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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 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 Γ. Βλάσιος
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1. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανωνύµου Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. Εκµετάλλευση
Κυλικείων - Εστιατορίων», 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.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση υπ’ αριθµ. 9.9
που αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2005 είναι αρνητικό µε συνέπεια να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 του ΚΝ. 2190/1920. Η εταιρεία, πρέπει να λάβει τα
προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ανωτέρω άρθρων.

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 € 1.057.721 έναντι ποσού € 3.941.119 στην περυσινή
χρήση.

•

Οι ζηµιές µετά από φόρους ανήλθαν στην κλειόµενη χρήση σε € (465.559) έναντι ποσού € (136.221) στην περυσινή χρήση.

•

Στην κλειόµενη χρήση πραγµατοποιήθηκε µείωση των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας

•

Πραγµατοποιήθηκαν κινήσεις επέκτασης του COFFEERIGHT στην αγορά της Θεσσαλονίκης

•

Αποµάκρυνση από ζηµιογόνες δραστηριότητες

Προοπτικές για το 2006
Οι στόχοι µας για το 2006 επικεντρώνονται στα παρακάτω:
•

Ωρίµανση κάτω από τα νέα δεδοµένα και επίτευξη κερδών

•

Περαιτέρω ισχυροποίηση του ονόµατος µας στην πολλά υποσχόµενη αγορά της Θεσσαλονίκης

•

Τα ίδια κεφάλαια να γίνουν θετικά µέσα από ενέργειες που ήδη έχουν αποφασιστεί.

•

Μέσα από την συνεχή ανανέωση των υπηρεσιών και προϊόντων µας να προχωρήσουµε προς την κατεύθυνση του οράµατος
µας, δηλαδή του να προσφέρουµε την καλύτερη καθηµερινή εµπειρία καφέ και µικρογευµάτων στον κόσµο

O Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεωργάτος Γ. Βλάσης
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3. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

1/1-31/12/2005
Πωλήσεις

1/1-31/12/2004

1.057.721

3.941.119

Κόστος Πωληθέντων

-410.778

-2.011.128

Μικτό Κέρδος

646.943

1.929.991

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

159.658

21.019

-110.074

-237.222

Έξοδα διάθεσης

-770.518

-1.681.068

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

-358.186

-132.094

-432.178

-99.374

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

493

7.997

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

-1.769

-1.815

Ζηµίες προ φόρων

-433.454

-93.192

Φόρος εισοδήµατος

-32.106

-43.029

-465.559

-136.221

-8,46

-2,48

Ζηµίες µετά από φόρους

Ζηµιές ανά Μετοχή
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4. Ισολογισµός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

1/1-31/12/2005

1/1-31/12/2004

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

9.1

11.982

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

9.2

0

32.106

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

9.3

4.977

140.728

16.960

695.997

523.164

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα

9.4

5.325

15.751

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

9.5

30.214

112.498

Λοιπές Απαιτήσεις

9.6

926.524

912.340

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

9.7

1.741

0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

9.8

23.200

52.239

987.004

1.092.828

1.003.964

1.788.826

Μετοχικό κεφάλαιο

1.613.964

1.613.964

Λοιπά αποθεµατικά

4.475

4.475

-1.655.453

-1.189.894

-37.014

428.546

19.930

513.887

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια

5 & 9.9

Αποτελέσµατα Εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

9.10

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

9.11

1.994

46.041

Υποχρεώσεις σε συνδεµένες εταιρείες του Οµίλου

9.12

971.627

355.000

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

9.12

26.566

445.352

Λοιπά στοιχεία Παθητικού

9.13

20.862

0

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.040.978

1.360.280

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

1.003.964

1.788.826
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5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τις
προηγούµενες

Μετοχικό

Τακτικό

κεφάλαιο

αποθεµατικό

Λοιπά αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις
νέον

Σύνολο

653.224

1.613.964

1.198

3.277

(965.216)

(88.457)

(88.457)

1.613.964

1.198

3.277

(1.053.673)

564.766,47

(136.221)

(136.221)

(1.189.894)

428.545,60

(465.559)

(465.559)

(1.655.453)

(37.014)

λογιστικές αρχές
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/01-31/12/2004
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

1.613.964

1.198

3.277

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/01-31/12/2005
Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
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6. Κατάσταση ταµειακών ροών
1.1-31.12.2005

1/1-31/12/2004

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων

-433.454

-93.192

Αποσβέσεις

28.574

27.297

Προβλέψεις

0

0

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

0

0

-127.925

-14.394

1.276

1.815

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

10.425

13.243

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

66.360

-211.484

-297.858

-7.081

-1.769

-1.815

-754.371

-285.611

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

135.751

3.346

-800

-14.760

589.888

97.193

493
725.332

85.779

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

0

0

Εξοφλήσεις δανείων

0

0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

0

0

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

0

0

-29.039

-199.832

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

52.239

252.071

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

23.200

52.239

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
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7. Πληροφορίες για την εταιρεία
Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.» δηµιουργήθηκε στις 09 ∆εκεµβρίου 2003 από µετονοµασία της «ΒΑΡΤΑΛΑΜΗΣ Α.Ε.» και έκτοτε
δραστηριοποιείται µε επιτυχία στο χώρο της γρήγορης εστίασης. Η «ΒΑΡΤΑΛΑΜΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 3 Νοεµβρίου 1999 µε έδρα την
Θεσσαλονίκη και µε αντικείµενο εργασιών το ίδιο µε αυτό της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ Α.Ε. Η ακριβής επωνυµία της εταιρείας
όπως ισχύει το άρθρο 1 του καταστατικού είναι: ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυµη .Εµπορική Εταιρεία Εκµετάλλευσης Κυλικείων και
Εστιατορίων ενώ η εταιρεία χρησιµοποιεί επίσης τον διακριτικό τίτλο «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.».
Η ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. είναι θυγατρική της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό συµµετοχής 51%, και
συµµετέχει στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
Η εταιρεία παράγει, προωθεί και διανέµει στην εγχώρια αγορά µια σειρά προϊόντα στα οποία περιλαµβάνονται διάφοροι τύποι
γλυκισµάτων, εδεσµάτων και γεύσεων.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης.
Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, µε αρ. 44251/62/Β/99/287. Η διάρκεια της
εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα (50) χρόνια.
Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρείας περιγράφεται ως εξής:
Α. Σκοπός της εταιρείας, είναι:
Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ-µπαρ, σνακ-µπαρ, καφετεριών και εν γένει
κέντρων διασκεδάσεων µε µουσικής ή άνευ µουσικής
Η παρασκευή, διάθεση, εµπορία αντιπροσωπεύσεις και εισαγωγή τροφίµων και γλυκισµάτων και κάθε είδους και συναφών µε αυτά ειδών
και ποτών.
Η διανοµή ειδών διατροφής και ειδών SUPER MARKET.
Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση καταστηµάτων SUPER MARKET.
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 συµµετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

8. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 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:
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∆.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 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.
Τα κέρδη που προκύπτουν κατά την πώληση πάγιου εξοπλισµού µεταξύ εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται.

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.
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.
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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.
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
234.254
(32.641)

Μεταφορικά
µέσα
1.115
(439)

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισµός
234.254
(26.962)

Σύνολο
469.624
(60.042)

201.613

676

207.292

409.582

234.254
(38.583)

1.115
(662)

449.393
(122.355)

684.763
(161.600)

195.671

453

327.038

523.163

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας

800
(4)

0
0

25.519
(14.333)

26.319
(14.337)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου
2005

796

0

11.185

11.982

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου
2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου
2004

Κτίρια
Λογιστική αξία την 1
Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις /αναπροσαρµογές
αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις /αναπροσαρµογές
αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2005

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

201.613

676

207.292

409.582

0
0
(5.942)

0
(223)

874.482
(659.343)
(95.393)

874.482
(659.343)
(101.558)

195.671

453

327.038

523.163

1.675
(235.129)
38.579

0
(1.115)
662

12.342
(436.217)
108.022

14.017
(672.461)
147.263

796

0

11.185

11.982

9.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Η εταιρεία κατά την 31.12.2005 δεν αναγνώρισε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις

λόγω των αυξηµένων

φορολογικών ζηµιών που εµφανίζει.
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9.3 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
31/12/2005 31/12/2004
∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

4.977

140.728

4.977

140.728

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

9.4 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2005 31/12/2004
1. Εµπορεύµατα

3.265

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά -Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

2.061

4.955

5.325

15.751

Σύνολο

10.796

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

9.5 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι:
31/12/2005 31/12/2004
Πελάτες
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις

30.214

112.498

30.214

112.498

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

9.6 Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2005 31/12/2004
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

¾

839.248

825.065

87.276

87.276

926.524

912.340

Σχετικά µε το κονδύλι «χρεώστες διάφοροι» σηµειώνονται τα εξής:
o

Ποσό 830 χιλ € περίπου αφορά µέρος της επίδικης απαίτησης της εταιρείας από την προηγούµενη ∆ιοίκηση, για την
οποία γίνεται εκτενής αναφορά πιο κάτω στη σηµείωση 12.

o

Επίσης επίδικο είναι και το ποσό που εµφανίζεται στο κονδύλι «λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και
πιστώσεων».
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9.7 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2005
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Σύνολο

31/12/2004

1.741

0

1.741

0

9.8 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2005 31/12/2004
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

2.587

6.575

20.613

45.664

23.200

52.239

9.9 Ίδια Κεφάλαια
Η εταιρεία κατά την 31.12.2005 εµφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια λόγω συσσωρευµένων ζηµιών. Σύµφωνα µε το από 14.3.2006
πρακτικό του ∆Σ έχει αποφασιστεί η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έτσι ώστε τα ίδια κεφάλαια να παύσουν να είναι
αρνητικά.
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
Επιταγές Πληρωτέες
Σύνολο

1.244

295.887

18.686

218.000

19.930

513.887

9.11 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
31/12/2005 31/12/2004
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

1.994

46.041

1.994

46.041

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
Υποχρεώσεις σε συνδεµένες εταιρείες του Οµίλου

971.627

355.000

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

10.072

35.231

Πιστωτές διάφοροι

16.494

410.121

998.192

800.352

Σύνολο

Το κονδύλι «υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου» αφορά υποχρέωση προς την µητρική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.
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9.13 Λοιπά στοιχεία Παθητικού

31/12/2005 31/12/2004
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

7.637

0

13.224

0

20.862

0

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

10. Ανάλυση προσαρµογών 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
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα
απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ

1/1/2005

653.224

487.859

-193.000

-193.000

-13.324

-13.324

70.236

114.906

47.631

32.106

-88.457

-59.313

564.766

428.546

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Αναπροσαρµογές προβλέψεων σύµφωνα µε όσα προβλέπουν τα
∆.Π.Χ.Π
Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως
ασώµατες ακινητοποιήσεις
Επίδραση από την αλλαγή των αποσβέσεων των ενσώµατων
παγίων και ασώµατων ακινητοποιήσεων
Επίδραση αναβαλλόµενης φορολογίας

Σύνολο προσαρµογών

Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα

Οι προσαρµογές στα αποτελέσµατα της εταιρείας λόγω της µετατροπής των οικονοµικών καταστάσεων στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
έχουν ως εξής:
31/12/2004
Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα
απεικονιστεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ (προ φόρων)

-137.861

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
∆ιαφορά αποσβέσεων των βάση ΕΛΠ και ∆ΛΠ στα ιδιόκτητα
ενσώµατα και ασώµατα πάγια
Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο ή έξοδο)
Φόρος εισοδήµατος χρήσης- διαφορές φορολογικού ελέγχουλοιποί µη ενσωµατωµένοι

Σύνολο προσαρµογών

Αποτελέσµατα, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
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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 από τη µητρική ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. € 93.445,77,

ii)

Πωλήσεις πάγιου εξοπλισµού προς τη µητρική € 590.510,98, όπου προέκυψε κέρδος € 149.672,23,

iii)

Υποχρέωση προς τη µητρική εταιρεία € 971.626,64.

12. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Α) ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Η εταιρεία βρίσκεται σε δικαστική διαµάχη

µε τον τέως Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας για τους λόγους που

παρατίθενται στις παρακάτω παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή ο οποίος προέβη και στον σχετικό έλεγχο και που εµφανίζονται στο
πιστοποιητικό ελέγχου των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 31.12.2004.
Συγκεκριµένα στο πιστοποιητικό ελέγχου της 31.12.2004 αναφέρεται ότι:
•

•

•

«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 της εταιρείας, κατά παράβαση των διατάξεων
του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190 και κατά το ποσό των 200.000,00 € προκαταβολή σε συνεργάτη της 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, το οποίο παύθηκε των καθηκόντων του από την
έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 29/1/2003, το οποίο άλλωστε είχε τη ευθύνη της διοίκησης και
διαχείρισης της εταιρείας και οι παραπάνω καταβολές έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της θητείας του. Η εταιρεία δεν
διενήργησε σχετική πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της, για ζηµιές που θα υποστεί από τη µη είσπραξη των
παραπάνω ποσών, γιατί άσκησε αγωγή κατά του προηγούµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε επιστολή του
Νοµικού Συµβούλου της εταιρείας προς εµάς, η έκβαση των αγωγών αυτών 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 €, δόθηκε σε µέλος της
∆ιοικήσεως και µέτοχο της 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 Ενεργητικού ∆.ΙΙ.10 «Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες» ποσού € 184.681,39 αφορά έλλειµµα
ταµείου, 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 παύθηκε 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 εταιρεία άσκησε αγωγή 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 καθώς σύµφωνα µε επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της εταιρείας προς εµάς η έκβαση της αγωγής θα είναι θετική για
την εταιρεία.»
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Αναφορικά µε τις παραπάνω παρατηρήσεις της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON A.E.», αναφέρουµε τα ακόλουθα, εξ ων
προκύπτει η άµεση ενεργοποίησή µας και η λήψη όλων των κατά νόµων 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.
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.
Λόγω του ότι δεν έχει τελεσιδικήσει, σύµφωνα µε το νοµικό τµήµα της εταιρείας, δεν µπορεί να εξαχθεί πρόβλεψη σχετικά µε τα
αποτελέσµατα της έκβασης
Β) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002-2005. 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.
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