ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 - ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2004 - 30/06/2004
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

1/1-30/6/2004

1/1-30/6/2003

∆απάνες Πολυετούς Απόσβεσης
(Αναπόσβεστο Υπόλοιπο)................................................................
Πάγιο Ενεργητικό...........................................................................
Μείον : Αποσβέσεις µέχρι 30/06/2004..............................................
Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις..............................
Αποθέµατα....................................................................................
Πελάτες........................................................................................
Λοιπές Απαιτήσεις..........................................................................
Χρεόγραφα...................................................................................
∆ιαθέσιµα......................................................................................
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού.............................................

3.478.279,23
22.405.653,13
-7.567.670,54
10.254.107,57
3.758.161,94
4.526.400,53
9.456.746,99
3.550.471,55
2.007.399,44
39.838,94

4.151.969,39
30.894.068,10
8.609.076,22
17.276.858,04
3.822.332,46
6.287.684,43
6.595.670,06
3.614.101,67
1.869.651,31
155.536,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ..........................................................

51.909.388,78

66.058.795,25

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ...............................................

15.866.326,11

3.728.008,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

1/1-30/6/2004

1/1-30/6/2003

Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο...................................
Αποθεµατικά και λοιποί λογ/σµοί ιδίων Κεφαλαίων...............
Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων..................................
Αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων.............................
Προβλέψεις διάφορες.......................................................
Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες..........................................
Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες..........................................
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού..................................

9.274.913,40
16.565.217,42
3.339.005,21
-4.971.838,68
2.185,41
10.014.024,97
17.685.881,05
0,00

9.048.696,00
19.045.755,24
43.687,93
-2.560.349,22
880,41
21.851.666,90
18.584.766,44
43.691,55

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.................................................

51.909.388,78

66.058.795,25

15.866.326,11

3.728.008,66

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ.................................

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 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (1η Ιανουαρίου 2004 - 30η Ιουνίου 2004)

Έσοδα από Πωλήσεις.....................................................................
Μείον: Κόστος Πωληθέντων............................................................
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως .................................
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκµεταλλεύσεως................................................
Σύνολο.........................................................................................
Μείον:
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας..........................................
Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας-Ανάπτυξης...............................
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης..............................................
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως......................
Πλέον ή µείον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως .......................
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη.......................................................
Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζηµίες.......................................................
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ............................................
Μείον: οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ............................
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΕΡ∆Η) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ...............................................................

1.099.299,74
66.958,66
11.037.043,16

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

1/1-30/6/2004

1/1-30/6/2003

19.561.583,04
7.046.237,72
12.515.345,32
1.041.470,72
13.556.816,04

17.425.734,45
6.224.228,76
11.201.505,69
1.441.294,99
12.642.800,68

12.203.301,56
1.353.514,48
-1.024.124,18
329.390,30

3.607.391,59
62.989,29
9.252.831,70

12.923.212,58
-280.411,90
522.546,83
242.134,93

3.166.614,91
157.000,00

3.009.614,91

226.618,79
425.065,79

-198.447,00

950.054,18
950.054,18

0,00

2.328.640,67
2.328.640,67

0,00

3.339.005,21

43.687,93

ΑΛΙΜΟΣ 20/08/2004
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α∆Τ Α-564143

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ. ΒΛΑΣΙΟΣ
Α∆Τ Ξ-109644

ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α∆Τ Ν-104254
Α.Μ.Α. 488863

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ Τ-564393
Α.Μ.Α. 3694

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
∆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.

ΑΘΗΝΑ 27/08/2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων

