίου 2001, η οποία επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 5.11.2001, η εταιρεία συγχωνεύθηκε µε την ανώνυµη εταιρεία "ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ ΑΕΒΕ", σύµφωνα µε τις διατάξει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 5.11.2001, η εταιρεία συγχωνεύθηκε µε την ανώνυµη εταιρ
ΑΕΒΕ" από την εταιρεία µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/3/2001 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε την υπ΄αρ.Κ2-209/30.1.2002 απόφασή του. Λόγω της συγχώνευσης το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε εντός του 2002, κατά το ποσό των € 6.78 Ανάπτυξης, µε την υπ΄αρ.Κ2-209/30.1.2002 απόφασή του. Λόγω της συγχώνευσης το µετοχικό κεφάλαιο 
ενσωµάτωση των οικονοµικών στοιχείων «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ ΑΕΒΕ», παρουσιάστηκε πρώτη φορά στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.3.2002. Στην κατωτέρω κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της χρήσης 01.01.2002 - 31.12.2002 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα τηονοµικές καταστάσεις της 31.3.2002. Στην κατωτέρω κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της χρήσης 
παρατίθενται όπως δηµοσιεύτηκαν στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2001. Για το λόγο αυτό τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιµα µε της κλειόµενης.
7.  Με την από 25/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε €, µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής δια κεφαλαιοποίησης µέρους του αποθεµαή του µετοχικού κεφαλαίου σε €, µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής δια κεφαλα
της εταιρείας ανέρχεται σε € 9.048.696,01, διαιρούµενο σε 11.310.870 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,80.

 



  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Α.Β.Ε.Ε.   
ΤΡΙΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2001

ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ
ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
          1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως............................................ 5.699.209,25 2.665.504,00 3.033.705,25 3.154.470,79 1.045.212,77 2.109.258,01    (11.310.870 Μετοχές των 0,80 εύρω)
          2. Συναλ.διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων................... 58.949,38 26.233,82 32.715,56 16.004,38 8.002,19 8.002,19           1. Καταβληµένο ...................................................... 9.048.696,00 2.021.627,59

          3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου...................................... 199.547,95 166.335,15 33.212,80 199.547,95 126.425,56 73.122,38
          4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως........................................................ 5.520.719,58 2.674.057,99 2.846.661,59 4.520.611,84 1.124.082,53 3.396.529,31  ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο........ 17.920.988,46 12.634.483,93

11.478.426,16 5.532.130,96 5.946.295,20 7.890.634,95 2.303.723,06 5.586.911,90  

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών 
  I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις                περιουσιακών στοιχείων...................................... 175.412,23 117.419,13
          5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις.................................................. 1.290.953,42 276.171,16 1.014.782,26 687.981,05 107.708,19 580.272,85           3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού...... 174.295,29 0,00
 ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 349.707,52 117.419,13

          1. Γήπεδα-Οικόπεδα......................................................................... 5.388.545,43 0,00 5.388.545,43 840.143,37 0,00 840.143,37
          3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα.................................................................. 20.405.738,93 4.161.883,23 16.243.855,70 9.749.687,84 1.198.724,50 8.550.963,35 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
          4. Μηχανήµατα - Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός Μηχαν/κος Εξ/µός.............. 3.849.804,92 1.316.885,86 2.532.919,06 2.385.041,00 550.166,73 1.834.874,27           1. Τακτικό αποθεµατικό........................................... 259.618,10 261.926,73
          5. Μεταφορικά Μέσα........................................................................ 849.072,39 345.933,81 503.138,58 527.318,74 227.049,40 300.269,34            Μείον: Ζηµίες από πώληση και υποτίµηση 
          6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός......................................................... 9.617.454,88 4.352.947,24 5.264.507,64 5.826.846,47 1.696.784,42 4.130.062,05                       συµµετοχών και χρεογράφων....................... -1.327.891,54 -1.068.273,44 0,00 261.926,73
          7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση  και προκαταβολές........................... 140.204,11 0,00 140.204,11 704.830,84 0,00 704.830,84           3. Ειδικό αποθεµατικό.............................................. 3.239,93 0,00
 Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)........................................ 40.250.820,66 10.177.650,15 30.073.170,51 20.033.868,27 3.672.725,05 16.361.143,23           4. Έκτακτα Αποθεµατικά.......................................... 15.744,94 0,00
 Σύνολο ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 41.541.774,08 10.453.821,31 31.087.952,77 20.721.849,32 3.780.433,24 16.941.416,08           5. Αφορολ.αποθεµατικά  ειδ. διατάξ. καί νόµων......... 1.843.661,75 1.661.414,76

794.373,18 1.923.341,49

V. Αποτέλεσµατα είς νέο
ΙΙΙ. Συµµ/χές & άλλες µακρ. Χρηµ/κές απαιτήσεις      Υπόλοιπο (ζηµιών) - κερδών είς νέο............................... -5.532.537,19 2.566.196,48

          1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις...................................... 119.850,00 741.599,41
              Μείον οφειλόµενες δόσεις............................................................ 0,00 119.850,00 532.061,63 209.537,78 VII. Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής Ισολογισµών
          7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις............................................... 1.107.435,99 720.727,82       θυγατρικών εξωτερικού.......................................... -66.104,00 0,00

1.227.285,99 930.265,61
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 32.315.238,76 17.871.681,69 VIIΙ. ∆ιαφορά ενοποίησης........................................... -10.376.199,24 -6.846.934,94

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΧ.   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας....................................... 1.049.121,34 892.157,04

Ι.  Αποθέµατα   
          1. Εµπορεύµατα.............................................................................. 1.133.509,69 2.431.123,37 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ + ΑΙΙ + AIII+ AIV + AV + AVII +AVIII 13.188.046,07 13.308.290,72

          2. Προϊόντα έτοιµα & Ηµιτελή  ......................................................... 9.241,00 443.034,36
          4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά 0,00 0,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
          & Είδη συσκευασίας......................................................................... 2.931.857,48 2.851.905,22    1. Προβλέψεις γιά αποζηµίωση προσ/κού λόγω εξόδου 
          5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεµάτων .......................................... 227.745,79 0,00        από την  υπηρεσία ..................................................... 2.185,41 2.716,62

4.302.353,96 5.726.062,96

ΙΙ. Απαιτήσεις Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
          1. Πελάτες...................................................................................... 2.338.791,68 2.909.918,49 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
          2. Γραµµάτια εισπρακτέα:           2. ∆άνεια Τραπεζών................................................. 8.408.765,79 10.356.497,41
               -Χαρτοφυλακίου......................................................................... 0,00 8.997,13           8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.................... 205.508,94 22.561,04
               -Στις Τράπεζες για είσπραξη......................................................... 0,00 10.290,72 8.614.274,73 10.379.058,45

               -Για εγγύηση.............................................................................. 0,00 0,00 10.708,48 29.996,32 ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
          3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση.......................................................... 19.403,29 11.192,34           1. Προµηθευτές....................................................... 3.596.212,11 2.456.657,28
          3α. Επιταγές εισπρακτέες ................................................................ 505.611,07 160.275,24           2. Γραµµάτια πληρωτέα........................................... 4.278,33 4.278,33
          3β. Επιταγές σε καθυστέρηση .......................................................... 15.741,44 23.078,19           2α. Επιταγές πληρωτέες........................................... 4.551.602,80 2.383.333,88
          3γ. Επιταγές σε ενέχυρο................................................................... 58.885,01 374.986,76           3. Τράπεζες λογ.βραχ/σµων υποχρεώσεων................ 17.715.037,38 5.523.813,82
          5.  Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχειρήσεων.................... 122.375,09 361.407,19           4. Προκαταβολές πελατών........................................ 45.630,40 87.143,20
         10. Επισφαλείς πελάτες χρεώστες...................................................... 52.581,00 0,00           5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη........................ 608.257,99 1.509.852,21
         11. Χρεώστες διάφοροι..................................................................... 6.262.103,33 3.651.638,74           6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί...................................... 837.443,99 513.112,92
         12. Λογ/µοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων....................... 88.937,52           7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες

9.464.429,43 7.522.493,25               στην επόµενη χρήση........................................... 4.597.660,53 0,00

IΙΙ . Χρεόγραφα           8. Υποχρεώσεις προς συνδ. Επιχειρήσεις.................... 0,00 2.164.838,92
            1.Μετοχές..................................................................................... 63.630,12 0,00          10. Μερίσµατα πληρωτέα ......................................... 15.847,92 4.666,24

         11. Πιστωτές διάφοροι ............................................. 1.289.286,82 471.606,56
IV . ∆ιαθέσιµα ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ )... 33.261.258,27 15.119.303,36

          1. Ταµείο ....................................................................................... 1.690.763,58 920.688,88
          3.  Καταθέσεις  όψεως και προθεσµίας ............................................. 1.133.681,97 676.406,15

2.824.445,55 1.597.095,03 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ΓΙ + ΓΙΙ)............................. 41.875.533,00 25.498.361,82
   ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)........... 16.654.859,06 14.845.651,24

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
          1. Έξοδα εποµένων χρήσεων............................................................ 10.044,67 217.143,40           2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα ............................. 2.247,19 3.525,70

          2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ......................................................... 141.573,98 259.805,39
          3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού.................................. 0,00 31.701,25

151.618,65 508.650,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆+Ε ).................................... 55.068.011,68 38.812.894,86   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + ∆ )......... 55.068.011,68 38.812.894,86

 

Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
          1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία...................................................... 2.530.164,57 2.508.545,17           1. ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων....... 2.530.164,57 2.508.545,17
          2. Χρεωστ.λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών............. 946.551,02 65.275,27           2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και.................. 946.551,02
          3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις.................................... 0,72 0,00           3. Υποχρεώσεις απο αµφοτεροβαρείς συµβάσεις........ 0,72 65.275,27
          4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως........................................................... 79.092,46 207.947,58           4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως................................... 79.092,46 207.947,58

3.555.808,77 2.781.768,02 3.555.808,77 2.781.768,02

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 



  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3Ι ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)  

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2001

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) ..................................................................... 51.373.863,10 26.815.891,98
Μείον : Κόστος πωλήσεων.......................................................................... 23.091.511,96 9.270.869,35
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως................................... 28.282.351,14 17.545.022,63

Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως.......................................................... 1.937.876,89 1.348.594,39
Σύνολο................................................................................................. 30.220.228,03 18.893.617,02
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.................................................... 8.674.970,93 4.255.497,44
                2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως.................................. 281.533,39 47.164,51
               3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως.................................................. 28.172.319,46 37.128.823,78 9.981.300,52 14.283.962,47
Μερικά αποτ/τα εκµεταλλεύσεως........................................................ -6.908.595,75 4.609.654,55

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα.............................................. 7.848,27 1.298,82
ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα............................................. 1.860.613,59 1.852.765,32 1.052.073,40 1.050.774,58
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) - κέρδη εκµεταλλεύσεως...................... -8.761.361,07  3.558.879,96
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ:   Έκτακτα αποτελέσµατα
                1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα...................................................  58.580,00  42.047,51
                2. Έκτακτα κέρδη ..................................................................... 68.586,59 23.407,40
                3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων.............................................. 100.626,93 8.452,08

227.793,52 73.906,98
    Μείον:  1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα..................................................... 85.533,03 470.535,15
                2. Έκτακτες ζηµιές..................................................................... 18.508,98 581,97
                3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων.............................................. 288.526,33 392.568,34 164.774,82 10.648,13 481.765,25 407.858,27

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές) - κέρδη........................ -8.926.135,89 3.151.021,70
MEION:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων .......................................... 6.089.042,19 2.890.457,46
            Μείον: Οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος........... -6.089.042,19 2.890.457,46 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)............................ -8.926.135,89 3.151.021,70
            Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας προ φόρων...................................... -1.207.515,57 100.476,28
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ......................................... -7.718.620,32 3.050.545,42

ΑΛΙΜΟΣ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ.  Ξ 109644 Α.∆.Τ.  Α 564143 Α.∆.Τ   Ν 104254 Α.∆.Τ  Τ564393

Α.Μ.Α  488863  Α.Μ.Α    3694

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 11851

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ελέγξαµε κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 τον τρίτο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων καθώς και το σχετικό ενοποιηµένο Προσάρτηµα της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της, που
αναφέρονται στην σηµείωση υπ΄ αρ. 1 της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
επαληθεύσαµε την συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η µητρική εταιρεία καθώς και οκτώ από τις θυγατρικές εταιρείες εσωτερικού που ενοποιήθηκαν, έχουν ελεγχθεί από εµάς, ενώ η θυγατρική του εξωτερικού έχει ελεγχθεί από αναγνωρισµένους Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές. ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των υπολοίπων εταιρειών που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση και οι οποίες δεν ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές και οι οικονοµικές τους καταστάσεις περιλήφθηκαν στην ενοποίηση όπως συντάχθηκαν από τις ∆ιοικήσεις τους. Τα ποσά των εταιρειών αυτών
αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 6,61 % και 11,98 % των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Από τα πιστοποιητικά ελέγχου της µητρικής και των θυγατρικών που έχουν ελεγχθεί, προέκυψαν τα εξής :
1) Από τις δαπάνες πολυετούς απόσβεσης που µεταφέρθηκαν κατά την κλειόµενη χρήση, στο λογαριασµό του Ενεργητικού Β «΄Εξοδα Εγκατάστασης» της µητρικής, ποσό € 1.750.000,00 περίπου προήλθαν από την απορροφηθείσα εταιρεία "ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε", και αφορούν χρήσεις πριν τις 31/12/2001. Σηµειώνεται επίσης ότι οι
αποσβέσεις των εξόδων εγκατάστασης της µητρικής, κατά την κλειόµενη χρήση διενεργήθηκαν κανονικά, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση κατά την οποία διενεργήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά το ποσό των € 300.679,98. Επίσης τέσσερις εκ των θυγατρικών εταιρειών εσωτερικού έχουν διενεργήσει κατά την κλειόµενη χρήση, λιγότερες
αποσβέσεις στα Έξοδα Εγκατάστασης κατά το ποσό των € 23.571,70.
2) Η µητρική εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά δεν τήρησε λογαριασµό κόστους παραγωγής επειδή έχει µερική απαλλαγή από την τήρηση θεωρηµένου βιβλίου αποθήκης, βάσει απόφασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε από την µητρική
εταιρεία, µέσω της απογραφής τέλους χρήσεως, την οποία διενήργησε χωρίς την παρουσία µας και λοιπών τεχνικών στοιχείων, για τα οποία δεν υπάρχουν ασφαλείς ελεγκτικές διαδικασίες επαλήθευσής τους.
3) Ο λογαριασµός «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συµµετοχής της µητρικής εταιρείας σε µία ανώνυµη εταιρεία εσωτερικού, η οποία κλείνει την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της µετά τις 31.12.2002.  
4) Οι ενοποιούµενες εταιρείες του οµίλου τις οποίες ελέγξαµε έχουν σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού € 2.185,41. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο προσωπικό των εταιρειών του οµίλου, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης
δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 τότε το συνολικό της ύψος θα ανέρχονταν στο ποσό των € 542.547,20.
 5) Μεταξύ των απαιτήσεων της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών που ελέγξαµε  περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 4.216.000,00 περίπου, για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια σχετική πρόβλεψη από καµία εταιρεία τουέγξαµε  περιλαµβάνονται καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικο
6) Στο κονδύλι Γ-5 του Παθητικού «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» περιλαµβάνονται καθυστερηµένες οφειλές δηµοτικών φόρων συνολικού ποσού € 45.185,31 χωρίς τα αναλογούντα πρόστιµα και προσαυξήσεις, οι οποίες προέρχονται από τις θυγατρικές εταιρείες «ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒις από φόρους-τέλη» περιλαµβάνονται καθυστε
7) Πέντε εκ των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών είχαν, κατά την 31.12.2002, αρνητικά ίδια κεφάλαια και συνεπώς συντρέχουν λόγοι εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του  κωδ. Ν. 2190/1920.  
8) Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999, η θυγατρική «ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.» µέχρι και την χρήση 1998, ενώ οι λοιπές εταιρείες που ελέγξαµε δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για καµία χρήση. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις των παραπάνω εταιρειών για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεν έχουν καταστεί
οριστικές.
Κατά την γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και
λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, και δεν διαφέρουν, εκτός της υπ΄αρ. 1 παρατήρησής µας παραπάνω, από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του συνόλου των εταιρειών
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, της 31ης ∆εκεµβρίου 2002.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1) Στον παραπάνω 3ο ενοποιηµένο ισολογισµό συµπεριλαµβάνονται, εκτός της µητρικής και οι εξής εταιρείες :«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.», «HΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ Ε.Π.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.», «FOOD COURT A.E.», «ΑΜΑΛΙΑΣ  ΓΕΥΜς της µητρικής και οι εξής εταιρείες :«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒ
«ΑΛΛΑΣ Α.Ε.», «ΒΑΡΤΑΛΑΜΗΣ Α.Ε.», «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.», «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.», «ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» και “GRΕGORY’S MICROMEALS CYPRUS LTD”, οι οποίες ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Στον περσινό 2ο ενοποιηµένο ισολ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.», «ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.» και “GRΕGORY’S
«ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.» και «ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.».
2) Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 14.298.605,86 για εξασφάλιση δανείων το ύψος των οποίων στις 31/12/2002 ανέρχονταν στο ποσό των  € 16.229.350,58. 
3) Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων της µητρικής εταιρείας έγινε στις 31/12/2000, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των εταιρειών του οµίλου, € 51.373.863,10, αναλύεται κατά ΣΤΑΚΩ∆ ως εξής :
    ΣΤΑΚΩ∆ : 553.1 Εστιατόρια :                                            € 36.150.525,53
    ΣΤΑΚΩ∆ : 513.  Χονδρικό Εµπόριο Τροφίµων & ποτών:  € 15.223.337,57
    ΣΥΝΟΛΟ:                                                                          € 51.373.863,10
5) ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.
6)  Στα κονδύλια του ισολογισµού της µητρικής προστέθηκαν κατά τη χρήση 2002 και αυτά της απορροφηθείσας εταιρείας "ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ ΑΕΒΕ" η οποία έγινε µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/3/2001 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε την υπ΄αρ.Κ2πορροφηθείσας εταιρείας "ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ ΑΕΒΕ" η οποία έγινε µε ισολογισµό µετασχηµατισµ
ΑΕΒΕ», έγινε για πρώτη φορά στις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της 31/3/2002. 
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Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως 224.802,26 130.651,83 94.150,43 224.802,26 85.691,37 139.110,89 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 14.293,86 10.171,21 4.122,65 14.293,86 7.312,43 6.981,43 (300.000 Μετοχές των €4,67) 1.401.000,00 879.000,00

239.096,12 140.823,04 98.273,08 239.096,12 93.003,80 146.092,32
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3. Ειδικά αποθεµατικά 470,29 470,29

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 683.889,32 139.283,82 544.605,50 683.889,32 83.103,45 600.785,87
4. Μηχαν/τα -τεχν.εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισµός 13.583,26 3.345,67 10.237,59 12.940,84 1.734,84 11.206,00 V. Αποτελέσµατα εις νέον
5. Μεταφορικά µέσα 9.799,25 3.904,02 5.895,23 9.799,25 2.308,42 7.490,83 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον -1.393.925,75 -961.411,37
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 12.814,60 5.137,62 7.676,98 15.110,02 3.420,44 11.689,58

720.086,43 151.671,13 568.415,30 721.739,43 90.567,15 631.172,28 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(A.I+A.ΙV+A.V) 7.544,54 -81.941,08

ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 52.842,19 52.559,12 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.100,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ.ΙΙ + Γ.ΙΙΙ) 621.257,49 683.731,40 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές 563.214,04 717.119,85

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2α. Επιταγές πληρωτέες 48.695,68 135.983,25
Ι. Αποθέµατα 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 4.830,80 6.324,47

1. Εµπορεύµατα 6.574,87 21.525,85 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 9.135,71 32.387,91
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - αναλώσιµα υλικά - 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 671.246,88 631.055,34
    ανταλακτικά & είδη συσκευασίας 11.390,87 22.531,24 11. Πιστωτές διάφοροι 3.066,73 18.467,64
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 1.964,82 0,00 1.300.189,84 1.541.338,46

19.930,56 44.057,09
ΙΙ. Απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Ι + Γ.ΙΙ) 1.307.289,84 1.541.338,46

1. Πελάτες 135.557,77 86.325,78
11. Χρεώστες διάφοροι 103.126,48 114.435,21

238.684,25 200.760,99
IV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 318.906,44 328.554,42
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 13.005,04 51.792,24

331.911,48 380.346,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(∆.Ι+∆.ΙΙ+∆.IV) 590.526,29 625.164,74

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 4.777,52 4.408,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε ) 1.314.834,38 1.459.397,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.314.834,38 1.459.397,38

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 240.697,54 0,00 1. ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων 240.697,54 0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία υποθέσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων στις 31/12/2004, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 665.376,33 1.314.449,73 Καθαρά αποτ/τα (ζηµιές) χρήσεως -429.545,38 -532.471,12
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 312.504,97 542.331,55 (+) Υπόλοιπο ζηµιων προηγ. χρήσεων -961.411,37 -428.940,25
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 352.871,36 772.118,18 ( - ) ∆ιαφορές ελέγχου προηγ. χρήσεων -2.969,00 0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 49.188,77 0,00 Ζηµιές εις νέο -1.393.925,75 -961.411,37
ΣΥΝΟΛΟ 402.060,13 772.118,18

ΜΕΙΟΝ:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 109.972,40 117.506,68
              3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 720.897,63 830.870,03 1.185.330,11 1.302.836,79
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετ/σεως -428.809,90 -530.718,61

ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 999,43 768,42
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετ/σεως -429.809,33 -531.487,03

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
       1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 233,36 852,52
       2. Έκτακτα κέρδη 1.003,29 1.236,65 0,00 852,52
       Μείον: 
       1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 847,39 1.752,38
       3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 125,31 972,70 263,95 84,23 1.836,61 -984,09
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές) -429.545,38 -532.471,12
ΜΕΙΟΝ: 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 109.972,40 117.506,68
Μείον οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 109.972,40 0,00 117.506,68 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -429.545,38 -532.471,12

ΑΛΙΜΟΣ,  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΒΛΑΣIOΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.∆.Τ. Ν 104254 Α.∆.Τ. Ξ 109644 Α.∆.Τ. Κ 176293   Α.Μ.Ο.Ε. 3836

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΘΗΝΑ, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

Σύµβουλοι Επιχειρήσεων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 11851

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 48009/01ΝΤ/Β/01/10, Ε∆ΡΑ: ΑΛΙΜΟΣ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα της ανώνυµης εταιρείας «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της τέταρτης εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2004. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού
απολογισµού των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Η εταιρεία δεν τηρεί θεωρηµένο βιβλίο αποθήκης, λόγω µη πλήρωσης των προϋποθέσεων του Κ.Β.Σ. Το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, υπολογίστηκε εξωλογιστικά µέσω της απογραφής τέλους χρήσεως και του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος
απογραφής, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται
από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής : 1) Στα κονδύλια του Ενεργητικού ∆-Ι-5 "Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων", ∆-ΙΙ-1 "Πελάτες" και ∆-ΙΙ-11 "Χρεώστες ∆ιάφοροι" περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 25.579,89
για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για τη µη είσπραξή τους. Κατά τη γνώµη µας, για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων, η εταιρεία θα έπρεπε να διενεργήσει πρόβλεψη για να καλύψει τις απώλειες που πιθανόν να προκύψουν κατά την ρευστοποίησή τους, ποσού € 19.532,22, εκ των οποίων ποσό €
13.484,54 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και ποσό € 6.047,68 τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. Το σύνολο της πρόβλεψης θα έπρεπε να επιβαρύνει ισόποσα την καθαρή θέση της εταιρείας την 31.12.2004. 2) Η εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του
προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελιώσεως δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, τότε το συνολικό ύψος της θ΄ανερχόταν στο ποσό των €
3.631,38 το οποίο θα επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 3) Το κονδύλι του Παθητικού Γ-ΙΙ-8 "Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις" προκύπτει από ταµειακές διευκολύνσεις στην εταιρεία από την µητρική της. 4) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 έως
και 2004 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 5) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στον Ισολογισµό της εταιρείας στις 31/12/2004 είναι µικρότερο από το 1/10 του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Επίσης τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας όπως αναµορφώνονται από τις
παραπάνω παρατηρήσεις µας είναι αρνητικά. Κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και  48 του Κ.Ν.2190/1920. 
Κατά τη γνώµη µας και υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν εγκαίρως µέτρα που θα αποτρέπουν την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 § 1 περ. γ΄ κωδ. Ν. 2190/1920 και η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της, οι παραπάνω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και
στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, καθώς και τα αποτελέσµατα της
χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η εταιρεία στην προηγούµενη χρήση.



  

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως 13.154,50 13.154,33 0,17 13.154,50 12.710,98 443,52 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 35.143,11 28.502,23 6.640,88 35.143,11 22.262,22 12.880,89 (55.009 Μετοχές των 29,34 ευρώ) 1.613.964,06 1.613.964,06

48.297,61 41.656,56 6.641,05 48.297,61 34.973,20 13.324,41
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό αποθεµατικό 1198,24 1198,24

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 234.254,24 38.582,80 195.671,44 246.309,92 27.210,40 219.099,52 3. Ειδικά αποθεµατικά 77,31 77,31
5. Μεταφορικά µέσα 1.115,19 1.088,11 27,08 11.386,65 7.277,03 4.109,62 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδ.διατάξεων νόµων 3.199,83 3.199,83
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 449.393,78 230.151,12 219.242,66 480.943,97 170.051,92 310.892,05 4.475,38 4.475,38

684.763,21 269.822,03 414.941,18 738.640,54 204.539,35 534.101,19
V. Αποτελέσµατα εις νέο

ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -1.130.580,77 -965.215,76
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 140.728,24 144.073,80 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(A.I+A.IV+A.V) 487.858,67 653.223,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ.ΙΙ + Γ.ΙΙΙ) 555.669,42 678.174,99

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ι. Αποθέµατα 1. Προµηθευτές 295.886,64 759.177,08

1. Εµπορεύµατα 185.796,16 190.750,91 2α. Επιταγές πληρωτέες 218.000,21 209.254,96
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 46.041,24 10.342,47
    & Εϊδη συσκευασίας 22.954,75 31.243,37 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 35.230,63 38.501,89

208.750,91 221.994,28 8. Υποχρεώσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 355.000,00 0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις 11. Πιστωτές διάφοροι 410.121,45 308.419,05

1. Πελάτες 112.498,12 50.703,87 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.ΙΙ) 1.360.280,17 1.325.695,45
10. Επισφαλείς-Επίδικοι και χρεώστες 184.681,39 0,00
11. Χρεώστες διάφοροι 640.383,15 640.456,66
12. Λογ/σµος διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων 87.275,92 87.101,06

1.024.838,58 778.261,59
IV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 6.575,30 196.833,73
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 45.663,58 55.237,48

52.238,88 252.071,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 1.285.828,37 1.252.327,08

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 0,00 35.092,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 1.848.138,84 1.978.919,13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.848.138,84 1.978.919,13

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 95,00 95,00 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 95,00 95,00
2. Χρεωστικοί λογ/σµοι εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών 41.643,43 41.643,43 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων

41.738,43 41.738,43   και εµπράγµατων ασφαλειών 41.643,43 41.643,43
41.738,43 41.738,43

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3.941.119,20 3.597.116,23 Καθαρά αποτ/τα (ζηµιές) χρήσεως -137.861,01 -609.999,16
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 2.011.128,31 1.768.713,83 (+) Υπόλοιπο ζηµιών/κερδών προηγ. χρήσεων -965.215,76 -355.216,60
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 1.929.990,89 1.828.402,40 (-) ∆ιαφορές ελέγχου προηγ. χρήσεων 27.504,00 0,00
ΠΛΕΟΝ: Αλλα Έσοδα εκµεταλλεύσεως 4.735,24 203,71 Ζηµιές εις νέο -1.130.580,77 -965.215,76
ΣΥΝΟΛΟ 1.934.726,13 1.828.606,11

ΜΕΙΟΝ:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 281.891,62 304.419,78
              3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.681.067,89 1.962.959,51 1.842.113,46 2.146.533,24
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετ/σεως -28.233,38 -317.927,13

ΠΛΕΟΝ:  4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 7.997,38 0,00
ΜΕΙΟΝ:   3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.814,62 6.182,76 2.769,21 -2.769,21
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετ/σεως -22.050,62 -320.696,34

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
           1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.889,03 0,00
           3. Έκτακτα κέρδη 14.394,37 16.283,40 0,00 0,00
          Μείον: 
                    1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 8.067,94 1.480,50 ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡ.
                    2. Έκτακτες ζηµίες 0,00 4.511,33
                    3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 124.025,85 -115.810,39 283.310,99 -289.302,82
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές) -137.861,01 -609.999,16
ΜΕΙΟΝ:   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 107.826,54 111.175,01 Ν 104254 Ξ 109644 Φ188643 
Μείον οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 107.826,54 0,00 111.175,01 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -137.861,01 -609.999,16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»

ΑΘΗΝΑ, 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 11851

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) 

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44251/62/B/99/287  Ε∆ΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Ο έλεγχός µας, στα
πλαίσια του οποίου λάβαµε και πλήρη γνώση του απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που
ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε
ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές
Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.  Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής :  
1. Από τη φυσική απογραφή των παγίων που πραγµατοποιήθηκε σε συνδυασµό µε τα δικαιολογητικά απόκτησης των παγίων διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2002, πάγια συνολικής αξίας 15.585,78 €, (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ), δεν υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και κατά συνέπεια το
ποσό αυτό έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση της εταιρείας κατά τη χρήση αυτή.  
2. Κατά την κλειόµενη χρήση διενεργήθηκαν συνολικά λιγότερες αποσβέσεις επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της εταιρείας,16.000,00 € περίπου, ενώ κατά τις προηγούµενες χρήσεις είχαν διενεργηθεί λιγότερες αποσβέσεις ποσού 58.000,00 € περίπου. Εάν η εταιρεία διενεργούσε κανονικά τις αποσβέσεις, τότε
τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και προηγούµενων χρήσεων θα ήταν µειωµένα µε τα παραπάνω ποσά και η καθαρή θέση της εταιρείας σωρευτικά µειωµένη στις 31/12/2004 κατά το ποσό των 74.000,00 € περίπου.
3. Το κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.10 «Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες» αφορά έλλειµµα ταµείου, το οποίο προέρχεται από τη χρήση 2002, κατά την οποία το ταµείο τηρούνταν από τον τέως πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ο οποίος αν και παύθηκε των καθηκόντων του την 29.1.2003
και ανέλαβε ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να µας το προσκοµίσει προς έλεγχο, εντούτοις, εντελώς αναιτιολόγητα, δεν το προσκόµισε, τότε, σε µας για καταµέτρηση. Η εταιρεία ασκησε αγωγή κατά του πρώην προέδρου του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, διεκδικώντας την επιστροφή του ποσού αυτού και δεν
διενήργησε σχετική ισόποση πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης, καθώς σύµφωνα µε επιστολή το Νοµικού Συµβούλου της εταιρείας προς εµάς, η έκβαση της αγωγής θα είναι θετική για την εταιρεία.
4. Στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.11 «Χρεώστες ∆ιάφοροι» περιλαµβάνεται ποσό 640.205,43 € το οποίο αφορά κατά το ποσό των 440.205,43 € προκαταβολή που δόθηκε σε µέλος της ∆ιοικήσεως και µέτοχο της εταιρείας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190 και κατά το ποσό των
200.000,00 € προκαταβολή σε συνεργάτη της εταιρείας. Για τα δύο αυτά ποσά, δεν µας δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, ούτε και τα δέοντα έγγραφα που να θεµελιώνουν τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι δύο αυτές καταβολές. Σηµειώνεται ότι οι µη παρασχεθείσες εξηγήσεις και τα µη επιδειχθέντα έγγραφα
ζητήθηκαν, αλλά δεν µας χορηγήθηκαν από το προηγούµενο διοικητικό συµβούλιο, το οποίο παύθηκε των καθηκόντων του από την έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 29/1/2003, το οποίο άλλωστε είχε τη ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας και οι παραπάνω καταβολές έλαβαν
χώρα κατά την διάρκεια της θητείας του. Η εταιρεία δεν διενήργησε σχετική πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για ζηµιές που θα υποστεί από τη µη είσπραξη των παραπάνω ποσών, γιατί άσκησε αγωγές κατά του προηγούµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε επιστολή το Νοµικού Συµβούλου
της εταιρείας προς εµάς, η έκβαση των αγωγών αυτών θα είναι θετική για την εταιρεία. ∆εν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε το ύψος της πρόβλεψης που θά πρεπε να κάνει η εταιρεία.
5. Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων» ποσό 45.680 €, δόθηκε σε µέλος της ∆ιοικήσεως και µέτοχο της εταιρείας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190. Κατά τη γνώµη µας το ποσό αυτό θεωρείται επισφάλεια και έπρεπε να διενεργηθεί
πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης.
6. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση υπ’ αριθ. 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως και στις διατάξεις του Ν.2065/1992, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για
αποζηµίωση όλου του προσωπικού της, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελιώσεως δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, αυτή θα ανέρχονταν στις 31/12/2004, στο ποσό των 29.350,00 € περίπου το οποίο θα έπρεπε, στο σύνολό του, να βαρύνει τις προηγούµενες
χρήσεις.
7. Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι δαπάνες ύψους 40.898 €, που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 2002 δεν πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
8. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας στις 31/12/2004, όπως αυτά αναµορφώνονται και µε τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας, είναι µικρότερο από το ½ του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεωης εταιρείας στις 31/12/2004, όπως
9. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2003 και 2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Κατά τη γνώµη µας και υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν εγκαίρως µέτρα που θα αποτρέπουν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 47, του Κ.Ν.2190/1920 και η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της, οι παραπάνω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της
εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών
διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση.



  

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2003

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως 80.817,43 80.817,43 0,00 80.817,43 64.653,94 16.163,49 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (45.900 Μετοχές των €14,67)
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 1.467,35 1.467,34 0,01 1.467,35 1.173,91 293,44 1. Καταβληµένο 673.353,00 577.998,00

82.284,78 82.284,77 0,01 82.284,78 65.827,85 16.456,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
Ι. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 3. Ειδικά αποθεµατικά 138,46 138,46

5. Λοιπές Ασώµατες ακινητοποιήσεις 29.347,03 29.347,03 0,00 29.347,03 23.477,62 5.869,41
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις V. Αποτελέσµατα εις νέο

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 228.670,38 97.226,26 131.444,12 216.787,94 77.724,76 139.063,18 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -586.749,17 -590.187,25
4. Μηχαν/τα -τεχν.εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισµός 28.307,08 18.604,29 9.702,79 26.073,67 15.438,52 10.635,15
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 180.703,52 159.249,00 21.454,52 176.758,25 137.808,38 38.949,87 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 437.680,98 275.079,55 162.601,43 419.619,86 230.971,66 188.648,20 (AI+AΙV+AV) 86.742,29 -12.050,79

Σύνολο Ακινητοποιήσεων ( Γ.Ι + Γ.ΙΙ ) 467.028,01 304.426,58 162.601,43 448.966,89 254.449,28 194.517,61 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.573,87 0,00

ΙΙΙ.Συµµετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσµες
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9.919,67 4.981,85 1. Προµηθευτές 54.370,82 212.838,85

2α. Επιταγές πληρωτέες 74.982,29 45.127,65
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 172.521,10 199.499,46 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 9.217,13 5.824,52

6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 10.655,94 17.551,10
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8. Βραχ. υποχρεώσεις κατά συνδ.επιχειρήσεων 35984,73 0
Ι. Αποθέµατα 11. Πιστωτές διάφοροι 9.840,71 18.285,03

1. Εµπορεύµατα 7.181,04 16.563,79 195.051,62 299.627,15
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα υλικά -
    ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας 14.574,34 6.796,30 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Ι + Γ.II) 196.625,49 299.627,15

21.755,38 23.360,09
ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 11.266,66 4.763,87
11. Χρεώστες διάφοροι 43.407,59 31.723,88

54.674,25 36.487,75
IV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 8.003,55 5.820,18
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 26.413,49 5.951,95

34.417,04 11.772,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(∆.Ι+∆.ΙΙ+∆.IV) 110.846,67 71.619,97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆ ) 283.367,78 287.576,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 283.367,78 287.576,36

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων
    και εµπράγµατων ασφαλειών 91.342,63 91.342,63    και εµπράγµατων ασφαλειών 91.342,63 91.342,63

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία υποθέσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων στις 31/12/2004, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
2. Τα ποσά της προηγούµενης χρήσης εµφανίζονται όπως δηµοσιεύθηκαν στον Ισολογισµό 31/12/2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.388.259,76 1.271.748,03 Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζηµιές) χρήσεως 10.221,08 -101.367,89
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 576.603,66 636.419,18 ( + ) Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -590.187,25 -488.819,36
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 811.656,10 635.328,85 ( + ) ∆ιαφορές ελέγχου προηγ. χρήσεων 6.783,00 0,00
ΠΛΕΟΝ: Αλλα Έσοδα εκµεταλλεύσεως 24.685,26 16.160,99 Ζηµιές εις νέο -586.749,17 -590.187,25
ΣΥΝΟΛΟ 836.341,36 651.489,84

ΜΕΙΟΝ:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 66.434,22 71.965,67
              3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 758.876,19 825.310,41 677.180,11 749.145,78
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετ/σεως 11.030,95 -97.655,94

ΠΛΕΟΝ:   4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 3,37 0,00
ΜΕΙΟΝ:   3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.248,92 -1.245,55 3.108,63 -3.108,63
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετ/σεως 9.785,40 -100.764,57

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 541,37 536,15
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 1.283,71 0,00

ΜΕΙΟΝ: 1.825,08 536,15
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.389,40 271,07
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 1.389,40 435,68 868,40 1.139,47 -603,32

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) 10.221,08 -101.367,89
ΜΕΙΟΝ: 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 66.434,22 71.965,67
Μείον οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 66.434,22 0,00 71.965,67 0,00
Μείον ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1.022,11 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 9.198,97 -101.367,89

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν 104254 Ξ 109644 Α.∆.Τ. Κ 176293   Α.Μ.Ο.Ε. 3836

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας «ΑΛΑΣ Α.Ε.»

ΑΘΗΝΑ, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μιχαήλ Ιωαν. Τσιάβος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 14971

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Α Λ Α Σ  Α.Ε.  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) 

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43829/01/Β/99/486, Ε∆ΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας «ΑΛΑΣ Α.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους
λογιστικού απολογισµού των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο. Η εταιρεία δεν τηρεί θεωρηµένο βιβλίο αποθήκης, λόγω µη πλήρωσης των προϋποθέσεων του Κ.Β.Σ. Το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, υπολογίστηκε εξωλογιστικά µέσω της απογραφής τέλους χρήσεως και του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης. ∆εν
τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις
πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:  
1) Στα κονδύλια του Ενεργητικού ∆-ΙΙ-1 "Πελάτες" και ∆-ΙΙ-11 "Χρεώστες ∆ιάφοροι" περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 33.400,00, για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για τη µη είσπραξή τους. Κατά τη γνώµη µας, η εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει ισόποση
πρόβλεψη, για να καλύψει τις απώλειες που πιθανόν να προκύψουν κατά την ρευστοποίησή τους και η οποία θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση της εταιρείας των προηγούµενων χρήσεων. 2) Η εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου του
από την υπηρεσία. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελιώσεως δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, τότε το συνολικό ύψος της θ΄ανερχόταν στο ποσό των € 3.036,00 το οποίο θα επιβάρυνε τα
αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 3) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας στις 31/12/2004 είναι µικρότερο από το ½ του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης λόγω του ύψους των
Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αναµορφώνονται µε τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων και του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 4) Η εταιρεία, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και 2004 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν
έχουν καταστεί οριστικές.
Κατά τη γνώµη µας και υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν εγκαίρως µέτρα που θα αποτρέπουν την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 § 1 περ. γ΄ κωδ. Ν. 2190/1920 και η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και
στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των
σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 



  

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 3.620.780,00 2.563.783,00

5. Λοιπές Ασώµατες ακινητοποιήσεις 120.413,00 25.243,00 95.170,00 39.221,00 24.718,00 14.503,00 1. Καταβληµένο 0,00 1.056.997,00
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.620.780,00 3.620.780,00

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 246.306,00 0,00 246.306,00 294.408,00 0,00 294.408,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 645.084,00 216.640,00 428.444,00 576.629,00 130.396,00 446.233,00 V. Αποτελέσµατα εις νέο
4. Μηχ/τα -τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός εξοπλισµός 687.438,00 173.410,00 514.028,00 629.088,00 111.465,00 517.623,00 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -1.521.865,00 -1.258.292,00
5. Μεταφορικά µέσα 43.179,00 17.008,00 26.171,00 35.408,00 9.376,00 26.032,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 211.768,00 26.195,00 185.573,00 175.353,00 14.530,00 160.823,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 32.891,00 0,00 32.891,00 0,00 0,00 0,00 VΙΙ. Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής
Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 1.866.666,00 433.253,00 1.433.413,00 1.710.886,00 265.767,00 1.445.119,00 ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού -361.871,00 -298.772,00

Σύνολο Ακινητοποιήσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ ) 1.987.079,00 458.496,00 1.528.583,00 1.750.107,00 290.485,00 1.459.622,00 VIII. ∆ιαφορές ενοποίησης -1.137.945,00 -1.216.404,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ) 1.528.583,00 1.459.622,00 ΙΧ. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 819.787,00 177.767,00

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ι. Αποθέµατα (AI+AV+AVII+AVIII+AIX) 1.418.886,00 1.025.079,00

1. Εµπορεύµατα 0,00 0,00
2. Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 18.101,00 17.607,00
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες - αναλώσιµα υλικά - Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
    ανταλλακτικά & εϊδη συσκευασίας 43.777,00 47.056,00 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

61.878,00 64.663,00 1. ∆άνεια τραπεζών 236.646,00 514.665,00
ΙΙ. Απαιτήσεις

11. Χρεώστες διάφοροι 790.663,00 1.577.893,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
790.663,00 1.577.893,00 1. Προµηθευτές 0,00 1.231.238,00

IV. ∆ιαθέσιµα 2. Τράπεζες 275.459,00 303.988,00
1. Ταµείο µετρητών 23.260,00 10.488,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 7.549,00 7.205,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 23.271,00 42.978,00 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 841,00 0,00

46.531,00 53.466,00 11. Πιστωτές διάφοροι 488.274,00 73.469,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 772.123,00 1.615.900,00
(∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 899.072,00 1.696.022,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓΙΙ) 1.008.769,00 2.130.565,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆) 2.427.655,00 3.155.644,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 2.427.655,00 3.155.644,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία υποθέσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων στις 31/12/2004, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.837.045,00 1.675.604,00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 1.206.431,00 1.120.167,00
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 630.614,00 555.437,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 29.325,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 659.939,00 555.437,00

ΜΕΙΟΝ:   3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.052.058,00 1.017.186,00
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετ/σεως -392.119,00 -461.749,00

ΜΕΙΟΝ:   3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 39.806,00 76.154,00
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετ/σεως -431.925,00 -537.903,00

ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,00 0,00

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές) -431.925,00 -537.903,00
ΜΕΙΟΝ: 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 175.369,00 132.393,00 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μείον οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 175.369,00 0,00 132.393,00 0,00 Α.∆.Τ. 716672
Μείον ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -168.352,00 -168.096,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -263.573,00 -369.807,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

GREGORY'S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD.

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΥΠΡΟΣ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) 
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

 

 



  

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως 154.581,22 128.987,15 25.594,07 154.581,22 118.347,20 36.234,02 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (16.500 Μετοχές των € 53,00)

154.581,22 128.987,15 25.594,07 154.581,22 118.347,20 36.234,02 1. Καταβληµένο 874.500,00 874.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις V. Αποτελέσµατα εις νέο

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 247.631,86 89.807,21 157.824,65 243.431,86 69.354,32 174.077,54 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -679.357,25 -557.940,95
4. Μηχαν/τα -τεχν.εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισµός 23.189,15 1.295,34 21.893,81 0,00 0,00 0,00
5. Μεταφορικά µέσα 3.408,05 701,17 2.706,88 3.308,48 116,70 3.191,78 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 8.788,77 3.788,69 5.000,08 6.726,68 2.318,06 4.408,62 (AI+AV) 195.142,75 316.559,05

283.017,83 95.592,41 187.425,42 253.467,02 71.789,08 181.677,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Προµηθευτές 136.366,09 309.928,62
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 29.587,30 29.244,02 2α. Επιταγές πληρωτέες 75.018,24 35.436,28

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 4.559,41 2.495,45
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 217.012,72 210.921,96 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 10.759,22 9.896,54

8. Βραχ/σµες υποχρεώσεις κατά συνδεδ. επιχειρ. 244.615,00 22.498,22
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11. Πιστωτές διάφοροι 7.464,83 5.953,40
Ι. Αποθέµατα 478.782,79 386.208,51

1. Εµπορεύµατα 14.974,49 16.441,22
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες - Υλικά συσκευασίας 12.938,12 12.844,60 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 478.782,79 386.208,51

27.912,61 29.285,82

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 40.308,79 24.213,72
11. Χρεώστες διάφοροι 15.315,59 46.572,77

55.624,38 70.786,49
IV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 321.226,22 319.946,94
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 22.921,38 32.017,62

344.147,60 351.964,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 427.684,59 452.036,87

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 3.634,16 3.574,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 673.925,54 702.767,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 673.925,54 702.767,56

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλοτρια περιουσιακά στοιχεία 195.954,45 0,00 1. ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων 195.954,45 0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία υποθέσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων στις 31/12/2004, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
2. Η εταιρεία προήλθε από µετασχηµατισµό Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/6/2001.
3. Στο τέλος της χρήσης δεν απασχολούσε προσωπικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 816.712,09 977.561,60 Καθαρά αποτ/τα (ζηµιές) χρήσεως -118.666,30 -46.277,93
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 375.966,17 414.004,41 ( + ) Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -557.940,95 -511.663,02
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 440.745,92 563.557,19 ( - ) ∆ιαφορές ελέγχου προηγ. χρήσεων 2.750,00 0,00
ΠΛΕΟΝ: Αλλα Έσοδα εκµεταλλεύσεως 4.821,77 0,00 Ζηµιές εις νέο -679.357,25 -557.940,95
ΣΥΝΟΛΟ 445.567,69 563.557,19

ΜΕΙΟΝ:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 34.458,67 40.660,01
              3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 524.310,94 558.769,61 568.047,92 608.707,93
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετ/σεως -113.201,92 -45.150,74

ΜΕΙΟΝ:  3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 427,26 427,26 278,16 278,16
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετ/σεως -113.629,18 -45.428,90

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
        1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 460,22 725,56
        2. Έκτακτα κέρδη 51,28 0,00
        Μειον: 511,50 725,56
        1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 5.548,62 1.558,33
        3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 5.548,62 -5.037,12 16,26 1.574,59 -849,03
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές) -118.666,30 -46.277,93
ΜΕΙΟΝ: 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 34.458,67 40.660,01
Μείον οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 34.458,67 0,00 40.660,01 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -118.666,30 -46.277,93

ΑΛΙΜΟΣ,  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.∆.Τ. Σ 592225 Α.∆.Τ. Ν 104254 Α.∆.Τ. Κ 176293   Α.Μ.Ο.Ε. 3836

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»

ΑΘΗΝΑ, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 11851

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.50386/01/Β/01/698, Ε∆ΡΑ: ΑΛΙΜΟΣ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα της ανώνυµης εταιρείας «ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», της τέταρτης εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2004. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και
γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο. Η εταιρεία δεν τηρεί θεωρηµένο βιβλίο αποθήκης, λόγω µη πλήρωσης των προϋποθέσεων του Κ.Β.Σ. Το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, υπολογίστηκε εξωλογιστικά µέσω της απογραφής τέλους χρήσεως και του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης. ∆εν τροποποιήθηκε η
µέθοδος απογραφής, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που
προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής : 
1) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας στις 31/12/2004, είναι µικρότερο από το ½ του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920. 2) Στα κονδύλια του Ενεργητικού ∆-ΙΙ-1 "Πελάτες" και ∆-ΙΙ-11 "Χρεώστες
∆ιάφοροι" περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 8,212,88 για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για τη µη είσπραξή τους. Κατά τη γνώµη µας, η εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει πρόβλεψη για να καλύψει τις απώλειες που πιθανόν να προκύψουν κατά την ρευστοποίησή
τους, ποσού € 4.106,44 το οποίο θα έπρεπε να επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση της εταιρείας την 31.12.2004. 3) Η εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το
προσωπικό της εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελιώσεως δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, τότε το συνολικό ύψος της θ΄ανερχόταν στο ποσό των € 10.822,00 εκ των οποίων ποσό € 3.143,97 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της
κλειόµενης χρήσης και το υπόλοιπο ποσό € 7.678,03 τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 4) Το κονδύλι του Παθητικού Γ-ΙΙ-8 "Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις" προκύπτει από ταµειακές διευκολύνσεις στην εταιρεία από την µητρική της. 5) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις
2002 έως και 2004 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Κατά τη γνώµη µας και υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της, οι παραπάνω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις
της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά
παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφάρµοσε η εταιρεία στην προηγούµενη χρήση.

 



  

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως 53.159,35 21.263,52 31.895,83 53.159,35 10.631,76 42.527,59 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
2. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 3.046,39 609,24 2.437,15 0,00 0,00 0,00

56.205,74 21.872,76 34.332,98 53.159,35 10.631,76 42.527,59 1. Καταβληµένο 404.340,00 205.100,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Οφειλόµενο 0,00 199.240,00
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 404.340,00 404.340,00

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 52.276,73 0,00 52.276,73 52.276,73 0,00 52.276,73
4. Μηχαν/τα -τεχν.εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισµός 29.243,54 0,00 29.243,54 29.243,55 0,00 29.243,54 IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 144.656,58 1.050,57 143.606,01 141.609,89 216,87 141.393,02 1. Τακτικό αποθεµατικό 329,20 329,20
Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 226.176,85 1.050,57 225.126,28 223.130,17 216,87 222.913,29

ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες V. Αποτελέσµατα εις νέον
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον -143.947,67 -146.301,25
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 149.735,14 149.735,14
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10.712,79 9.833,68 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

160.447,93 159.568,82 (AI+AIV+AV) 260.721,53 258.367,95

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 385.574,21 382.482,11 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προµηθευτές 28.788,93 149.374,15
Ι. Αποθέµατα 2α. Επιταγές πληρωτέες 15.151,66 12.713,51

1. Εµπορεύµατα 5.621,88 6.807,02 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 563,11 400,59
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 7.523,29 6.881,96
    & Εϊδη συσκευασίας 1.796,78 2.625,11 11. Πιστωτές διάφοροι 159.631,70 245.541,18
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00 198,73 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 211.658,69 414.911,39

7.418,66 9.630,86
ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 3.581,80 97.627,60
11. Χρεώστες διάφοροι 19.213,67 31.957,29

22.795,47 129.584,89
IV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 15.609,89 109.746,67
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 5.360,19 338,70

20.970,08 110.085,37
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(∆.Ι+∆.ΙΙ+∆.IV) 51.184,21 249.301,12

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 1.414,69 119,59 1. Έξοδα χρήσης πληρωτέα 125,87 1.151,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 472.506,09 674.430,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 472.506,09 674.430,41

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,03 0,03 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,03 0,03
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί 15.781,63 9.385,09 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί 15.781,63 9.385,09

15.781,66 9.385,12 15.781,66 9.385,12

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. ∆εν υπάρχουν εκκρεµείς ή υπό διαιτησία υποθέσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων στις 31/12/2004, που να µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
2. Τα ποσά της προηγούµενης χρήσης εµφανίζονται όπως δηµοσιεύθηκαν στον Ισολογισµό 31/12/2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 460.013,62 378.143,80 Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζηµιές) χρήσεως 2.353,28 -64.357,80
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 171.848,12 150.884,95 (+) Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -146.301,25 -81.943,45
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 288.165,50 227.258,85 Ζηµιές εις νέο -143.947,97 -146.301,25
ΠΛΕΟΝ: Αλλα Έσοδα εκµεταλλεύσεως 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 288.165,50 227.258,85

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 62.775,87 66.794,45
            3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 222.881,88 285.657,75 223.198,84 289.993,29
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετ/σεως 2.507,75 -62.734,44

ΠΛΕΟΝ:  4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 294,12
ΜΕΙΟΝ:   3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 168,22 -168,22 420,06 -125,94
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετ/σεως 2.339,53 -62.860,38

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
          1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 14,11 2.794,50

14,11 2.794,50
          Μείον: 
                   1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,06 308,09
                   2. Έκτακτες ζηµιές 0,00 3.958,83 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
                   3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 25,00

0,06 14,05 4.291,92 -1.497,42
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) 2.353,58 -64.357,80 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΙΟΝ: Π 132605 Σ 809396 Τ 865912
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 12.074,70 10.848,63
Μείον οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 12.074,70 0,00 10.848,63 0,00
Μείον ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1.153,25 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.200,33 -64.357,80

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) 

(Ποσά σε Ευρώ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21

ΠΑΤΡΑ,  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) 

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

 
 



  

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2003

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπ/στος
Αξία

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως 7.789,54 0,00 7.789,54 7.789,54 0,00 7.789,54 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

7.789,54 0,00 7.789,54 7.789,54 0,00 7.789,54 1. Καταβληµένο 235.000,00 235.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις V. Αποτελέσµατα εις νέον

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 356.047,13 0,00 356.047,13 307.134,23 0,00 307.134,23 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσης εις νέον -76.559,70 -118.287,72
5. Μεταφορικά µέσα 3.287,27 0,00 3.287,27 1.910,00 0,00 1.910,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 153.820,27 9.818,61 144.001,66 88.289,29 9.818,61 78.470,68 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 513.154,67 9.818,61 503.336,06 397.333,52 9.818,61 387.514,91 (AI+AV) 158.440,30 116.712,28

ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.990,00 6.990,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

6.990,00 6.990,00 1. Προµηθευτές 509.694,07 518.290,34
3. Τράπεζες Λογ/σµοι βραχ/σµιων υποχρεώσεων 117.906,74 140.422,13

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 510.326,06 394.504,91 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη -35.925,13 -52.571,40
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 33.538,31 8.026,02

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11. Πιστωτές διάφοροι 217.537,87 94.291,43
Ι. Αποθέµατα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 842.751,86 708.458,52

1. Εµπορεύµατα 31.963,15 8.100,54
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά
    & Εϊδη συσκευασίας 0,00 5.240,36

31.963,15 13.340,90
ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 3.073,02 887,82
11. Χρεώστες διάφοροι 1.880,30 1.880,30

4.953,32 2.768,12
III.Χρεόγραφα

3. Λοιπά χρεόγραφα 395,00 250,00
395,00 250,00

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο µετρητών 419.330,09 394.909,54
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 26.435,00 11.607,79

445.765,09 406.517,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 483.076,56 422.876,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 1.001.192,16 825.170,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.001.192,16 825.170,80

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 249,00 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 249,00
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί 0,00 66.138,00 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί 0,00 66.138,00

0,00 66.387,00 0,00 66.387,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγ.
 χρήσεως 2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.026.914,00 624.503,56 Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζηµιές) χρήσεως 41.728,02 -118.287,72
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 442.954,82 289.390,85 (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως -118.287,72 0,00
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 583.959,18 335.112,71 Ζηµιές εις νέο -76.559,70 -118.287,72
ΠΛΕΟΝ: Αλλα Έσοδα εκµεταλλεύσεως 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 583.959,18 335.112,71

ΜΕΙΟΝ:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 353.158,82 406.543,66
                3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 185.649,99 538.808,81 46.931,32 453.474,98
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετ/σεως 45.150,37 -118.362,27

ΠΛΕΟΝ:  4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 7,16 96,19
ΜΕΙΟΝ:   3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.661,60 -1.654,44 0,00 96,19
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµετ/σεως 43.495,93 -118.266,08

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 0,45
3. Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00

0,00 0,45 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΕΙΟΝ: 

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.767,91 -1.767,91 22,09 -21,64
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) 41.728,02 -118.287,72 ∆ΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΙΟΝ: Μ 996829 Ξ 109644 Μ 443512
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 0,00 9.818,61
Μείον οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 9.818,61 0,00
Μείον ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 20.446,73 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 21.281,29 -118.287,72

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) 

(Ποσά σε Ευρώ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51712/70/Β/02/35

ΠΑΤΡΑ,  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

Ποσά προηγούµενης
 χρήσεως 2003

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

Ποσά κλειοµένης
 χρήσεως 2004

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 11 ΜΑΙΟΥ 2005
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι
Σύµφωνα µε την εντολή που µας ανατέθηκε από τη γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρίας σας της 30-06-2003 για τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρικής χρήσης, ελέγξαµε τον Ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2003 ως και τα αποτελέσµατα των εργασιών της εταιρείας
σας που προκύψανε στο χρονικό διάστηµα 1-1-2004 έως 31-12-2004.
Κατά τον έλεγχο που διενεργήσάµε εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 37,Ν.2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόµενες από τη λογιστική, αρχές της ελεγκτικής.
Από την εταιρία τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη Νοµοθεσία τα οποία τέθηκαν στη διάθεση µας, για τη διενέργεια του ελέγχου. Μας δόθηκαν οι πληροφορίες και εξηγήσεις που ζητήσαµε.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ορθότητα και νοµιµότητα των εγγραφών που έγιναν στα επίσηµα βιβλία της εταιρίας και ότι υπάρχουν στο προσάρτηµα οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν.2190 / 1920.
Επίσης σας γνωρίζουµε ότι δεν άλλαξε η µέθοδος απογραφής που ακολουθεί η εταιρεία σας, ότι έγινε επαλήθευση και συµφωνία του περιεχοµένου της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις και δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα της ετασας γνω
Ο παραπάνω ισολογισµός της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2004 έως 31-12-2004 ως και οι αναλύσεις που τον συνοδεύουν προκύπτουν από τα επίσηµα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και απεικονίζουν µε βάση της κείµενες διατάξεις και τις αρχές της λογιστικής, την οικονοµική
κατάσταση της εταιρείας σας, όπως είχε την 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Βεβαιώνοντας την άριστη εντύπωση που αποκοµίσαµε από τον έλεγχο που κάναµε συνιστούµε σε σας κ. κ Μέτοχοι την έγκριση του Ισολογισµού της 31/12/2004 και την απαλλαγή µας από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.



  

o Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2004 - 31/12/2004) 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 
 

2004 2003 Α/Α Ανάλυση 
 Ποσά σε ΕΥΡΩ Ποσά σε ΕΥΡΩ 

Α   Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες    
Α 100 Ταµιακές εισροές    
  101 Πωλήσεις 39.482.061,22 35.577.513,61
  102 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 2.062.057,61 1.992.342,90
  103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 112.035,43 220.259,36
  104 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 10.180,47 107.294,04
  105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.) 3.061,12 27.951,36
  106 Έσοδα χρεογράφων 30.586,91 0,00
  107 Πώληση χρεογράφων 0,00 86.015,86
  108 Μείωση απαιτήσεων 2.595.777,16 1.960.357,94
    Αφαιρούνται:    
  109 Αγορά χρεογράφων 0,00 -3.550.471,55
  110 Αύξηση απαιτήσεων 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εισροών (Α100) 44.295.759,92 36.421.263,52
Α 200 Ταµιακές εκροές    
  201 Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις) 14.444.145,83 13.449.652,32
  202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως 3.063.327,37 4.120.569,46
  203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως 121.475,31 124.848,93
  204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 20.979.486,69 19.284.503,20
  205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας 0,00 0,00
  206 Άλλα έξοδα 772.249,28 707.536,23
  207 Αύξηση αποθεµάτων 19.361,18 0,00
  208 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 71.899,15 0,00
  209 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0,00 0,00

  210 
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 
(πλην Τραπεζών, φόρων, µερίσµατα) 2.924.887,39 1.880.652,02

    Αφαιρούνται:    
  211 Μείωση αποθεµάτων 0,00 -1.806,04
  212 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 0,00 -130.365,41
  213 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού -32,01 -103,50
  214 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εκροών (Α200) 42.396.800,19 39.435.487,21
Α 300 Ταµιακές Εκροές φόρων    
  301 Φόροι εισοδήµατος 0,00 0,00
  302 Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00
  303 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 63.307,00 0,00
  304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 106.223,65 228.710,18
    Αφαιρείται:    
  305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εκροών φόρων (Α300) 169.530,65 228.710,18

    
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-
Α200-Α300)=Α 1.729.429,08 -3.242.933,87

Β   Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    



  

Β 100 Ταµιακές εισροές    
  101 Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00
  102 Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 8.202.511,16 15.082.524,94
  103 Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 916.474,90 1.197.730,90
  104 Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00 0,00
  105 Έσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00
  106 Πιστωτικοί τόκοι (µακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εισροών (Β100) 9.118.986,06 16.280.255,84
Β 200 Ταµιακές εκροές    
  201 Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00 107.265,17
  202 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 1.549.171,39 1.838.850,96
  203 Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 2.194.939,19 1.199.310,07
  204 Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 212.741,41 524.334,05
  205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 88.722,17 190.906,38
    Σύνολο ταµιακών εκροών (Β200) 4.045.574,16 3.860.666,63

     
Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β100-Β200)=Β 

 
5.073.411,90 12.419.589,21

Γ   Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Γ 100 Ταµιακές εισροές    
  101 Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο 0,00 0,00
  102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων 0,00 0,00
  103 Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00
  104 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εισροών (Γ100) 0,00 0,00
Γ 200 Ταµιακές εκροές    
  201 Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
  202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων 0,00 0,00
  203 Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.684.649,76 296.930,28
  204 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 2.760.253,26 4.261.087,47
  205 Τόκοι πληρωθέντες 1.734.753,47 1.701.800,97
  206 Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 11.433,11
  207 ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό 0,00 0,00
  208 Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εκροών (Γ200) 10.179.656,49 6.271.251,83
     

Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ 
 

-10.179.656,49 -6.271.251,83

    ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ) -3.376.815,51 2.905.403,51

    ΠΛΕΟΝ:  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.012.353,25 635.520,45

    ΠΛΕΟΝ:  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 10.013,13 471.429,29

    ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 645.550,87 4.012.353,25

 
Άλιµος, 14 Φεβρουαρίου 2005 

 
 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ                           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ                           ΒΛΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ                      ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
        Α∆Τ: Α 564143                                          Α∆Τ: Ξ 109644                                     Α∆Τ:  Κ 176923 
 
 
 



  

 
Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." της χρήσεως 2004 και είναι αυτή που 
αναφέρεαται στο από 16 Φεβρουαρίου 2005 πιστοποιητικό µας ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της 
χρήσεως αυτής. Κατά τη γνώµη µας η προαναφερόµενη Κατάσταση Ταµειακών Ροών απεικονίζει τις ταµειακές 
εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η µητρική 
εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση απορρόφησε την ενώνυµη εταιρεία "FOOD COURT A.E." σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η  απορρόφηση της εταιρείας έγινε µε ισολογισµό 
µετασχηµατισµού της 30.9.2004. Τα διαθέσιµα των ισολογισµών µετασχηµατισµού των απορροφούµενων 
εταιρειών απεικονίζονται σε ιδιαίτερο κονδύλι της ανωτέρω Κατάστασης Ταµιακών Ροών. 

 
ΑΘΗΝΑ 16/02/2005 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : 11851 

 
Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές  
Σύµβουλοι επιχειρήσεων  
 



  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΝΟΠΟΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 
ΠΕΜΠΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1/1/2004 - 31/12/2004) 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 
 

2004 2003 Α/Α Ανάλυση 
 Ποσά σε ΕΥΡΩ Ποσά σε ΕΥΡΩ 

Α   Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες    
Α 100 Ταµιακές εισροές     
  101 Πωλήσεις 48.396.412,45 46.626.898,14
  102 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 2.024.566,01 1.890.263,02
  103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 130.622,46 228.844,61
  104 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 11.464,18 109.367,96
  105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.) 11.069,03 29.344,25
  106 Έσοδα χρεογράφων 30.586,91 0,00
  107 Πώληση χρεογράφων 0,00 86.015,86
  108 Μείωση απαιτήσεων 467.850,08 1.904.039,43
    Αφαιρούνται:   0,00
  109 Αγορά χρεογράφων -145,00 -3.550.721,55
  110 Αύξηση απαιτήσεων 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εισροών (Α100) 51.072.426,12 47.324.051,72
Α 200 Ταµιακές εκροές     
  201 Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις) 18.408.316,14 17.819.634,79
  202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως 3.761.153,68 4.918.995,05
  203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως 121.475,31 124.848,93
  204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 25.656.028,67 26.170.174,59
  205 Έξοδα υποαπασχολήσεως/αδράνειας 0,00 0,00
  206 Άλλα έξοδα 914.021,76 1.052.326,77
  207 Αύξηση αποθεµάτων 0,00 0,00
  208 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 73.622,30 42.862,56
  209 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 1.025,20 1.096,12
  210 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών,φόρων,µερίσµατα) 4.314.474,52 0,00
    Αφαιρούνται:    
  211 Μείωση αποθεµάτων -9.326,43 -21.874,10
  212 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -35.092,65 -131.138,19
  213 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού -32,01 -103,50
  214 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) -1.925.790,50 -747.188,02
    Σύνολο ταµιακών εκροών (Α200) 51.279.875,99 49.229.635,00
Α 300 Ταµιακές Εκροές φόρων    
  301 Φόροι εισοδήµατος 0,00 13.077,51
  302 Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00
  303 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 103.313,00 0,00
  304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 50.097,19 261.400,69
    Αφαιρείται:    
  305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εκροών φόρων (Α300) 153.410,19 274.478,20

    
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες  
(Α100-Α200-Α300)=Α -360.860,06 -2.180.061,48

Β   Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  
Β 100 Ταµιακές εισροές  
  101 Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00 24.410,82
  102 Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 8.264.523,58 15.537.533,07
  103 Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 916.474,90 1.197.730,90



  

  104 Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 3.345,56 0,00
  105 Έσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00
  106 Πιστωτικοί τόκοι (µακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων 0,00 0,26
    Σύνολο ταµιακών εισροών (Β100) 9.184.344,04 16.759.674,79
Β 200 Ταµιακές εκροές     
  201 Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 81.192,00 123.795,17
  202 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 1.879.158,96 2.921.418,19
  203 Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 458.733,11 1.289.274,87
  204 Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 219.184,70 565.186,44
  205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 91.768,67 212.915,92
    Σύνολο ταµιακών εκροών (Β200) 2.730.037,44 5.112.590,59

    Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  
(Β100-Β200)=Β 

 
6.454.306,60 11.647.084,20

Γ   Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Γ 100 Ταµιακές εισροές     
  101 Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο 785.667,92 113.565,03
  102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων 0,00 0,00
  103 Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00
  104 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εισροών (Γ100) 785.667,92 113.565,03
Γ 200 Ταµιακές εκροές     
  201 Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
  202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων 0,00 0,00
  203 Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.953.994,89 7.769,28
  204 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 2.811.297,65 4.127.633,34
  205 Τόκοι πληρωθέντες 1.780.879,52 1.787.311,44
  206 Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 38.790,64
  207 ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό 0,00 0,00
  208 Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00
    Σύνολο ταµιακών εκροών (Γ200) 10.546.172,06 5.961.504,70
    Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

(Γ100-Γ200)=Γ 
 

-9.760.504,14 -5.847.939,67

    ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ) -3.667.057,60 3.619.083,05

    ΠΛΕΟΝ:  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
  6.479.275,55 2.824.445,55

    ΠΛΕΟΝ:  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  10.013,13 471.420,29

    ΠΛΕΟΝ:  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002 -900.699,04 -435.673,34

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.921.532,04 6.479.275,55
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Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
Ελέγξαµε την ανωτέρω Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." και των θυγατρικών 
της, της χρήσεως 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 16.2.2005 πιστοποιητικό µας ελέγχου των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης αυτής. Κατά τη γνώµη µας η προαναφερόµενη Ενοποιηµένη 
Κατάσταση Ταµειακών Ροών απεικονίζει τις ταµειακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες 
του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2004. Σηµειώνεται ότι η µητρική 
εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση απορρόφησε την ενώνυµη εταιρεία "FOOD COURT A.E." σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η  απορρόφηση της εταιρείας έγινε µε ισολογισµό 
µετασχηµατισµού της 30.9.2004. Τα διαθέσιµα των ισολογισµών µετασχηµατισµού των απορροφούµενων 
εταιρειών απεικονίζονται σε ιδιαίτερο κονδύλι της ανωτέρω Κατάστασης Ταµιακών Ροών. 

 
 

ΑΘΗΝΑ 16/02/2005 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : 11851 

 
 
Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές 
Σύµβουλοι επιχειρήσεων 
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