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Ετήσιες  Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση 2005 

6η Εταιρική χρήση  

(1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005) 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΛΑΣ 

Α.Ε.» την 23/03/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.gregorys.gr Επισηµαίνεται ότι 

τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο Στοιχεία  και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά 

στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο Στοιχεία  και πληροφορίες  

έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

O Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. 

 

 

Γεωργάτος Βλάσιος  
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1. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΑΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανωνύµου Εταιρείας «Α.Λ.Α.Σ Ανώνυµη Εµπορική Τεχνική Τουριστική & Εστίασης 

Εταιρεία», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005.  Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει 

τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, 

εδραιωµένης στον διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά 

τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και 

παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις 

πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών 

που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές 

καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσής µας.  

Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 

31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της, 

της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 
 
 
 

Γεώργιος Αθ. Παρασκευόπουλος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ  11851 

 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ  127 
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2. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 
Απολογισµός 2005 
 

• Το 2005 ήταν η πρώτη χρήση στην οποία συντάχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα λόγω του ότι η εταιρεία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Γρηγόρης Μικρογεύµατα ΑΒΕΕ η οποία είναι 

εισγµένη στο Χ.Α.   

• Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στην κλειόµενη χρήση σε € 1.184.093 έναντι ποσού € 1.388.260 στην περυσινή 

χρήση. 

• Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν στην κλειόµενη χρήση σε € 293.052 έναντι ποσού € 19.517 στην περυσινή χρήση. 

Σηµαντικό µέρος των κερδών της κλειόµενης χρήσης προέκυψε από πωλήσεις παγίων στοιχείων.  

 

Προοπτικές για το 2006 
 
Ο στόχος µας για το 2006 επικεντρώνεται στην διατήρηση και ενίσχυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας καθώς επίσης και στην 

συνέχιση της κερδοφορίας της.  

 

 

 

O Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. 

 

 

Γεωργάτος Βλάσιος  
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3. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

  1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 

      

Πωλήσεις 1.184.093 1.388.260 

Κόστος Πωληθέντων -445.851 -576.604 

Μικτό Κέρδος 738.242 811.656 

      

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  235.710 26.510 

Έξοδα διοίκησης -139.623 -41.697 

Έξοδα  διάθεσης -558.494 -758.876 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  -921 -1.389 

      

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 274.913 36.204 

      

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 7 3 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -5.161 -1.249 

      

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων 269.759 34.958 

      

 Φόρος εισοδήµατος 23.293 -15.441 

      

Κέρδη µετά από φόρους 293.052 19.517 

      

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή  6,38 0,43 
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4. Ισολογισµός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 

  Σηµείωση   

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού     

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.1 68.161 229.152 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 9.2 0 -23.293 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 9.3 9.920 9.920 

   78.081 215.779 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία    

Αποθέµατα 9.4 11.952 21.755 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 9.5 4.370 11.267 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες του 
Οµίλου 9.6 377.874 0 

Λοιπές Απαιτήσεις 9.6 46.737 43.408 

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 9.7 197 0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9.8 9.607 34.417 

    450.736 110.847 

Σύνολο Ενεργητικού   528.817 326.625 

      

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις     

Ίδια Κεφάλαια 5    

Μετοχικό κεφάλαιο   673.353 673.353 

Λοιπά αποθεµατικά   138 138 

Αποτελέσµατα Εις Νέον   -250.439 -543.492 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   423.052 130.000 

      

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  9.9 2.030 1.574 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   2.030 1.574 

      

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  9.10 58.341 129.353 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις  9.11 2.832 9.217 
Υποχρεώσεις σε συνδεµένες εταιρείες του 
Οµίλου  9.12 0 35.985 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  9.12 42.563 20.497 

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   103.735 195.052 

Σύνολο Υποχρεώσεων   105.765 196.625 

      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων   528.817 326.625 
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5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές 
αρχές 

577.998 138,46 (590.187) (12.051)

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ   27.178 27.178 
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 577.998 138 (563.009) 15.128
          
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 95.355     95.355 
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/01-31/12/2004      19.517 19.517 
          
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 673.353 138 (543.492) 130.000 
          
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/01-31/12/2005 293.053 293.053 
          
Υπόλοιπο κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2005 673.353 138 (250.439) 423.052 
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6. Κατάσταση ταµειακών ροών 

  1/1-31/12/2005 1/1 - 31/12/2004 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων 269.759 34.958 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 16.808 41.697 

Προβλέψεις 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας -214.429 0 

    

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 5.161 1.249 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 9.803 1.605 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -374.503 -18.187 

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών -90.695 -109.785 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα -5.161 -1.249 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -383.256 -49.711 

    

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 0 -4.938 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -68.811 -18.061 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 427.257 0 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  358.446 -22.999 

    

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 95.355 

Εξοφλήσεις δανείων 0 0 

    

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  0 95.355 

    

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -24.810 22.645 

    

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 34.417 11.772 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 9.607 34.417 
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7. Πληροφορίες για την εταιρεία 

 

7.1. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η ΑΛΑΣ Α.Ε. είναι Ελληνική ανώνυµη εταιρεία, ιδρύθηκε το 1999 και υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών.  

Η ακριβής επωνυµία της εταιρείας όπως ισχύει το άρθρο 1 του καταστατικού είναι: ΑΛΑΣ Α.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Τεχνική Τουριστική και 

Εστίασης Εταιρεία  ενώ η εταιρεία χρησιµοποιεί επίσης τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΑΣ   Α.Ε.».  

Η ΑΛΑΣ Α.Ε. είναι θυγατρική της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό συµµετοχής 90%, και συµµετέχει στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης.  

 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Πειραιώς, στην Ακτή Καλιµασιώτη 2, ΤΚ 185-45.  

Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών στη Νοµαρχία Πειραιώς, µε αρ. 43829/02/Β/99/76 .  

Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε τριάντα (30) χρόνια. 

 

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

Α.  Σκοπός της εταιρείας, είναι: 

Η εµπορία τροφίµων, ποτών, ενδυµάτων και άλλων ειδών, όπως είδη δώρων, καπνοπω λείου, εφηµερίδες, περιοδικά κ.α. υπό τις 

προυποθέσεις  και την τήρηση των σχετικών  

∆ιατάξεων του Νόµου καθώς και εκµετάλλευση MINI MARKET 

Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δηµοσίου  ή ιδιωτικού στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

Η ανέγερση κατοικιών σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή σε  οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών  κατά το σύστηµα της αντιπαροχής ή µε 

οποιοδήποτε άλλο σύστηµα. 

Η άσκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων µε την ανέγερση  ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων πάσης φύσεως, τύπου και τάξεως ή δια της 

µισθώσεως τοιούτων. 

Η  άσκηση τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. 

Η εκµετάλλευση εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ-µπαρ, σνακ-µπαρ και συναφών επιχειρήσεων σίτισης. 

 

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

Να έχει εµπορική συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις και καταστήµατα τέτοιων ειδών και 

Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή ή σχετική  µε τα ανωτέρω. 
 
7.2  Ιστορικό 

Η « ΑΛΑΣ  Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου  1999  και έκτοτε δραστηριοποιείται µε επιτυχία στο χώρο των της γρήγορης εστίασης. Η 

εταιρεία  προωθεί και διανέµει στην εγχώρια αγορά µια σειρά προϊόντα στα οποία περιλαµβάνονται διάφοροι τύποι εδεσµάτων και 

γεύσεων . 
 
 

8. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΛΑΣ  Α.Ε. της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που 

καλύπτουν όλη τη χρήση 2005, έχουν συνταχθεί µε βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς 

(going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable 

Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα: 

 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών  
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∆.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους 

∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 

∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

∆.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

∆.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων 

∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες 

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία 

∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης  

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές 

καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. 

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των 

λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν 

επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.. 
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8.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις εύλογες αξίες  όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν βάση εκτιµήσεων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, 

τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά 

την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται 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 στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. 

  
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  

 

Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 

καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που 

αφορούν. 

 

8.2 Αποθέµατα  

 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

 

8.3 Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η 

αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο 

ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το 

πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν 

υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

 

 

8.4 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες 

επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος 

είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

 

 

8.5 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή 

τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη 

καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον 
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λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που 

σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος 

που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις 

διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα 

βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές 

µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 

επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 

εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε 

περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός 

συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για 

την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

8.6 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 

εκπτώσεις και επιστροφές.   

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
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9. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
9.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις της εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: 

 

  

Κτίρια 

Μηχανήµατα & 
τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
Μικτή Λογιστική αξία 216.788 26.074 176.758 419.620 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (77.725) (15.439) (78.955) (172.119) 
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 139.063 10.635 97.803 247.501 

Μικτή Λογιστική αξία 228.670 28.307 180.704 437.681 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (97.226) (12.971) (98.332) (208.529) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 131.444 15.336 82.372 229.152 
Μικτή Λογιστική αξία 8.628 17.452 52.990 79.070 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0 0 (10.908) (10.908) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 8.628 17.452 42.082 68.162 
 

 

  Κτίρια 

Μηχανήµατα & 
τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
          
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 139.063 10.635 97.803 247.501 
Προσθήκες 11.882 2.233 3.945 18.061 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 - 0 
Αποσβέσεις/αναπροσαρµογές αποσβέσεων (19.502) 2.468 (19.376) (36.410) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 131.444 15.336 82.372 229.152 

          
Προσθήκες 8.628 17.452 42.731 68.811 
Πωλήσεις - Μειώσεις (228.670) (28.307) (170.444) (427.422) 
Αποσβέσεις/αναπροσαρµογές αποσβέσεων 97.226 12.971 87.424 197.621 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 8.628 17.452 42.082 68.162 
 

 

9.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 
Η εταιρεία κατά την 31.12.2005 δεν αναγνώρισε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση, λόγω των αυξηµένων φορολογικών 

ζηµιών που εµφανίζει. 

 

 

9.3 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  31/12/2005 31/12/2004 

∆οσµένες Εγγυήσεις 9.920 9.920 

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 9.920 9.920 

 

 

Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν, τουλάχιστον µετά το τέλος της επόµενης χρήσης 
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9.4 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004

Εµπορεύµατα 11.952 7.181 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά -Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 0 14.574 

Σύνολο 11.952 21.755 
 

 Σχετικά µε τα αποθέµατα σηµειώνεται ότι η τιµή κτήσης τους ισούται µε την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους και κατά συνέπεια δεν 

τίθεται θέµα αποµείωσης τους. 

 

9.5 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  

 

Οι πελάτες της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι:  

 

  31/12/2005 31/12/2004

Πελάτες 4.370 11.267 

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 4.370 11.267 

 

Για τις ανωτέρω απαιτήσεις σηµειώνεται ότι έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ. 

  

 

9.6 Λοιπές Απαιτήσεις & βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
Χρεώστες διάφοροι 46.737 43.408 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχ 377.874 0 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 424.610 43.408 

 

Το κονδύλι Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων αφορά απαίτηση από την µητρική εταιρεία Γρηγόρης 

Μικρογεύµατα Α.Β.Ε.Ε , η οποία προέκυψε κυρίως από πώληση παγίων εντός της κλειόµενης χρήσης. 

 

9.7 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού  

 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004
Έξοδα εποµένων χρήσεων   197 0

 Σύνολο 197 0
 

9.8 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα  

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 8.000 8.004

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 1.606 26.413

Σύνολο 9.607 34.417
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9.9 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.030 1.574

Σύνολο 2.030 1.574

 
 
9.10 Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

  31/12/2005 31/12/2004
Προµηθευτές 12.556 54.371

Επιταγές Πληρωτέες 45.785 74.982

Σύνολο 58.341 129.353

 

9.11 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

  31/12/2005 31/12/2004

Υποχρεώσεις από Φόρους  2.832 9.217

Σύνολο 2.832 9.217
 

 

9.12 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις & Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου 0 35.985 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 18.332 10.656 

Πιστωτές διάφοροι  24.231 9.841 

Σύνολο 42.563 56.481 
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10. Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ  

 

Ανάλυση εφαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ 

 

Οι προσαρµογές στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας λόγω της προσαρµογής των οικονοµικών καταστάσεων στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

έχουν ως εξής:  

 

 1/1/2004 31/12/2004 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ  -12.050,79 86.742,29 

      

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης     

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως 

ασώµατες ακινητοποιήσεις -22.326,34 -22.326,33 

Επίδραση από την αλλαγή των αποσβέσεων των ενσώµατων 

παγίων  64.139,27 88.877,36 

Επίδραση αναβαλλόµενης φορολογίας -14.634,53 -23.293,62 

Σύνολο προσαρµογών 27.178,40 43.257,41 

      

Επενδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 15.127,61 129.999,70 
 

 

 

 

Οι προσαρµογές στα αποτελέσµατα της εταιρείας για τη χρήση 2004, λόγω της µετατροπής των οικονοµικών καταστάσεων στα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, έχουν ως εξής: 

 

 ΧΡΗΣΗ 2004 

Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονιστεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ (προ φόρων) 10.221,08 

    

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης   

∆ιαφορά αποσβέσεων των βάση ΕΛΠ και ∆ΛΠ στα ιδιόκτητα 

ενσώµατα και ασώµατα πάγια 24.738,09 

Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο ή έξοδο) -8.659,08 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης- διαφορές φορολογικού ελέγχου-

λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι -6.783,00 

Σύνολο προσαρµογών 9.296,01 

    

Αποτελέσµατα, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (µετά 
φόρων) 19.517,09 
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11. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

Τα ποσά των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 24, και των αντίστοιχων υπολοίπων απαιτήσεων - 

υποχρεώσεων στις 31.12.2005 έχουν ως εξής:  

i) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από τη µητρική ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. € 289.760,97,  

ii) Πωλήσεις πάγιου εξοπλισµού προς τη µητρική € 427.256,33, όπου προέκυψε κέρδος € 214.428,64,  

iii) Απαίτηση από τη  µητρική εταιρεία € 377.873,80. 

 
12. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003-2005. Λόγω των συσωρευµένων ζηµιών που εµφανίζει η εταιρεία δεν 

εκτιµάται ότι θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι. 

 

13. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 


