
 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 
Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος 

 

Επισυνάπτονται οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
Α.Β.Ε.E. που αφορούν την περίοδο  από 01/01/2005 – 31/03/2005..  

Τα παρακάτω  στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την 
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.  

Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική 
επιλογή η άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου  
www.gregorys.gr  όπου αναρτώνται  οι περιοδικές  οικονοµικές καταστάσεις που 
προβλέπουν τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα. 

Σας γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή που να αναφέρεται στις 
παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση . 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1.1.  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, Τ.Κ. 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: 

o 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. 

o Η εµπορία ποτών αναψυκτικών. 

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

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

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

o 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. 

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

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

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

 

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

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

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

o 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. 

o Να συµµετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό. 

o Να αγοράζει, πωλεί και εµπορεύεται µηχανολογικό εξοπλισµό καταστηµάτων.  

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

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

o 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. 

o 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 καθώς 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. 

 

1.2.   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.”. 

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. 

 

1.3. 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. 

 

Για τη διανοµή των προϊόντων της, η εταιρεία χρησιµοποιεί διαφορετικά δίκτυα. 

∆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). 



∆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). 

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

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

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. 

 

1.4. 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 : 

o Προϊόντα σφολιάτας (τυρόπιτα, λουκανικόπιτα, κασερόπιτα, πίτσα κτλ) 

o Κρουασάν (σπέσιαλ, βουτύρου, σοκολάτα κτλ) 

o Παραδοσιακά (µπουγάτσα κρέµα, χωριάτικη σπανακοτυρόπιτα, στριφτή τυρόπιτα-
σπανακόπιτα κτλ) 

o Ζύµες µαγιάς (πίτσα ταψιού, πεϊνιρλί, µέξικο κτλ) 

o Κρύα σάντουιτς (σε άσπρη µπαγκέτα & µπαγκέτα ολικής αλέσεως) 

o Ζεστά και κρύα σάντουιτς (σε τορτίγια, σε ψωµί Brioche, αραβική πίτα & κρουασάν 
βουτύρου) 

o Τοστ σάντουιτς 

o Hot-Dog 

o Club sandwich 

o Φρεσκοκοµµένες σαλάτες 

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

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

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

o Αναψυκτικά (κύριος συνεργάτης 3Ε) 

o Συσκευασµένοι χυµοί (συνεργάτης 3Ε, Φάγε) 

o Μπύρες 

o Γάλα, γιαούρτι (συνεργάτης Φάγε) 

o 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).  

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. 

 

2. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΠΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΕΠΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 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. 

 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. 

 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. 

Αναφορικά µε τις παραπάνω παρατηρήσεις 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: 

o 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. 

o 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. 

o 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».  

o Την από 2.2.2003 εξώδικη δήλωση – διαµαρτυρία - πρόσκληση της εταιρείας µας 
κατά των Αθανασίου Βαρταλάµη, Γεωργίου Βαρταλάµη και της ∆έσποινας Παλτίδου 

o 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.  

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 



3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

3.1.  ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Το νόµισµα  στο οποίο απεικονίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου είναι το 
Ευρώ. 

Οποιαδήποτε συµµετοχή σε Εταιρεία του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης  η χώρας 
πού ανήκει στην Ένωση αλλά δεν χρησιµοποιεί το Ευρώ µετατρέπεται σε Ευρώ µε την 
ισοτιµία του ισολογισµού. 

 

3.2.  ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η Εταιρεία αποτιµά  τον πάγιο εξοπλισµό της  στις αξίες κτήσης µείον κατ’ αρχήν των  
συσσωρευµένων  αποσβέσεων πλέον όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων . Σε περίπτωση απαξίωσης πάγιου εξοπλισµού λόγω νέας 
τεχνολογίας τότε τον διαγράφει επηρεάζοντας  τα αποτελέσµατα της. Μεταγενέστερες 
δαπάνες καταχωρούνται  σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων η ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά 
οφέλη που αναµένετε να εισρεύσουν  από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος 
τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα . Το κόστος επισκευών  και συντηρήσεων 
καταχωρείται  στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.  

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων πλήν οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους πού  έχει ως εξής:  

 

 
ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ  

(έτη)  

ΚΤΙΡΙΑ 30 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6 έως 15 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 8 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 έως 10 

 

 

3.3.  ΥΠΕΡΑΞΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Η υπεραξία  από εξαγορές εταιρειών  εµφανίζεται στο ενεργητικό της επιχείρησης βάσει 
του ∆ΠΧΠ 3.  Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος δεν 
αποσβένεται και εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση της αξίας της  εάν υπάρχουν γεγονότα 
που παρέχουν ενδείξεις για ζηµία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 . 

Παραθέτουµε µε τα στοιχεία µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις του οµίλου. 



 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                            ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

1. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. 100,00 

2. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. 100,00 

3. ΑΛΑΣ Α.Ε. 90,00 

4. GREGORY'S MICROMEALS INTL. LTD. 99,99 

6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε. 51,00 

7. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. 51,00 

8. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. 51,00 

9. GREGORY'S ROMANIA S.A. 5,13 

10. FROZYM Ε.Π.Ε. 90,00 

11. OREA IMERA S.A. 70,00 

12. GREGORYS HOSPITAL S.A. 51,00 

 

Η συνολική επένδυση στις παραπάνω εταιρείες αποτιµήθηκε στις εύλογες αξίες  από την 
διοίκηση της εταιρείας . Συγκεκριµένα κρίθηκε ότι συνέτρεχαν λόγοι αποµείωσης της αξίας 
κάποιων από τις παραπάνω συµµετοχές και διενεργήθηκε µείωση της εµφανιζόµενης αξίας 
κτήσης τόσο στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής όσο και στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

 

3.4.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Η αποτίµηση των αποθεµάτων  της Εταιρείας γίνεται στην χαµηλότερη µεταξύ της αξίας 
κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων υπολογίζεται 
µε βάση την µέση σταθµική τιµή αγοράς .  

Καθαρή ρευστοποιήσιµη είναι η τιµή στην οποία τα αποθέµατα µπορούν να 
ρευστοποιηθούν κατά την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης αφού γίνει πρόβλεψη για το 
κόστος ρευστοποίησης . Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή 
πώλησης κατά την συνήθη πορεία των εργασιών . 

Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέµατα που θεωρούνται πεπαλαιωµένα 
και πιθανόν να µην µπορούν να πωληθούν . 

 

3.5.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα Υπόλοιπα του  Λογαριασµού Πελάτες εξετάζονται κάθε φορά για το βάσιµο της 
είσπραξης τους. Σε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη αφερεγγυότητας ενός πελάτη τότε 
σχηµατίζεται πρόβλεψη η οποία επηρεάζει τα αποτελέσµατα της χρήσης. Μετά δε από την 
πλήρη απόδειξη της αδυναµίας είσπραξης του επισφαλούς ποσού πού βρίσκεται στην 
πρόβλεψη  τότε γίνεται η διαγραφή από την πρόβλεψη 

 



3.6.  Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Με την απόκτηση ιδίων µετοχών το καταβληθέν τίµηµα  απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων 
κεφαλαίων. 

 

3.7.  ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας αποτελούνται από µετρητά που βρίσκονται στο 
Ταµείο της  Εταιρείας καθώς και από καταθέσεις σε Λογαριασµούς όψεως. 

Οι καταθέσεις στους Λογαριασµούς όψεως  είναι τοκοφόροι. Όµως σε κάθε περίπτωση η 
Εταιρεία χρησιµοποιεί τα υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών για πληρωµές προµηθευτών. 

 

3.8.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας περιλαµβάνεται εκτός από το καταβεβληµένο Μετοχικό 
Κεφάλαιο  και τα παρακάτω Αποθεµατικά  Κεφάλαια : Α) Τακτικό αποθεµατικό Β) Έκτακτα  
Αποθεµατικά Γ) Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  ∆) Αφορολόγητα  Αποθεµατικά   Ε) Ζηµίες 
από πώληση συµµετοχών σε θυγατρικές Εταιρείες του οµίλου  ∆) Ζηµίες εις νέον. 

 

3.9.  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η εταιρεία αποτιµά την µελλοντική της υποχρέωση για συνταξιοδότηση  του Προσωπικού 
της  µε βάση τον Ν. 2112/ 1920 και τις σχετικές τροποποιήσεις του λαµβάνοντας  υπ’ όψιν 
τις ισχύουσες  αναλογιστικές αρχές. 

Έτσι για τον υπολογισµό της συγκεκριµένης πρόβλεψης ελήφθησαν  υπ’ όψιν και τα 
παρακάτω: 

o Ελβετικός Πίνακας Θνησιµότητας EVK 1990 

o Ελβετικός Πίνακας Ανικανότητας EVK 1990 

o Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης το 65 έτος και για τους άνδρες και για τις 
γυναίκες 

o Ποσοστό προεξόφλησης 4%  

 

3.10.  ∆ΑΝΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Τα δάνεια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα µακροπρόθεσµα και τα βραχυπρόθεσµα. 

Στην κατηγορία των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων συµπεριλαµβάνονται και οι 
υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις  µεταβιβάζουν στον Όµιλο όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του  µισθωµένου στοιχείου. 

Τα µισθώµατα χωρίζονται σε  χρεολυτική  δόση  και σε τόκους σύµφωνα µε την ανάλυση 
που µας δίνει η Εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Η χρεολυτική δόση µειώνει την µακροχρόνια υποχρέωση της Εταιρείας. Οι τόκοι 
επιβαρύνουν το αποτέλεσµα.   

Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στον χρόνο της ωφέλιµης ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου λόγω του ότι η εταιρεία κατά την λήξη των συµβάσεων µίσθωσης  
ανακτά την κυριότητα των µισθωµένων στοιχείων και συνεχίζει να τα χρησιµοποιεί. 



3.11.  ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Η επιβάρυνση – όφελος  από την  αναβαλλόµενη φορολογία  σχετίζεται από τα οικονοµικά 
οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογισθεί η θα καταλογισθούν 
από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. ∆εν κρίθηκε αναγκαία η 
αναµόρφωση τους  στο πρώτο τρίµηνο του 2005 λόγω µη ύπαρξης σηµαντικών διαφορών.  

 

3.12.  ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ 

Οι επιχορηγήσεις πού αφορούν στοιχεία του ενεργητικού  περιλαµβάνονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδο εποµένων χρήσεων και αναγνωρίζονται 
συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου 
στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.13.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση  τους 
µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία.  

Οι προβλέψεις επισκοπούνται  σε µηνιαία βάση και προσαρµόζονται προκειµένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για την 
διευθέτηση  της υποχρέωσης. 

 

3.14.  ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις που συνοδεύουν τις παραπάνω  σηµειώσεις είναι οι πρώτες οι 
οποίες καταρτίζονται µε βάση τις αρχές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής  
Παρουσίασης  

Για λόγους συγκρισιµότητας των καταστάσεων  µε την προηγούµενη χρήση  η αποτίµηση  
και η προσαρµογή της αξίας των επιµέρους στοιχείων  έγινε µε βάση τα στοιχεία του 
ισολογισµού 31/12/2003.µε συνέπεια την διαφοροποίηση  των οικονοµικών καταστάσεων 
που είχαν συνταχθεί µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας. 

Οι κυριότερες  προσαρµογές που έγιναν είναι οι παρακάτω  

o Άµεση απόσβεση  όλων των εξόδων πρώτης εγκατάστασης  και πολυετούς 
απόσβεσης. 

o Προσαρµογή όλων των συντελεστών απόσβεσης των παγίων στοιχείων µε βάση 
την ωφέλιµη ζωή τους. 

o Αναγνώριση των παγίων στοιχείων που υπάρχουν στις συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης που έχει συνάψει η επιχείρηση µε την µέθοδο της Πώλησης µε δικαίωµα 
επαναγοράς.  

o Αποτίµηση των συµµετοχών µε βάση την µέθοδο της αποµείωσης της αξίας τους. 

o Αναγνώριση των ακινήτων – απαξιωµένων αποθεµάτων  

o Αναγνώριση των επισφαλών πελατών 

o Την Μεταφορά των επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων από τα ίδια κεφάλαια  στα 
έσοδα εποµένων χρήσεων 



o Την Μεταφορά του κέρδους που προέκυψε από την Πώληση  µε δικαίωµα  
επαναγοράς των χρηµατοδοτικών µισθώσεων που συνήψε η Επιχείρηση 

o Την αναγνώριση της δανειακής υποχρέωσης από τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης. 

o Την Λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των 
εργαζοµένων στο χρόνο της συνταξιοδότησής τους . 

o Της αναγνώρισης των επιπτώσεων της ετεροχρονισµένης φορολογίας.. 

 

 

4.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 
4.1.  ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
31/03/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004

Υπεραξία επιχείρησης 4.239.765,70 4.239.765,70 5.361.063,70 5.377.710,70

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Γήπεδα-Οικόπεδα 328.000,00 328.000,00 328.000,00 328.000,00

Κτίρια & Τεχνικά Έργα 13.112.701,08 13.501.623,92 15.044.083,13 15.549.646,67

Μηχανήµατα - Τεχν. εγκαταστάσεις και  

λοιπός µηχαν/κός εξοπλισµός 2.010.528,29 2.093.883,58 2.693.566,39 2.869.193,88

Μεταφορικά Μέσα 512.152,80 544.672,98 545.936,32 583.627,12

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 4.521.148,80 4.730.851,61 5.447.751,89 5.725.659,92

Υπό εκτέλεση 27.226,00 32.891,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.484.530,97 21.199.032,09 24.086.563,73 25.089.018,59

  

Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες. 
Χρηµ/κές απαιτήσεις  

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 6.609.920,35 6.609.920,35 6.759.655,49 6.759.655,49

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.638.820,85 1.516.395,50 2.190.950,65 1.862.345,69

Μείον Εγγραφές ενοποίησης -6.133.133,77 -6.133.133,77

ΣΥΝΟΛΟ 8.248.741,20 8.126.315,85 2.817.472,37 2.488.867,41

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  32.973.037,87 33.565.113,64 32.265.099,80 32.955.596,70

 



4.2.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ  

 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2004 

LEASING 
31/12/2004 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
01/01/2005 - 
31/03/2005 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
01/01/2005  - 
31/03/2005 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
31/03/2005 

 328.000,00 328.000,00 

8.680.720,54  7.872.000,00 931,21 234.645,88 16.319.005,87 

2.059.044,43 1.191.372,42 11.284,00 12.117,65 3.249.583,20 

740.684,92 213.226,00 10.469,23 13.879,96 950.500,19 

4.972.164,36 3.120.360,42 42.709,39 26.453,24 8.108.780,93 

16.452.614,25 12.724.958,84 65.393,83 287.096,73 28.955.870,19 

 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        

31/12/2004 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
LEASING    
31/12/2004 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
LEASING            

01/01 - 31/03/2005 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

01/01 - 31/03/2005 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ   

01/01 - 31/03/2005 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

31/03/2005 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ  
ΑΞΙΑ           

31/03/2005 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.000,00

2.701.260,96 349.866,67 65.600,00 177.197,72 87.620,56 3.206.304,79 13.112.701,08

878.467,20 278.066,07 29.784,31 52.737,33 0,00 1.239.054,91 2.010.528,29

275.056,49 134.181,45 7.615,22 21.494,23 0,00 438.347,39 512.152,80

2.663.953,25 697.719,92 78.009,01 147.949,95 0,00 3.587.632,13 4.521.148,80

6.518.737,90 1.459.834,11 181.008,54 399.379,23 87.620,56 8.471.339,22 20.484.530,97

 

 

4.3.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 621.262,36 668.149,65 892.815,00 864.179,24

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 688.436,13 688.398,21 709.918,02 631.358,21

ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 258.266,51 264.923,60 290.345,21 312.543,28

ΣΥΝΟΛΑ 1.567.965,00 1.621.471,46 1.893.078,23 1.808.080,73

 

 

 

 

 



4.4.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

   
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

ΠΕΛΑΤΕΣ 2.260.334,68 2.830.179,60 1.280.629,25 1.123.103,81

 

 

 

4.5.  ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

Γραµµάτια εισπρακτέα: Χαρτοφυλακίου 26.724,45 52.554,60 26.724,45 52.554,60

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00

Επιταγές εισπρακτέες  768.843,00 916.004,27 768.843,00 916.004,27

Επιταγές σε καθυστέρηση  0,00 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδ. .επιχειρήσεων 2.688.213,50 1.799.021,44 2.688.213,50 1.799.021,44

Επισφαλείς πελάτες-χρεώστες 4.961,88 0,00 4.961,88 184.681,39

Χρεώστες διάφοροι 1.423.735,05 352.156,32 2.729.271,84 1.966.146,10

Αναβαλλόµενος Φόρος 3.613.977,55 3.613.977,55 3.613.977,55 3.613.977,55

Λογαριασµός προκαταβολών και πιστώσεων 1.610,81 0,00 109.699,73 87.275,92

∆ηµόσιο Παρακρατηθέντες φόροι 422.063,89 422.063,89 422.063,89 422.063,89

ΣΥΝΟΛΟ 8.951.172,13 7.155.778,07 10.364.797,84 9.041.725,16

  

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0,00 0,00 395,00 395,00

  

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  

Ταµείο  14.754,35 474.113,76 1.230.541,49 1.587.025,25

Καταθέσεις  όψεως και προθεσµίας  199.263,28 171.437,11 406.837,66 334.506,79

ΣΥΝΟΛΟ 214.017,63 645.550,87 1.637.379,15 1.921.532,04

  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

Έξοδα εποµένων χρήσεων 12.444,84 91.148,99 12.444,84 100.975,36

ΣΥΝΟΛΟ 12.444,84 91.148,99 12.444,84 100.975,36

 

ΜΕΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,00 0,00 -2.113.159,32 -1.651.145,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.177.634,60 7.892.477,93 9.901.857,51 9.413.481,81

 



4.6.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/03/05 ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
31/12/2004 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/3/2005 

EMΠΟΡΙΚΗ  4.394.855,00 105.145,00 0,00 0,00 4.500.000,00

ΑΛΦΑ 937.500,00 0,00 93.750,00 670.000,00 1.513.750,00

ΕΘΝΙΚΗ 51.939,49 0,00 52.303,27 0,00 -363,78

ΕΘΝΙΚΗ 0,00 0,00 0,00 605.909,67 605.909,67

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.000.000,00 3,71 0,00 0,00 1.000.003,71

ΓΕΝΙΚΗ 0,00 0,00 0,00 1.218.750,01 1.218.750,01

ΚΥΠΡΟΥ 0,00 0,00 0,00 380.370,49 380.370,49

ΣΥΝΟΛΟ  6.384.294,49 105.148,71 146.053,27 2.875.030,17 9.218.420,10

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/03/05 ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

EMΠΟΡΙΚΗ  4.500.000,00 4.394.855,00 4.500.000,00 4.394.855,00

ΑΛΦΑ 1.513.750,00 937.500,00 2.027.116,00 1.174.146,00

ΕΘΝΙΚΗ -363,78 51.939,49 -363,78 51.939,49

ΕΘΝΙΚΗ 605.909,67 0,00 605.909,67 0,00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.000.003,71 1.000.000,00 1.000.003,71 1.000.000,00

ΓΕΝΙΚΗ, 1.218.750,01 0,00 1.218.750,01 0,00

ΚΥΠΡΟΥ 380.370,49 0,00 380.370,49 0,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 9.218.420,10 6.384.294,49 9.731.786,10 6.620.940,49

  

LEASING 8.913.968,11 9.325.028,40 9.150.499,40 9.587.906,69

  

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  178.729,37 150.845,95 187.403,24 159.519,82

  

ΠΡΟΒΛ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 205.353,68 205.353,68 205.353,68 205.353,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.516.471,26 16.065.522,52 19.275.042,42 16.573.720,68

 

 

 



4.7.   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/03/05 ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ           
ΕΝΑΡΞΗΣ            
31/12/2004 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ          
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΜΑΚΡ/ΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΥΞΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ          
ΛΗΞΗΣ             

31/03/2005 

EUROBANK 1.898.915,26 66.000,00 0,00 0,00 1.832.915,26

ΠΙΣΤΕΩΣ 687.669,85 17.669,85 670.000,00 0,00 0,00

ΛΑΙΚΗ 1.571.000,00 0,00 0,00 0,00 1.571.000,00

ΚΥΠΡΟΥ 393.986,39 13.615,90 380.370,49 0,00 0,00

ΑΤΤΙΚΗΣ 586.940,58 0,00 0,00 0,01 586.940,59

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,67 0,00 0,00 0,00 0,67

ΕΘΝΙΚΗ 605.909,67 0,00 605.909,67 0,00 0,00

ΕΘΝΙΚΗ 2.355,58 2.355,58 0,00 0,00 0,00

ΕΘΝΙΚΗ 387.573,22 323.693,67 0,00 0,00 63.879,55

ΓΕΝΙΚΗ 1.300.000,00 81.249,99 1.218.750,01 0,00 0,00

NOVA 584.207,31 0,00 0,00 683.658,08 1.267.865,39

NOVA 1.014.182,12 14.553,53 0,00 0,00 999.628,59

ΩΜΕΓΑ 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.382.740,65 519.138,52 2.875.030,17 683.658,09 7.672.230,05

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 31/12/2004 31/3/2005 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 10.382.740,65 7.672.230,05

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. 117.906,74 117.906,74

GREGORYS MICROMEALS INTL. LTD. 275.459,00 7.328,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.776.106,39 7.797.464,79

 

 

 

 

 

 

 



4.8.   ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 

Προκαταβολές Πελατών  6.368,69 35.843,29 6.374,70 35.843,29

Λογαριασµοί προκαταβολών & Πιστώσεων 84,57 1.822,92 84,57 1.822,92

Υποχρεώσεις προς λογαριασµούς προσωπικού 2.200,90 0,00 2.200,90 0,00

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 33.671,65 120.320,00 33.671,65 1.428.007,61

Προµηθευτές 1.717.345,53 2.164.227,76 4.613.186,48 3.752.548,35

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 406.200,59 403.146,24 416.410,69 403.146,24

Μερίσµατα πληρωτέα 4.414,81 4.414,81 4.539,14 4.414,81

Οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού 5.862,65 5.071,94 6.121,70 5.071,94

Οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών 0,01 0,01 0,01 0,01

Επιταγές πληρωτέες 3.976.075,82 3.756.814,61 4.338.220,51 4.188.662,69

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.916,13 7.355,20 37.393,63 7.355,20

Φόρος προστιθέµενης αξίας 112.655,35 0,00 112.655,35 0,00

Φόροι – Τέλη αµοιβών προσωπικού 17.533,10 28.182,94 18.132,39 28.182,94

Φόροι – Τέλη αµοιβών τρίτων 3.632,57 10.825,75 3.632,57 10.825,75

Λοιποί Φόροι – Τέλη 143.434,75 138.161,31 156.987,55 174.996,87

Φόροι – Τέλη προηγούµενων χρήσεων 25.404,90 51.765,75 31.162,27 51.765,75

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 314.491,30 651.574,33 395.731,49 758.417,43

Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00 1.579.110,68 1.295.937,29

Μείον Εγγραφές  Ενοποίησης 0,00 0,00 -3.926.298,12 -3.664.507,70

  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.776.293,32 7.379.526,86 7.829.318,16 8.482.491,39

  

Έσοδα εποµένων χρήσεων 2.958.065,26 2.333.055,36 2.958.065,26 2.333.181,23

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.734.358,58 9.712.582,22 10.787.383,42 10.815.672,62

 



4.9.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/3/2005 31/12/2004 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 667 687

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 138 146

ΣΥΝΟΛΟ 805 833

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/3/2005 31/12/2004 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Μισθοί 2.213.845,52 8.329.703,66

Εργοδοτικές Εισφορές 112.853,89 2.272.611,13

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Μισθοί 481.021,80 1.827.838,20

Εργοδοτικές Εισφορές 133.788,00 51.507,52

 

Παρεπόµενες παροχές (∆ιοικητικό & Εργατοτεχνικό) 47.456,99 275.186,42

Αποζηµιώσεις απολύσεως (∆ιοικητικό & Εργατοτεχνικό) 28.886,24 61.419,46

 


