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Αναθεωρηµένες 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την Τριµηνιαία περίοδο από 

1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Αναθεωρηµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 

Α.Β.Ε.Ε.» την 22/03/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 

στη διεύθυνση www.gregorys.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο 

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα 

γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής 

θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα 

στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και 

ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

O Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

Γεωργάτος Β. Γρηγόριος 
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1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 

 

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. Γρηγόριο 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: 

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. 

Η εµπορία ποτών αναψυκτικών. 

Η εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς παντός είδους, συναφούς µε τα παραπάνω ή µη, οίκων 

εσωτερικού και εξωτερικού. 

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

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

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. 

Η συνεργασία µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιονδήποτε τρόπο, 

συνάπτοντας οποιασδήποτε µορφής εµπορικές συµφωνίες, franchising. 

Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών οίκων του εξωτερικού και 

εσωτερικού, συναφών προς τον σκοπό της εταιρείας. 

Η εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων. 
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Β.  Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία µπορεί: 

Να δηµιουργεί υποκαταστήµατα, αποθήκες και θυγατρικές εταιρείες σε όλη την επικράτεια της 

Ελλάδος και στο εξωτερικό. 

Να µισθώνει ακίνητα και να το εξοπλίζει κατάλληλα µε µηχανήµατα και άλλα κινητά πράγµατα σε 

σχέση µε τα παραπάνω. 

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. 

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

Να αγοράζει, πωλεί και εµπορεύεται µηχανολογικό εξοπλισµό καταστηµάτων.  

Να παρέχει την εγγύησή της υπέρ θυγατρικών της εταιρειών καθώς και υπέρ συνεργαζόµενων µε 

αυτή φυσικών ή και νοµικών προσώπων. 

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

κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05-11-01, η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση δι’ 

απορροφήσεως της ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε., µε την προσθήκη του σηµείου Β6 και 

δηµοσίευση στο ΦΕΚ 812/01-02-2002. 

κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14-12-04, µε την προσθήκη του σηµείου Α9 και 

δηµοσίευση στο ΦΕΚ 15210/30-12-2004. 

Πέραν των παραπάνω, ουδεµία άλλη τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας έχει λάβει χώρα κατά 

την τελευταία τριετία. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της γρήγορης εστίασης (ΣΤΑΚΟ∆ 91 - κωδικός ΕΣΥΕ 

553.1- Κλάδος Εστιατορίων, 513.4 - Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού ) η οποία 

καλύπτει την ανάγκη του καταναλωτή για γρήγορο φαγητό µεταξύ των κυρίων γευµάτων ή 

υποκαθιστώντας κάποιο από αυτά κατά το διάστηµα που βρίσκεται µακριά από το σπίτι του. 

Η διαρκής επένδυση της εταιρείας στην ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων, την υψηλή 

ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει 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 
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εταιρείας πέρασε στη νέα γενιά της οικογένειας, το Βλάση 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. 
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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 
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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 : 

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

- Κρουασάν (σπέσιαλ, βουτύρου, σοκολάτα κτλ) 

- Παραδοσιακά (µπουγάτσα κρέµα, χωριάτικη σπανακοτυρόπιτα, στριφτή τυρόπιτα-σπανακόπιτα    

  κτλ) 

- Ζύµες µαγιάς (πίτσα ταψιού, πεϊνιρλί, µέξικο κτλ) 
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- Κρύα σάντουιτς (σε άσπρη µπαγκέτα & µπαγκέτα ολικής αλέσεως) 

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

- Τοστ σάντουιτς 

- Hot-Dog 

- Club sandwich 

- Φρεσκοκοµµένες σαλάτες 

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

- Ζεστά ροφήµατα (καφές ελληνικός, γαλλικός, Nescafe, καπουτσίνο, εσπρέσσο, καφές φίλτρου,    

  τσάι, Cozito, σοκολάτα) 

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

- Αναψυκτικά (κύριος συνεργάτης 3Ε) 

- Συσκευασµένοι χυµοί (συνεργάτης 3Ε, Φάγε) 

- Μπύρες 

- Γάλα, γιαούρτι (συνεργάτης Φάγε) 

- Παγωτό (συνεργάτης ALGIDA) 

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

ποικιλιών. 

Μέσα στην χρήση του 2002, στα πλαίσια της στρατηγικής απόφασης της εταιρείας να 

επικεντρώσει τις προσπάθειες και τους πόρους της στην λειτουργία και την ανάπτυξη εµπορικών 

σηµάτων, σταδιακά και από την µέση της χρονιάς περίπου, ανέθεσε σε τρίτους παραγωγούς την 

παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο δίκτυο της, πάντα µε την συνταγή και τις αυστηρές 

προδιαγραφές ποιότητας του Οµίλου. Οι παραγωγοί αυτοί εκτελούν επακριβώς τις συνταγές της 

εταιρείας, ενώ παράγουν τους συγκεκριµένους κωδικούς αποκλειστικά για την Εταιρεία. 

Παράλληλα η εταιρεία ενίσχυσε το τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου ώστε να εξασφαλίσει ότι το τελικό 

προϊόν που θα φτάσει στον καταναλωτή θα είναι άριστο, τόσο από ποιοτικής πλευράς, όσο και 

στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του (γεύση, εµφάνιση). Τα κυριότερα αποτελέσµατα του 

outsourcing της παραγωγής είναι τα εξής:  

 
Ποιότητα Προϊόντος 
Η εταιρεία, µέσα από την διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης των προµηθευτών της και 

αξιοποιώντας, αφενός την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά και αφετέρου την βαθιά γνώση του 

προϊόντος, έχει καταφέρει να εµπλουτίσει τις αποκλειστικές συνταγές της µε νέα προϊόντα που 

αναπτύσσουν για λογαριασµό της έλληνες και ξένοι παραγωγοί. Ποιοτικές έρευνες (µε την µορφή 

του ‘µυστικού πελάτη’) µε τον ανταγωνισµό φέρνουν τα προϊόντα της εταιρείας µας στην κορυφή 

της αγοράς. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. την 31η 

Μαρτίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο 

έως και την 31 Μαρτίου 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». Ο Όµιλος 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  

∆.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 
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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. 

 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους 

που παρουσιάζονται. 

 

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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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και 

τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες  
 
3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει 

µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν κοµµάτι του «IFRS 

Stable Platform 2005». Τα ∆ΠΧΠ και οι ∆ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση 

αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: 

- ∆ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

- ∆ΕΕΧΠ 3. ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

- ∆ΕΕΧΠ 4. Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

- ∆ΕΕΧΠ 5. ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, 
ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

3.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές 

 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  

 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην εµπορία  ειδών διατροφής και τυποποιηµένων γευµάτων 

γενικώς, όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες, σάντουιτς και συναφή είδη στην Ελλάδα αλλά και στο 

εξωτερικό µε την θυγατρική του Εταιρεία που βρίσκεται στην Ρουµανία στην οποία υπάρχει και 

εργαστήριο παραγωγής των παραπάνω ειδών. 

Στην εµπορία ποτών αναψυκτικών. 

Στην εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς παντός είδους, συναφούς µε τα παραπάνω ή µη, οίκων 

εσωτερικού και εξωτερικού. 

Στην συνεργασία µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιονδήποτε τρόπο, 

συνάπτοντας οποιασδήποτε µορφής εµπορικές συµφωνίες, franchising. 
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Στην εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων. 

 

3.3 Ενοποίηση 

 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη 

εταιρία (µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία 

έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. 

∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.  αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η 

ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης 

των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική 

ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε 

την µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να 

ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος 

κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των 

µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της 

ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή.  Τα εξατοµικευµένα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία 

επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως 

του ποσοστού συµµετοχής.  Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων 

που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο 

από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα 

στα αποτελέσµατα. 

 

Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία 

µετάβασης του Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 

και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης 

η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από 

την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις 

προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύµφωνα 

µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου πριν την µετάβαση στα 

∆ΠΧΠ.   

 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 

εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται.  Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές και κέρδη, επίσης 

απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος 
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στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι 

οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

 

3.4 ∆οµή του Οµίλου 

 

Ο  όµιλος ενοποιεί τις παρακάτω εταιρείες µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.   

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε∆ΡΑ 

1. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε 100,00% ΕΛΛΑ∆Α 

2. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε 100,00% ΕΛΛΑ∆Α 

3. GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD. (Ενοποιηµένος Ισολογισµός) 99,99% ΚΥΠΡΟΣ 

4. ΑΛΑΣ Α.Ε 90,00% ΕΛΛΑ∆Α 

5. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 

6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 

7. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 

8. GREGORYS ROMANIA S.A (άµεσο ποσοστό) * 5,13% ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

• Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής στην εταιρεία GREGORY’S ROMANIA (άµεσο και 

έµµεσο) είναι 49,29%. Το έµµεσο ποσοστό προέρχεται από την εταιρεία GREGORYS 

MICROMEALS INTERNATIONAL LTD. 

• Η εταιρεία επίσης συµµετέχει στις εταιρείες OREA IMERA µε ποσοστό 70%  GREGORY’S 

HOSPITAL µε ποσοστό 51% και FROZYM ΕΠΕ µε ποσοστό 50%. Οι δύο πρώτες δεν 

ενοποιούνται διότι δεν έχουν δραστηριότητα.  

 

Κατά την διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου δεν µεταβλήθηκε η ∆οµή του Οµίλου σε σχέση 

µε την 31/12/2004.  

 

3.5 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του 

νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος 

(λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που 

είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.  

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των 

ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών 
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στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  

 

Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα (κυρίως από τις θυγατρικές στη 

Ρουµανία), µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά 

την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των 

δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών 

της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 

Οι ατοµικές  οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που µετέχουν στην ενοποίηση, και οι οποίες 

αρχικά παρουσιάζονται  σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν 

µετατραπεί σε ευρώ. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε ευρώ 

στην ισοτιµία κλεισίµατος την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν 

µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου στις µέσες ισοτιµίες κατά την αναφερόµενη 

περίοδο. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή την διαδικασία έχουν χρεωθεί / (πιστωθεί) στο 

αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα, της καθαρής θέσης.  

 

3.6 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 (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 
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Κτίρια και εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 12 - 30 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 6 έως 15 

Αυτοκίνητα 8 

Λοιπός εξοπλισµός 4 έως 10 

 

 

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. 

 

3.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα και οι άδειες 

λογισµικού, τα µισθωτικά δικαιώµατα των υποκαταστηµάτων του οµίλου και η υπεραξία που 

προέκυψε από την απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών στο παρελθόν. 

 

Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 

στοιχείων αυτών η οποία φτάνει µέχρι 8 χρόνια. 

 

Υπεραξία: Ο Όµιλος καταχώρησε στο συγκεκριµένο κονδύλι την υπεραξία που πρόκυψε από την 

απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών στο παρελθόν. Η συγκεκριµένη υπεραξία δε θα αποσβένεται 

αλλά θα εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν 

ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. Ήδη, µε τεστ αποµείωσης µειώθηκε σηµαντικά, µε 

επιβάρυνση της καθαρής θέσης της εταιρείας και του οµίλου.  

Η υπεραξία που είχε προκύψει από την απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών σε προγενέστερες 

χρήσεις και είχε αναγνωρίσει µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές σε ιδιαίτερο κονδύλι  αρνητικά 

στα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια εξακολουθεί να συµπεριλαµβάνεται µειωτικά στα ίδια κεφάλαια 

(στα αποτελέσµατα εις νέο του Οµίλου).  

 

Για όποια καινούργια υπεραξία προκύψει στο µέλλον, η εταιρεία έχει την ευχέρεια, σύµφωνα µε το  

∆.Π.Χ.Π. 3 – Ενοποιήσεις επιχειρήσεων, να την αναγνωρίσει ως στοιχείο του ενεργητικού και όχι 

αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου. 

 

Γενικότερα, ως υπεραξία αναγνωρίζεται η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης 

αξίας του ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την 

ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία 
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που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εµφανίζει στο 

κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το 

µερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας . 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές 

λόγω µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν 

µείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 36. 

 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα 

ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της 

απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης 

ως κέρδος, οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό. 

 

3.8 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 

τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής 

πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της 

Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 

στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 

ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

3.9 Αποθέµατα  
 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. 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.  
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3.10 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.  

 

3.11 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. 

 
3.12 Ίδιες µετοχές 
 

Μετά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

3.13 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 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 
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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. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την 

περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι 

πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που 

επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, 

όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική 

αλλαγή στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του 

σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 
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3.14 Παροχές στο προσωπικό 
 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές 

λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευµένες. Η εταιρεία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα 

παροχών προς του εργαζοµένους της. Το µόνο πρόγραµµα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο 

παρελθόν είναι η συµβατική υποχρέωση ( µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν2112/20) για 

παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρεία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί 

απαραίτητα βάση αναλογιστικής µελέτης. 
 

3.15 Επιχορηγήσεις 
 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια: α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να 

συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της 

επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο 

συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα 

αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα 

έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.16 Προβλέψεις 
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και 

η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται 

προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι 

πιθανή. 
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3.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
- Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα 

στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.   

- Κέρδη από πώληση στοιχείων ενεργητικού: Τα συγκεκριµένα κέρδη (για παράδειγµα τα 

κέρδη από την πώληση παγίων του οµίλου), λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα 

είσπραξης της πώλησης. Τα εκάστοτε ποσά συµπεριλαµβάνονται στο κονδύλι «Άλλα έσοδα 

εκµετάλλευσης» ή σε ιδιαίτερο κονδύλι της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης. 

- Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, µόνο 

ως προς το µέρος που αφορά σε τόκο, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

3.18 Μισθώσεις 
 

Εταιρία Οµίλου ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, 

ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, 

αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την 

έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της 

παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης 

και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, 

καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 

χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των 

παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 
 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους 

κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές 

µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα 

που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά 

κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
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4. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται:  

• στην εµπορία  ειδών διατροφής και τυποποιηµένων γευµάτων γενικώς, όπως τυρόπιτες, 

σπανακόπιτες, σάντουιτς και συναφή είδη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό µε την 

θυγατρική του Εταιρεία που βρίσκεται στην Ρουµανία στην οποία υπάρχει και εργαστήριο 

παραγωγής των παραπάνω ειδών 

• Στην εµπορία ποτών αναψυκτικών. 

• Στην εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς παντός είδους, συναφούς µε τα παραπάνω ή µη, οίκων 

εσωτερικού και εξωτερικού. 

• Στην συνεργασία µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιονδήποτε τρόπο, 

συνάπτοντας οποιασδήποτε µορφής εµπορικές συµφωνίες, franchising. 

• Στην εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων. 

 

Η µοναδική χρήσιµη πληροφόρηση για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων είναι η 

ανάλυση του τζίρου της µητρικής εταιρείας σε ανοιχτή αγορά (λιανική), κλειστές αγορές (λιανική) 

και έσοδα από πωλήσεις χονδρικής σε franchisees. 

 

Ανοιχτή αγορά  4.005.552,77 

Κλειστές αγορές και franchisees 5.908.053,57 

Σύνολο τζίρου 9.913.606,34 

   

 

5. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

5.1 Πάγιος εξοπλισµός 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

     

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

 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Υπεραξία επιχείρησης 4.239.765,70 4.239.765,70 4.239.765,70 4.239.765,70
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.252.721,23 1.347.891,23 1.252.721,23 1.252.721,23
     
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΥΠΕΡΑΞΙΑ 5.492.486,93 5.587.656,93 5.492.486,93 5.492.486,93
     
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις     

Γήπεδα-Οικόπεδα 840.143,37 1.086.449,37 840.143,37 840.143,37

Κτίρια & Τεχνικά Έργα 11.541.635,12 11.925.643,04 9.706.986,77 10.123.926,29

Μηχανήµατα - Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός 3.497.251,44 3.660.846,85 2.814.213,34 2.885.536,55
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Μηχαν/κος Εξ/µός 

Μεταφορικά Μέσα 646.456,06 625.600,83 612.672,54 586.646,69

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 4.752.289,25 5.010.188,01 3.825.686,16 4.015.379,70

Υπο εκτέλεση 27.226,00 32.891,00  

ΣΥΝΟΛΟ 21.305.001,24 22.341.619,10 17.799.702,18 18.451.632,60
     

     
     

Αναβαλλόµενη Φορλογική Απαίτηση 2.751.516,04 2.751.516,82 3.621.286,54 3.621.286,54
     

Συµµ/χές & άλλες µακρ. Χρηµ/κές
απαιτήσεις     

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 239.735,14 239.735,14 6.609.920,35 6.609.920,35

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.190.950,65 1.767.175,69 1.638.820,84 1.516.395,50

     

ΣΥΝΟΛΟ 2.430.685,79 2.006.910,83 8.248.741,19 8.126.315,85
     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  31.979.689,99 32.687.703,68 35.162.216,83 35.691.721,91

 

5.2 Αποθέµατα 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 892.815,00 745.261,24 621.262,36 668.149,65

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 709.918,02 18.101,00 688.436,13 688.398,21

ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 290.345,21 1.042.753,67 258.266,51 264.923,60

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

0,00 1.964,82 0,00 0,00

     

ΣΥΝΟΛΑ 1.893.078,231.808.080,73 1.567.965,00 1.621.471,46

 

 

5.3 Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

      

Πελάτες 934.726,16 618.719,38 4.027.590,91 2.325.795,17

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  768.843,00 784.004,27 768.843,00 916.004,27

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

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχειρήσεων 713.916,56 367.916,78 713.916,56 1.422.488,94
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Επισφαλείς πελάτες-χρεώστες 4.961,88 184.681,39 4.961,88 0,00

Χρεώστες διάφοροι 1.461.051,92 2.212.777,51 155.515,13 598.787,73

Λογαριασµος προκαταβολων και πιστωσεων 109.614,16 87.275,92 1.525,24 0,00

∆ηµοσιο Παρακρατηθεντες φοροι 422.063,89 422.063,89 422.063,89 422.063,89

     

ΣΥΝΟΛΟ 4.442.944,02 4.729.993,74 6.122.183,06 5.737.694,60
     
Χρεώγραφα 395,00 395,00  
     

 ∆ιαθέσιµα  1.230.541,49 1.587.025,25 14.754,35 474.113,76

Ταµείο  406.837,66 334.506,79 199.263,28 171.437,11

Καταθέσεις  όψεως και προθεσµίας      

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

     

     

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     

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

     

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

     

ΣΥΝΟΛΟ 6.093.163,01 6.752.896,14 6.348.645,53 6.474.394,46

 

5.4 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 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  4.500.000,00

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

ΕΘΝΙΚΗ 51.939,49 52.303,27 -363,78

ΕΘΝΙΚΗ    605.909,67 605.909,67

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.000.000,00 3,71  1.000.003,71

ΓΕΝΙΚΗ,    1.218.750,01 1.218.750,01

ΚΥΠΡΟΥ    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
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/03/05 ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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 9.731.786,10 6.620.940,49 9.218.420,10 6.384.294,49
     

LEASING 9.275.494,93 9.843.025,73 9.038.963,64 9.580.147,44
ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  187.403,24 159.519,82 178.729,37 150.845,95

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΌ

ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 205.353,68 205.353,68 205.353,68 205.353,68
     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.400.037,95 16.828.839,72 18.641.466,79 16.320.641,56
ΜΕΙΟΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3.675.374,59 3.848.417,09 3.675.374,59 3.739.254,14
     
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.724.663,36 12.980.422,63 14.966.092,20 12.581.387,42

 

 

5.5 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/03/05 ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 

 

 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΕΝΑΡΞΗΣ         

31/12/2004 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΛΗΞΗΣ       

31/03/2005 
EUROBANK 1.898.915,26 66.000,00  1.832.915,26

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

ΛΑΙΚΗ 1.571.000,00   1.571.000,00

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

ΑΤΤΙΚΗΣ 586.940,58  0,01 586.940,59

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,67   0,67

ΕΘΝΙΚΗ 605.909,67 605.909,67 0,00

ΕΘΝΙΚΗ 2.355,58 2.355,58  0,00

ΕΘΝΙΚΗ 387.573,22 323.693,67  63.879,55
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ΓΕΝΙΚΗ 1.300.000,00 81.249,99 1.218.750,01 0,00

NOVA 584.207,31  683.658,08 1.267.865,39

NOVA 1.014.182,12 14.553,53  999.628,59

ΩΜΕΓΑ 1.350.000,00   1.350.000,00

      

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

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3.739.254,14   3.675.374,59

      

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.121.994,79   11.347.604,64

 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
 31/3/2005 31/12/2004 

   

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 11.347.604,64 14.121.994,79

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

GREGORYS MICROMEALS INTL.LTD 7.328,00 384.621,95

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.472.839,38 14.624.523,48

 

 

5.6 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  6.374,70 35.843,29 6.368,69 35.843,29

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
& ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 84,57 1.822,92 84,57 1.822,92

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.200,90 0,00 2.200,90 0,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 33.671,65 585.734,59 33.671,65 120.320,00

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 3.647.419,08 3.637.087,39 3.098.765,55 3.406.171,79

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 416.410,69 403.146,24 406.200,59 403.146,24

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 4.539,14 4.414,81 4.414,81 4.414,81

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.121,70 5.071,94 5.862,65 5.071,94
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ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,01 0,01 0,01 0,01

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 4.338.220,51 4.188.662,69 3.976.075,82 3.756.814,61

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 37.393,63 7.355,20 6.916,13 7.355,20

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 112.655,35 265.771,31 112.655,35 228.935,75

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18.132,39 28.182,94 17.533,10 28.182,94

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3.632,57 10.825,75 3.632,57 10.825,75

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 156.987,55 174.996,87 143.434,75 138.161,31

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ 31.162,27 51.765,75 25.404,90 51.765,75

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 395.731,49 758.417,43 314.491,30 651.574,33

     

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.210.738,20 10.159.099,13 8.157.713,34 8.850.406,64

 

 

5.7 Αριθµός και κόστος προσωπικού 

 

 
 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 

   

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   

ΜΙΣΘΟΙ 2.213.845,52 8.329.703,66

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 592.675,81 2.272.611,13

   

   

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   

ΜΙΣΘΟΙ 481.021,80 1.827.838,20

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 133.788,00 515.707,52

   

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (∆ΙΟΙΚ & ΕΡΓΑΤ) 47.456,99 275.186,42

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ∆ΙΟΙΚ & ΕΡΓΑΤ) 28.886,24 61.419,46
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6. Σηµαντικότερες επιδράσεις 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π) 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  1/1/2004 31/12/2004 1/1/2004 31/12/2004 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν 

προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα 

µε το ΕΓΛΣ (πλέον δικαιωµάτων 

µειοψηφίας) 13.942.171,25 14.723.866,60 23.111.492,04 21.681.540,36

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης     

Επίδραση από την µη αναγνώριση του 

κέρδους από το lease back ακινήτων 

της εταιρείας (σύµφωνα µε τη SIC 27) -3.598.127,96 -3.598.127,96 -3.598.127,96 -3.598.127,96

Επίδραση από την αποµείωση 

συµµετοχών -258.400,00 -258.400,00 -4.904.302,79 -3.254.492,49

Αναπροσαρµογές προβλέψεων 

σύµφωνα µε όσα προβλέπουν τα 

∆.Π.Χ.Π -2.361.431,00 -2.361.431,00 -2.168.431,00 -2.168.431,00

Επίδραση από την µη αναγνώριση των 

εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατες 

ακινητοποιήσεις -4.466.519,44 -4.284.397,60 -3.998.458,71 -4.024.334,00

Επίδραση από την αλλαγή των 

αποσβέσεων των ενσώµατων παγίων 

και ασώµατων ακινητοποιήσεων 1.065.347,50 243.014,03 998.025,70 124.293,67

Επίδραση από αναταξινόµηση 

επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια 

στις µακρ/σµες υποχρεώσεις (έσοδα 

επόµενων χρήσεων) -136.950,68 -100.645,35 -136.950,68 -100.645,35

Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών 

προσωπικού  λόγω συνταξιοδότησης -203.168,27 -203.168,27 -203.168,27 -203.168,27
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Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών 

Μισθώσεων ως ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις 1.983.678,55 3.801.537,04 1.888.659,07 3.700.974,21

Αποµείωση Απαιτήσεων -1.664.982,14 -3.678.656,68 -1.980.950,64 -3.994.625,18

Μεταφορά κόστους ιδίων µετοχών 

αρνητικά στα  ίδια κεφάλαια -3.550.471,53 -3.550.471,55 -3.550.471,55 -3.550.471,55

 

Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου 1.114.175,81 2.751.516,04 1.944.832,75 3.621.286,54

Σύνολο προσαρµογών -12.076.849,16 -11.239.231,29 -15.902.344,08 -13.447.741,38

      

Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1.865.322,09 3.484.635,31 7.402.147,96 8.233.798,98

 

 

7. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

Η εταιρεία βρίσκεται σε δικαστική διαµάχη  µε τον τέως Πρόεδρο της Θυγατρικής της Εταιρείας  

«Βαρταλάµης Ανώνυµος Εταιρεία RODON CATERING Εκµετάλλευση Κυλικείων Εστιατορίων Α.Ε.»  

που σήµερα λειτουργεί κάτω από την ονοµασία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. για τους 

λόγους που παρατίθενται στις παρακάτω παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή ο οποίος προέβη και 

στον σχετικό έλεγχο.  

 
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 της 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 
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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: 

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. 

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. 

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».  

Την από 2.2.2003 εξώδικη δήλωση – διαµαρτυρία - πρόσκληση της εταιρείας µας κατά των 

Αθανασίου Βαρταλάµη, Γεωργίου Βαρταλάµη και της ∆έσποινας Παλτίδου 

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.  
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 1999-2004 
2. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε 2002-2004 
3. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε 2002-2004 
4. ΑΛΑΣ Α.Ε 2003-2004 
5. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε 2002-2004 
6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε 2002-2004 
7. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε 2002-2004 

 

 
8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Τα ποσά των πωλήσεων και λοιπών εσόδων της εταιρίας από και προς τις συνδεδεµένες εταιρίες, 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 191.638,30 και 123.396,22 αντίστοιχα. Το υπόλοιπο απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων της εταιρίας από και προς τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις στην λήξη της 

τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ευρώ 2.668.213,50 και 33.671,65 αντίστοιχα. 
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9. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 

Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 


