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
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως...........................................
2. Συναλ.διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων...................
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου.....................................
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως......................................................

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
3. Υπεραξία επιχείρησης ................................................................
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις................................................

5.865.702,23
58.949,38
199.547,95
5.158.009,96
11.282.209,52

5.325.391,20

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
3.743.732,31
38.023,70
199.547,94
3.592.268,72
7.573.572,67

0,00

2.121.969,92
20.925,68
0,01
1.565.741,24
3.708.636,85

5.325.391,20

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ
6.108.572,10
58.949,38
199.547,95
5.322.511,82
11.689.581,25

5.325.391,20

3.930.601,97
38.023,70
199.547,94
3.642.609,64
7.810.783,25

0,00

2.177.970,13
20.925,68
0,01
1.679.902,18
3.878.798,00

5.325.391,20

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

9.501.130,80
0,00
9.501.130,80

9.274.913,40
97.627,60
9.372.541,00

ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.........

17.870.183,29

17.870.183,29

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού......

99.257,00

137.876,11

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(22.621.740 Μετοχές των 0,42 ευρώ)
1. Καταβληµένο ....................................................
2. Οφειλόµενο ......................................................

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.......................................................................
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα................................................................
4. Μηχανήµατα - Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός Μηχαν/κος Εξ/µός.............
5. Μεταφορικά Μέσα.....................................................................

246.306,00
10.887.922,70
2.840.805,46
801.473,68

0,00
3.161.891,97
1.288.529,17
375.333,35

246.306,00
7.726.030,73
1.552.276,29
426.140,33

2.664.086,66
14.895.979,58
2.668.021,04
939.069,78

0,00
4.234.889,46
1.074.865,06
450.985,21

2.664.086,66
10.661.090,12
1.593.155,98
488.084,57

IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό..........................................
Μείον: Ζηµίες από πώληση και υποτίµηση
συµµετοχών και χρεογράφων......................

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός........................................................
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές..........................
Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ).......................................
Σύνολο ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

6.134.109,88
32.891,00
20.943.508,72
27.749.905,23

4.307.026,42
0,00
9.132.780,91
9.534.316,53

1.827.083,46
32.891,00
11.810.727,81
18.215.588,70

6.519.330,71
8.804,11
27.695.291,88
34.429.300,50

4.099.614,01
0,00
9.860.353,74
10.264.299,06

2.419.716,70
8.804,11
17.834.938,14
24.165.001,44

3. Ειδικό αποθεµατικό.............................................
4. Έκτακτα Αποθεµατικά.........................................
5. Αφορολ.αποθεµατικά ειδ. διατάξ. καί νόµων.........

ΙΙΙ. Συµµ/χές & άλλες µακρ. Χρηµ/κές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις....................................
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις..............................................
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

498.135,14

498.135,14

1.767.175,69
2.265.310,83
20.480.899,53

1.673.232,63
2.171.367,77
26.336.369,21

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα

V. Αποτέλεσµατα είς νέο
Υπόλοιπο ζηµιών είς νέο...............................................

266.630,76
-3.599.496,51

267.871,46
-3.332.865,75

-1.327.891,54

-1.060.020,08

3.223,18
17.594,37
1.843.678,49
-1.468.369,71

3.223,18
17.532,07
1.849.473,98
810.209,15

-8.413.156,13

-8.685.686,06

VII. Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής
Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού...................

-361.871,00

-298.772,00

VIIΙ. ∆ιαφορά ενοποίησης............................................

-3.642.315,68

-5.567.238,29

ΙΧ. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας........................................

1.227.725,57

303.058,05

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
( ΑΙ + ΑΙΙ + AIII+ AIV + AV + AVII +AVIII +AIX ).....

14.723.866,60

13.942.171,25

2.185,41

2.185,41

4.694.001,49
159.519,82
4.853.521,31

10.568.297,93
239.778,83
10.808.076,76
3.092.243,70
4.278,33
5.028.842,44
13.587.404,04
5.356,59
346.678,11

1. Εµπορεύµατα............................................................................

920.261,24

1.116.203,17

2. Προϊόντα έτοιµα & Ηµιτελή .......................................................
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά

18.101,00

17.607,00

& Είδη συσκευασίας..................................................................
5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεµάτων ........................................

3.229.184,67
1.964,82
4.169.511,73

3.111.079,60
1.324,45
4.246.214,22

1. Πελάτες....................................................................................
2. Γραµµάτια εισπρακτέα:
-Χαρτοφυλακίου.......................................................................

1.582.765,22

2.533.775,44

55.450,60

6.391,74

3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση........................................................
3α. Επιταγές εισπρακτέες ..............................................................
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση ........................................................

2.663,86
784.004,27
26.623,44

2.663,86
369.086,41
26.623,44

2. ∆άνεια Τραπεζών...............................................
8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις...................

0,00
0,00
279.875,69
204.322,43
3.866.964,99
87.275,92
6.889.946,42

165.259,58
97.627,60
0,00
10.350,93
4.235.799,66
88.715,15
7.536.293,81

ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές.....................................................
2. Γραµµάτια πληρωτέα..........................................
2α. Επιταγές πληρωτέες..........................................
3. Τράπεζες λογ.βραχ/σµων υποχρεώσεων...............
4. Προκαταβολές πελατών......................................
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη.......................

1.739.186,40
0,00
4.126.662,69
10.776.106,39
35.843,29
265.771,31

757.574,57

250,00
3.550.471,55
3.550.721,55

6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί.....................................
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση..........................................
8. Υποχρεώσεις προς συνδ. Επιχειρήσεις...................

758.417,43

395,00
3.550.471,55
3.550.866,55

1.926.939,00
121.161,00

2.396.089,22
100.907,09

1.587.025,25
334.506,79
1.921.532,04
16.531.856,74

4.507.346,34
1.971.929,21
6.479.275,55
21.812.505,13

10. Μερίσµατα πληρωτέα ........................................
11. Πιστωτές διάφοροι ............................................
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ )...

4.414,81
1.488.031,46
21.242.533,78

4.414,81
2.013.391,68
27.337.180,58

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ).............................

26.096.055,09

38.145.257,34

100.975,36

63.196,23

261,38

1.254,57

40.822.368,48

52.090.868,57

40.822.368,48

52.090.868,57

14.090.990,11
1.414.378,46
15.781,63
15.521.150,20

5.498.632,26
1.298.721,43
9.385,09
6.806.738,78

14.090.990,11
1.414.378,46
15.781,63
15.521.150,20

5.498.632,26
1.207.378,80
100.727,72
6.806.738,78

ΙΙ. Απαιτήσεις

3γ. Επιταγές σε ενέχυρο.................................................................
4. Kεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση.................................
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχειρήσεων...................
10. Επισφαλείς πελάτες χρεώστες.....................................................
11. Χρεώστες διάφοροι...................................................................
12. Λογ/µοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων.......................
IΙΙ . Χρεόγραφα
3.Λοιπά χρεόγραφα......................................................................
4.Ίδιες Μετοχές...........................................................................
IV . ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο .....................................................................................
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ............................................
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)..

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων..........................................................

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆+Ε )....................................

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία....................................................
2. Χρεωστ.λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών.............
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως..........................................................

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις γιά αποζηµίωση προσ/κού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία ...................................................
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα ............................

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + ∆ ).........

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων.......
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και.................
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως..................................

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.» και «GRΕGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD»,
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 την εταιρεία έγινε µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2004 και
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 δεν είναι συγκρίσιµα µε της κλειόµενης.
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 αξίας της µετοχής.

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

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

48.396.412,45
18.408.316,12
29.988.096,33

46.626.898,14
17.819.634,79
28.807.263,35

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) ...................................................................
Μείον : Κόστος πωλήσεων........................................................................
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως...................................
Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως.........................................................
Σύνολο.................................................................................................
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας..................................................
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως.................................
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως.................................................

2.024.566,01
32.012.662,34
4.478.646,00
123.272,78
27.120.813,12

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) εκµεταλλεύσεως.....................
11.069,03
30.586,91
1.780.879,52

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα..................................................
2. Έκτακτα κέρδη ...................................................................
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων.............................................

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές).........................
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων .........................................
Μείον: Οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος...........
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ.............
Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας προ φόρων.....................................
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .........................................

31.722.731,90
289.930,44

ΠΛΕΟΝ: 3.Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων...........................
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα.............................................
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα............................................
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως...................................
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα

Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα...................................................
2. Έκτακτες ζηµιές...................................................................
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων.............................................

1.890.263,02
30.697.526,37
8.714.100,56
124.861,18
27.791.354,66

-5.932.790,03
1.087.896,24
29.344,25
1.787.311,44

-1.739.223,58
-1.449.293,14

115.173,52
3.230.844,36
11.464,18
3.357.482,06
586.390,17
94.483,50
233.148,09

914.021,76

-670.070,95
-6.602.860,98

228.844,61
4.701.444,85
109.367,96
5.039.657,42

-2.443.460,30

182.019,93
1.417.048,69
771.750,34

2.370.818,96

994.167,16
2.248.213,59
2.248.213,59

36.630.316,40

0,00
994.167,16
-213.281,80
1.207.448,96

-2.668.838,46
-3.934.022,52

5.416.297,83
5.416.297,83

0,00
-3.934.022,52
-784.388,60
-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.Μ.Α 488863

Α.∆.Τ Κ 176293
Α.Μ.Α 3836

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.
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 ενοποιηµένεςοικονοµικές 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 προβλεπόµενεςαπό 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.
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 ενοποιούµενωνθυγατρικών 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.
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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