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Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
για την Εξαμηνιαία περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» την 23/09/2005 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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και
ανακατατάξεις κονδυλίων.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργάτος Β. Γρηγόριος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς του κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Β.Ε»
Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της Ανώνυμης Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α.Β.Β.Ε», της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30ή Ιουνίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων βαρύνει τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η επισκόπησή μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο
Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των
παρατιθέμενων στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών
επεξηγήσεων επί των θεμάτων που θέσαμε στις οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας συνθέτουν το κύριο
μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς μικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα
πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου στόχος είναι η διαμόρφωση και διατύπωση ολοκληρωμένης γνώμης επί των
οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου.
Βασιζόμενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία που θα
απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να
εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, επισημαίνουμε ότι η μητρική εταιρεία δεν
έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1999 - 2004 και για την κλειόμενη περίοδο, ενώ οι ενοποιούμενες
θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για διάφορες χρήσεις από το έτος 2002, έως και την
κλειόμενη περίοδο, όπως αναλυτικά αναφέρεται σημείωση 7 της εταιρείας, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο του φορολογικού ελέγχου.

Αθήνα 29.09.2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γεώργιος Α. Παρασκευόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. :127
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 30/6/2005
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2004

1/1 30/6/2005

1/1 - 30/6/2004

22.092.756,27

24.422.733,35

19.307.142,12

(7.630.700,63)

(9.091.452,96)

(6.710.663,03)

19.561.583,04
(7.055.622,95)

14.462.055,64

15.331.280,39

12.596.479,09

12.505.960,09

Λοιπά έσοδα
εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης

1.083.465,39

4.214.375,52

1.127.213,95

4.197.905,47

(1.811.221,77)

(2.474.863,22)

(1.346.868,47)

(1.897.244,67)

Έξοδα διάθεσης

(13.480.587,36)

(13.153.437,49)

(11.406.757,08)

(10.391.406,57)

253.711,90

3.917.355,20

970.067,49

4.415.214,32

Αποτελέσματα Προ
Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα

1.863,39

36.170,49

1.196,39

32.092,64

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(772.083,72)

(1.116.824,57)

(735.633,76)

(1.056.216,82)

(516.508,43)

2.836.701,12

235.630,12

3.391.090,14

(111.908,88)

(262.706,56)

(174.839,86)

(234.787,08)

(628.417,31)

2.573.994,56

60.790,26

3.156.303,06

Μετόχους της μητρικής

(521.441,91)

2.622.207

Δικαιώματα μειοψηφίας

(106.975,40)

(48.213)

(0,025)

0,126

0,003

0,152

1.596.116,71

5.488.534,72

2.076.259,05

5.719.015,10

253.711,90

3.917.355,20

970.067,49

4.415.214,32

Κέρδη Προ φόρων

(516.508,43)

2.836.701,12

235.630,12

3.391.090,14

Κέρδη μετά από Φόρους

(628.417,31)

2.573.994,56

60.790,26

3.156.303,06

Κέρδη / ζημίες προ
φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους
Κατανεμημένα σε :

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή
Αποτελέσματα Προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και
Αποσβέσεων
Αποτελέσματα Προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
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Ισολογισμός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά
Στοιχεία
Ενεργητικού
Ενσώματες
Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά
στοιχεία - υπεραξία
Επενδύσεις Σε
Θυγατρικές
Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε
συνδεδεμένες
επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες
φορολογικές
απαιτήσεις
Λοιπές
Μακροπρόθεσμες
Απαιτήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2005
31/12/2004

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2005
31/12/2005

21.210.609,84

22.341.619,10

19.381.823,34

18.451.632,60

5.520.358,36

5.587.656,93

5.409.690,36

5.492.486,93

0,00

0,00

6.370.185,21

6.370.185,21

239.735,14

239.735,14

239.735,14

239.735,14

2.502.068,66

2.751.516,82

3.446.446,68

3.621.286,54

1.761.364,82

1.767.175,69

1.507.699,65

1.516.395,50

31.234.136,82

32.687.703,68

36.355.580,38

35.691.721,91

1.775.368,12

1.808.080,73

1.569.935,47

1.621.471,46

1.273.242,37

1.455.278,25

3.468.088,38

3.294.354,04

0,00

367.916,78

68.490,36

1.422.488,94

3.117.684,08

2.907.193,71

1.388.902,18

1.020.851,62

74.552,06

100.975,36

71.608,34

91.148,99

1.098.984,14

1.921.532,04

476.301,06

645.550,87

7.339.830,77

8.560.976,87

7.043.325,79

8.095.865,92

38.573.967,59

41.248.680,55

43.398.906,17

43.787.587,83

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο

9.501.130,80
17.781.465,75

9.501.130,80
17.781.465,75

9.501.130,80
17.781.465,75

9.501.130,80
17.781.465,75

Λοιπά αποθεματικά

2.131.126,81

2.131.126,80

2.128.249,46

2.128.249,46

Κυκλοφοριακά
Περιουσιακά
Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές
Εμπορικές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από
συνδεδεμένες
εταιρείες του Ομίλου
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά
στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα

Σύνολο
Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια &
Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
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Αξία κτήσης ιδίων
μετοχών
Αποτελέσματα Εις
Νέον
Ίδια κεφάλαια
αποδιδόμενα στους
μετόχους της
Μητρικής
Δικαιώματα
Μειοψηφίας
Συναλλαγματικές
διαφορές από
μετατροπή
θυγατρικών του
εξωτερικού
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την
υπηρεσία (πρόβλεψη
αποζημείωσης)
Λοιπές
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο
Μακροπροθέσμων
Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και
λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες
Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση
Υποχρεώσεις σε
συνδεμένες εταιρείες
του Ομίλου
Λοιπές
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

(3.550.471,55)

(3.550.471,55)

(3.550.471,55)

(3.550.471,55)

(23.652.273,89)

(23.131.881,93)

(17.565.785,22)

(17.626.575,48)

2.210.977,92

2.731.369,87

8.294.589,24

8.233.798,98

1.011.785,03

1.115.136,43

(581.971,00)

(361.871,00)

2.640.791,95

3.484.635,31

8.294.589,24

8.233.798,98

8.464.239,94

4.694.001,49

8.452.110,94

4.457.355,49

205.353,68

205.353,68

205.353,68

205.353,68

7.201.125,85

8.081.067,46

7.131.537,55

7.918.678,25

0,00

0,00

15.870.719,47

12.980.422,63

15.789.002,17

12.581.387,42

5.802.991,87

6.721.791,15

7.147.161,71

6.776.984,43

473.036,79

265.771,31

213.652,46

228.935,75

8.475.295,23

10.776.106,39

7.825.639,82

10.382.740,65

2.560.374,36

3.848.417,09

2.419.281,14

3.739.254,14

81.385,02

585.734,59

80.888,02

120.320,00

2.669.372,89

2.585.802,08

1.628.691,61

1.724.166,46
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Σύνολο
Βραχυπροθέσμων
Υποχρεώσεων

20.062.456,16

24.783.622,61

19.315.314,76

22.972.401,43

Σύνολο
Υποχρεώσεων

35.933.175,63

37.764.045,24

35.104.316,93

35.553.788,85

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

38.573.967,58

41.248.680,55

43.398.906,17

43.787.587,83

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
(ποσά σε €)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2005
Καθαρή

θέση

έναρξης

περιόδου

(01.01.2005

και

απευθείας

σε

3.484.635,00 1.865.322,00

01.01.2004 αντίστοιχα)
Καθαρό

εισόδημα

30.06.2004

καταχωρημένο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2005

30.06.2004

8.233.798,98

7.402.148,00

λογαριασμό καθαρής θέσης

-322.401,13

-246.356,00

-

-

Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους

-521.441,91 2.622.207,37

60.790,26

3.156.303,00

2.640.791,96 4.241.173,37

8.294.589,24

10.558.451,00

Καθαρή

θέση

λήξης

30.06.2004 αντίστοιχα)

περιόδου

(30.06.2005

και
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Κατάσταση ταμειακών ροών

Κατάσταση ταμειακών ροών της εταιρείας
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε
ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
Α.Ε( ΜΗΤΡΙΚΗ) Α.Ε( ΜΗΤΡΙΚΗ)
Με την έμμεση μέθοδο

30.06.2005
€

Κέρδη χρήσης προ φόρων

30.06.2004
€

235.630,12

3.391.090,14

1.106.191,56

1.303.800,76

7.201,04

(3.136.846,96)

734.437,37

1.056.216,82

51.535,99

9.383,96

(542.189,85)

(3.487.315,85)

19.540,65

(5.552,50)

(Πλην τραπεζών και φόρων)

912.523,04

(750.396,33)

(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους

(15.283,29)

51.880,22

680.101,01

394.842,85

(734.437,37)

(1.056.216,82)

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις χρήσης 1.1.2004-30.6.2004
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελεσματα (έσοδα, εξοδα κέρδη και ζημίες από
επενδυτικές δραστηριότητες)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Πλέον/μείον

προσαρμογές

λογαριασμών

κεφαλαίου

για

μεταβολές

κίνησης

ή

που

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
(Μείωση)/Αύξηση

βραχυπρόθεσμων

υποχρεώσεων

(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
(είσπραξη επιχορήγησης)
Μείον:
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι
Φόρος

εισοδήματος/Διαφορές

φορολογικού

ελέγχου/Λοιπή μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι
Σύνολο

εισροών/(εκροών)

από

λειτουργικές

δραστηριότητες (α)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων

2.455.250,27(2.229.113,71)

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων

(2.149.039,39)

(676.049,25)

185.302,54

7.637.445,18

8.695,85

(65.116,93)

Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο

εισροών/(εκροών)

από

επενδυτικές

δραστηριότητες (β)
Ταμειακές

(1.955.041,00) 6.896.279,00

Ροές

από

Χρηματοδοτικές

Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Aύξηση Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων

4.601.721,45

(281.132,87)

Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων

(4.484.039,83)

(5.400.992,04)

(787.140,70)

(920.477,18)

Εξοφλήσεις

υποχρεώσεων

από

χρηματοδοτικές

μισθώσεις(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή

αύξηση

(669.459,08)(6.602.602,09)
/

(μείωση)

στα

ταμειακά

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά

διαθέσιμα

και

ισοδύναμα

έναρξης
645.550,87 4.012.353,25

περιόδου
Πλεον ταμειακά διαθέσιμα μη

(169.249,81)(1.935.436,80)

ενοποιουμενων

εταιρείων την 30.6.2004
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005
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Ενοποιημένη Κατάσταση ταμιακών ροών του
ΟΜΙΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε

30.06.2005

30.06.2004

Με την έμμεση μέθοδο
€
Κέρδη χρήσης πρό φόρων

(516.508,43)

2.836.701,14

1.342.404,81

1.601.569,10

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις χρήσης 1.1.2004-30.6.2004
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές

(2.716,00)
0,00

Αποτελεσματα (έσοδα, εξοδα κέρδη και ζημίες από
επενδυτικές δραστηριότητες)

39.375,94

(3.124.738,96)
0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα

772.083,72

1.065.590,72

Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων

(32.712,61)

50.058,22

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων

513.806,26

(2.212.998,86)

Πλέον/μείον

προσαρμογές

λογαριασμών

κεφαλαίου

για

μεταβολές

κίνησης

ή

που

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού

2.652,25

(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην
τραπεζών και φόρων)
(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους

(1.191.207,39)

(1.796.523,55)

207.265,48

(34.006,77)

(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
393.691,78

(είσπραξη επιχορήγησης)
Μείον:
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι
Φόρος

εισοδήματος/Διαφορές

(772.083,72)

(1.065.590,72)

362.624,06

(2.286.311,65)

φορολογικού

ελέγχου/Λοιπή μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι
Σύνολο

εισροών/(εκροών)

από

λειτουργικές

δραστηριότητες (α)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,

συγγενών,

κοινοπραξιών

και

λοιπών επενδύσεων

(12.514,00)

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων

(677.728,90)

(774.787,19)

185.302,54

7.645.225,84

5.810,87

22.330,23

Τόκοι εισπραχθέντες

0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα

0,00

Σύνολο

εισροών/(εκροών)

από

επενδυτικές

δραστηριότητες (β)
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο
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Ταμειακές

Ροές

από

Χρηματοδοτικές

Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

97.627,60

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Aύξηση Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων

3.770.239,00

(313.301,57)

Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων

(3.588.854,00)

(5.494.399,51)

(879.941,61)

(920.477,18)

(698.556,61)

(6.630.550,66)

(822.548,04)

(2.036.607,43)

1.921.532,04

5.788.722,12

Εξοφλήσεις

υποχρεώσεων

από

χρηματοδοτικές

μισθώσεις(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή

αύξηση

/

(μείωση)

στα

ταμειακά

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά

διαθέσιμα

και

ισοδύναμα

έναρξης

περιόδου
Πλεον

ταμειακά

διαθέσιμα

μη

ενοποιουμενων

εταιρείων την 30.6.2004

690.553,43

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων την 31.12.2003
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

6.479.275,55
1.098.984,00

3.752.114,69

Στα χρηματικά διαθέσιμα έναρξης περιόδου 01.01.2004 – 30.06.2004 δεν συμπεριλαμβάνονται τα
χρηματικά διαθέσιμα των θυγατρικών εταιρειών που πουλήθηκαν στην διάρκεια της περιόδου.
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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. Γρηγόρη Γεωργάτο.
Η ακριβής επωνυμία της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 1 του
καταστατικού

από

την

Έκτακτη

Γενική

Συνέλευση

της

26/1/1999

είναι:

«ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ», ενώ η εταιρεία
χρησιμοποιεί επίσης τους διακριτικούς τίτλους «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ» και «ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.». Κατά τη σύσταση της εταιρείας η επωνυμία της ήταν «ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» με τον διακριτικούς
τίτλους «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» και «ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αλίμου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ 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 Δήμου 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.
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο
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Η εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
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 (ΣΤΑΚΟΔ 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 καθως 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
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο
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εταιρείας πέρασε στη νέα γενιά της οικογένειας, το Βλάσση και την Άρτεμις Γεωργάτου. Η αλλαγή
αυτή στη διοίκηση της εταιρείας συνέπεσε και με την ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς και την
ταυτόχρονη ανάπτυξη της εταιρείας.
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες σημαντικές για την εξέλιξη της εταιρείας χρονολογίες:
1972

Ίδρυση του πρώτου καταστήματος στη Δάφνη, 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.
Δίκτυο 104 καταστημάτων.
Δημιουργία 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.
Δημιουργία 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
Δημιουργία 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 Δραστηριότητας
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.
Δίκτυο 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).
Δίκτυο 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).
Δίκτυο καταστημάτων με την εμπορική επωνυμία “Wok 88”. Το δίκτυο αυτό αριθμούσε στο τέλος
του 2004, 3 καταστήματα, όλα εταιρικά.
Δίκτυο καταστημάτων με την εμπορική επωνυμία «ΝΕΟΝ». Το δίκτυο αυτό αριθμούσε στο τέλος
του 2004, 2 εταιρικά καταστήματα.
Το Δεκέμβριο του 2000 ξεκίνησε η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας και του πρώτου
καταστήματος με την επωνυμία “Gregory’s“ εκτός Ελλάδας, στην Piata Romana, κεντρικό σημείο
του Βουκουρεστίου. Μέχρι το τέλος του έτους 2004 το δίκτυο αυτό αριθμούσε 9 καταστήματα

“Gregory’s“ & 7 καταστήματα “Coffeeright”.
Το κατάστημα «Γρηγόρης Μικρογεύματα» καλύπτει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου της
πόλης, που ζει σε έντονους ρυθμούς και βρίσκεται αρκετές ώρες την ημέρα εκτός σπιτιού, για
γευστικά μικρογεύματα, με προϊόντα παραδοσιακά ή μοντέρνα που είναι χαρακτηριστικά για τη
φρεσκάδα τους, την ποιότητά τους, την απόλυτη καθαριότητα στους χώρους παρασκευής και
σερβιρίσματος, και προσφέρονται σε ένα περιβάλλον φιλικής και γρήγορης εξυπηρέτησης.
Η επιτυχία των καταστημάτων «Γρηγόρης Μικρογεύματα» στηρίζεται στα φρεσκοψημένα
προϊόντα και τη σωστή εκπαίδευση και συμπεριφορά του προσωπικού. Το μοντέλο αυτό
καταστήματος είναι μια δημιουργία της εταιρείας που μετεξέλιξε την εικόνα και τη λειτουργία των
κλασσικών καταστημάτων του κλάδου, δημιουργώντας την αγορά των μικρογευμάτων. Η μεγάλη
επιτυχία αυτού του μοντέλου καταστήματος είναι ότι έγινε κομμάτι της καθημερινής ζωής για
πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι καταστήματα «Γρηγόρης Μικρογεύματα»
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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)
Κρύα σάντουιτς (σε άσπρη μπαγκέτα & μπαγκέτα ολικής αλέσεως)
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005

17

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 30η Ιουνίου
2005 (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και
την 30 Ιουνίου 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από
την Επιτροπή Διεθνών 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:
Δ.Λ.Π. 1

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Δ.Λ.Π. 2

Αποθέματα

Δ.Λ.Π. 7

Καταστάσεις ταμειακών ροών

Δ.Λ.Π. 8

Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις
Λογιστικές Μεθόδους

Δ.Λ.Π. 10

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δ.Λ.Π. 11

Κατασκευαστικά συμβόλαια

Δ.Λ.Π. 12

Φόροι εισοδήματος

Δ.Λ.Π. 14

Πληροφόρηση κατά τομέα

Δ.Λ.Π. 16

Ενσώματα Πάγια

Δ.Λ.Π. 17

Μισθώσεις

Δ.Λ.Π. 18

Έσοδα

Δ.Λ.Π. 19

Παροχές σε εργαζομένους

Δ.Λ.Π. 20

Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής
υποστήριξης

Δ.Λ.Π. 21

Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος

Δ.Λ.Π. 23

Κόστος δανεισμού

Δ.Λ.Π. 24

Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών

Δ.Λ.Π. 26

Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης
προσωπικού

Δ.Λ.Π. 27

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε
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θυγατρικές
Δ.Λ.Π. 28

Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες

Δ.Λ.Π. 29

Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

Δ.Λ.Π. 30

Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των
ομοίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Δ.Λ.Π. 31

Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες

Δ.Λ.Π. 32

Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση

Δ.Λ.Π. 33

Κέρδη ανά μετοχή

Δ.Λ.Π. 34

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Δ.Λ.Π. 36

Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού

Δ.Λ.Π. 37

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Δ.Λ.Π. 38

Άυλα στοιχεία του ενεργητικού

Δ.Λ.Π. 39

Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση

Δ.Λ.Π. 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα

Δ.Λ.Π. 41

Γεωργία

Δ.Π.Χ.Π. 1

Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.

Δ.Π.Χ.Π. 2

Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης

Δ.Π.Χ.Π. 3

Ενοποίηση επιχειρήσεων

Δ.Π.Χ.Π. 4

Ασφαλιστικά συμβόλαια

Δ.Π.Χ.Π. 5

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες

Οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ», 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 ΔΠΧΠ

(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 ΔΕΕΧΠ
Η Επιτροπή Διεθνών 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 ΔΠΧΠ και οι ΔΕΕΧΠ 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:

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

- ΔΕΕΧΠ 3. Δικαιώματα εκπομπής αερίων
Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

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

- ΔΕΕΧΠ 5. Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού,
ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
Δεν 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 στήν εμπορία

ειδών διατροφής και τυποποιημένων γευμάτων

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

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.
Δηλαδή, 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 ΔΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του ΔΠΧΠ 1
και δεν εφαρμόστηκε αναδρομικά η μέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης
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η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από
την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την
ημερομηνία μετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ΔΠΧΠ 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
ΔΠΧΠ.
Διεταιρικές 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
στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι
ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
3.4 Δομή του Ομίλου
Ο όμιλος ενοποιεί τις παρακάτω εταιρείες με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΔΡΑ

1. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

2. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

3. GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD.(Ενοποιημένος Ισολογισμός)

99,99%

ΚΥΠΡΟΣ

4. ΑΛΑΣ Α.Ε

90,00%

ΕΛΛΑΔΑ

5. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε

51,00%

ΕΛΛΑΔΑ

6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε

51,00%

ΕΛΛΑΔΑ

7. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε

51,00%

ΕΛΛΑΔΑ

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 Δομή του Ομίλου σε σχέση με την
31/12/2004
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3.5 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει
του νομίσματος του πρωτεύον 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 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.
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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:
Κτίρια και εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

12 - 30
6 έως 15
8
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.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005

25

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 Δ.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

Δ.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 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
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τυχόν μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζημιά
σύμφωνα με το Δ.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
οι 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 Δημιουργίας 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
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σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά
έξοδα.

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
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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 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.
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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.

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

μακροπρόθεσμες

που

αφορούν

υποχρεώσεις

ως

στοιχεία
έσοδο

του

ενεργητικού

επόμενων
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και

στις

αναγνωρίζονται
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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.

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 εκμετάλευσης» 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.
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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.
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.
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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

7.813.149,00

Κλειστές αγορές και franchisees

11.493.993,12

Σύνολο τζίρου

19.307.142,12

5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
5.1 Πάγιο ενεργητικό
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2005

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2004

30/06/05

31/12/2004

4.239.765,70 4.239.765,70

5.377.710,70

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Υπεραξία επιχείρησης

4.239.765,70

Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις

1.169.924,66

ΣΥΝΟΛΟ

5.409.690,36

1.252.721,23

1.280.592,66

1.347.891,23

5.492.486.,93 5.520.358,36 5.587.656,93

2. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα

840.143,37

Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Μηχανήματα

-

Τεχν.Εγκ/σεις

10.857.167,45
και

840.143,37

907.549,37

1.086.449,37

10.123.926,29 11.496.558,96 11.925.643,04

λοιπός

Μηχαν/κος Εξ/μός

2.990.389,62

2.885.536,55

3.567.323,44

3.660.846,85

Μεταφορικά Μέσα

542.847,32

586.646,69

573.236,91

625.600,83

4.151.278,58

4.015.379,70

4.597.633,13

5.010.188,01

59.041,00

32.891,00

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Υπό εκτέλεση
ΣΥΝΟΛΟ

19.381.823,34

3. Συμμ/χές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις

18.451.632,60

21.210.61022.341.619,10

7

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

6.609.920,35

6.609.920,35

239.735,14

239.735,14

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

1.507.699,65

1.516.395,50

1.761.364,82

1.767.175,69

ΣΥΝΟΛΟ

8.117.620,00

8.126.315,85 2.001.099,96 2.006.910,83

4. Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση

3.446.446,68

3.621.286,54 2.502.068,66 2.751.516,82
35.691.721,9131.234.136,8232.687.703,68

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.355.580,38

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005

33

5.2 Αποθέματα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

30/06/2005 31/12/2004 30/06/2005 31/12/2004
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

578.259,77

668.149,65

698.913,53

745.261.24

917.194,37

688.398,21 1.052.311,70

18.101,00

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

74.481,33

264.923,60

1.042.753,67

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ
24.142,89

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜ.
ΣΥΝΟΛΑ

5.3

1.964,82

1.569.935,471.621.471,461.775.368,121.808.080,73

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις – απαιτήσεις από συνδεδεμένες

εταιρείες – λοιπές απαιτήσεις
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

30/06/2005 31/12/2004 30/06/2005 31/12/2004

Πελάτες

2.732.836,93 2.325.795,17

Γραμμάτια εισπρακτέα: Χαρτοφυλακίου

37.894,22

52.554,60

Γραμμάτια σε καθυστέρηση

618.719,38

37.894,22

52.554,60

0,00

Επιταγές εισπρακτέες

916.004,27

Επιταγές σε καθυστέρηση

697.357,23

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. επιχειρήσεων

0,00
697.357,23

784.004,27

0,00

0,00

68.490,36 1.422.488,94

367.916,78

0,00

184.681,39

Επισφαλείς πελάτες-χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι

537.990,92

1.388.902,18 1.020.851,62

3.028.311,03

2.634.841,40

Επισφαλείς Πελάτες Χρεώστες

184.681,39

Λογαριασμός προκαταβολών και πιστώσεων

0,00

Χρεόγραφα
ΣΥΝΟΛΟ

88.978,05

87.275,92

395,00

395,00

4.925.480,925.737.694,60 4.390.926.45 4.730.388,74

5.4 Διαθέσιμα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

30/06/2005

31/12/2004

30/06/2005

31/12/2004

Ταμείο

179.356,63

474.113,76

592.534,53

1.587.025,25

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

296.944,43

171.437,11

506.449,61

334.506,79

476.301,06

645.550,87

1.098.984,14

1.921.532,04
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5.5 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Έξοδα επομένων χρήσεων

71.608,34

91.148,99

74.552,06

100.975,36

5.6 Ίδια κεφάλαια
Μητρική Εταιρεία
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ το άρτιο

30/6/2005 31/12/2004

30/6/2005 31/12/2004

9.501.130,80

9.501.130,80

9.501.130,80

9.501.130,80

17.781.465,75 17.781.465,75 17.781.465,75 17.781.465,75

Αποθεματικα

2.128.249,46

Αξία κτήσης ιδίων μετοχών

2.128.249,46

2.131.126,81

2.131.126,81

-3.550.471,55 -3.550.471,55 -3.550.471,55 -3.550.471,55

Συναλλαγματικές Διαφορές μετατροπής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Εις νέο

Όμιλος

-581.971,00

-361.871,00

1.011.785,03

1.115.136,43

-17.565.785,22 -17.626.575,48 -23.652.273,89 -23.131.881,93
8.294.589,24 8.233.798,98 2.640.791,95 3.484.635,31

Στα ενοποιημένα αποτελέσματα εις νέο συμπεριλαμβάνονται και οι χρεωστικές (αρνητικές
διαφορές ενοποίησης) οι οποίες είχαν επίσης παρουσιαστεί αρνητικά των ιδίων κεφαλαίων
στους ισολογισμούς των προηγούμενων χρήσεων.

5.7 Δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις από συμβάσεις leasing

Μητρική Εταιρεία
30/6/2005

31/12/2004

Δανειακές υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες

8.452.110,94

4.457.355,49

Δανειακές υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες

8.432.605,82

12.309.679,65

Υποχρεώσεις leasing μακροπρόθεσμες

6.993.056,29

7.767.832,30

Υποχρεώσεις leasing βραχυπρόθεσμες

1.812.315,14

1.812.315,14

25.690.088,19 26.347.182,58
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6. Σημαντικότερες επιδράσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π)
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1/2004

31/12/2004

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2004

1/1/2004

31/12/2004

30/6/2004

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα
απεικονισθεί

σύμφωνα

με

το

ΕΓΛΣ

(πλέον

δικαιωμάτων μειοψηφίας)
Προσαρμογές

των

Διεθνών

13.942.171,25

14.723.866,60

16.262.535,31 23.111.492,04

21.681.540,36

24.207.297,35

-3.598.127,96

-3.598.127,96

-3.598.127,96 -3.598.127,96

-3.598.127,96

-3.598.127,96

-258.400,00

-258.400,00

-258.400,00 -4.904.302,79

-3.254.492,49

-2.765.871,78

-2.361.431,00

-2.361.431,00

-2.861.847,00 -2.361.431,00

-2.168.431,00

-2.564.078,00

-4.466.519,44

-4.284.397,60

-4.343.846,67 -3.998.458,71

-4.024.334,00

-4.026.179,26

1.065.347,50

243.014,03

1.197.786,18

998.025,70

124.293,67

1.083.039,39

-136.950,68

-100.645,35

-136.950,68

-136.950,68

-100.645,35

-136.950,68

-203.168,27

-203.168,27

-203.168,27

-203.168,27

-203.168,27

-203.168,27

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Επίδραση από την μη αναγνώριση του κέρδους από
το lease back ακινήτων της εταιρείας (σύμφωνα με
τη SIC 27)
Επίδραση από την απομείωση συμμετοχών
Αναπροσαρμογές προβλέψεων σύμφωνα με όσα
προβλέπουν τα Δ.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 από αναταξινόμηση επιχορηγήσεων από
τα ίδια κεφάλαια στις μακρ/σμες υποχρεώσεις
(έσοδα επόμενων χρήσεων)
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης
Αναγνώριση

Χρηματοδοτικών

Μισθώσεων

ως

ενσώματες ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις
Απομείωση Απαιτήσεων

1.983.678,55

3.801.537,04

2.555.537,77 1.888.659,07

3.700.974,21

2.393.251,90

-1.664.982,14

-3.678.656,68

-1.664.982,14 -1.980.950,64

-3.994.625,18

-1.980.950,64

-3.550.471,53

-3.550.471,55

-3.550.471,55 -3.550.471,55

-3.550.471,55

-3.550.471,55

Μεταφορά κόστους ιδίων μετοχών αρνητικά στα
ίδια κεφάλαια
Λοιπές προσαρμογές
Αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου

-9.385,21
1.114.175,81

2.751.516,04

-9.385,23

852.493,18 1.944.832,75

3.621.286,54

1.710.045,67

Σύνολο προσαρμογών

-12.076.849,16

-11.239.231,29

-12.021.362,34 15.902.344,08

1.865.322,09

3.484.635,31

4.241.173,16 7.209.147,96

-13.447.741,38 -13.648.846,41

Επενδεδυμένα κεφάλαια, κατά τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1/2004

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2004

30/6/2004

1/1/2004

31/12/2004

30/6/2004

Σύνολο Αποτελεσμάτων, όπως είχαν προγενέστερα
απεικονιστεί σύμφωνα με το ΕΓΛΣ (προ φόρων και
μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας)

1.207.448,96

2.787.986,57

2.057.862,17

3.339.005,21

1.921.478,14

1.033.284,36

1.812.315,14

943.353,12

-17.644,68

-27.720,55

-25.875,29

-27.720,55

-1.144.762,85

-461.425,15

-1.099.842,66

-438.760,29

301.970,63

136.077,09

226.110,63

85.013,69

-2.313,78

0,00

-2.313,78

0,00

-9.385,23

Επίδραση από την απομείωση συμμετοχών

-593.389,60

-104.768,89

-593.389,60

-104.768,89

Αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο ή έξοδο)

-379.905,97

-261.682,57

-327.930,64

-234.787,08

-9.290,11

-395.646,92

-9.290,11

-395.646,92

-103.313,00

-0,02

-63.307,00

12.738,33

-74.511,33

-14.432,89

-165.779,20

-83.523,30

-182.702,15

1.193.016,07

2.622.207,37

1.974.338,87

3.156.303,06

Προσαρμογές

των

Διεθνών

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Επίδραση

από

τον

αντιλογισμό

χρεολυσίων

μισθωμάτων λήζινγκ
Διαγραφή

ενσώματων

και

ασώματων

ακινητοποιήσεων στα αποτελέσματα
Επίδραση από την διενέργεια αποσβέσεων στα πάγια
αποκτηθέντα με leasing
Διαφορά αποσβέσεων των βάση ΕΛΠ και ΔΛΠ στα
ιδιόκτητα ενσώματα και ασώματα πάγια
Επίδραση από την διαφορά της απόσβεσης της
επιχορήγησης
Λοιπές προσαρμογές

0,00
-9.385,23

Αναπροσαρμογές προβλέψεων σύμφωνα με όσα
προβλέπουν τα Δ.Π.Χ.Π
Φόρος εισοδήματος χρήσης- διαφορές φορολογικού
ελέγχου-λοιποί μη ενσωματωμένοι
Αλλαγή αναλογίας δικαιωμάτων μειοψηφίας στα
αποτελέσματα
Σύνολο προσαρμογών

Αποτελέσματα, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας)
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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 ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. για τους

λόγους που παρατίθενται στις παρακάτω παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή ο οποίος προέβη και
στον σχετικό έλεγχο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
* Στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.11 «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνεται ποσό € 640.205,43
το οποίο αφορά κατά το ποσό των € 440.205,43 προκαταβολή που δόθηκε σε μέλος της
Διοικήσεως και μέτοχο μιας θυγατρικής εταιρείας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α
του Κ.Ν.2190 και κατά το ποσό των € 200.000,00 προκαταβολή σε συνεργάτη της ίδιας εταιρείας.
Για τα δύο αυτά ποσά, δεν μας δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, ούτε και τα δέοντα έγγραφα που να
θεμελιώνουν τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι δύο αυτές καταβολές. Σημειώνεται ότι οι μη
παρασχεθείσες εξηγήσεις και τα μη επιδειχθέντα έγγραφα ζητήθηκαν, αλλά δεν μας χορηγήθηκαν
από το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, της θυγατρικής εταιρείας, το οποίο παύθηκε των
καθηκόντων του από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων εν λόγω θυγατρικής, της
29.1.2003, το οποίο άλλωστε είχε τη ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας και οι
παραπάνω καταβολές έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της θητείας του. Η εταιρεία δεν διενήργησε
σχετική πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων της, για ζημιές που θα υποστεί από τη μη
είσπραξη των παραπάνω ποσών, γιατί άσκησε αγωγές, κατά του προηγούμενου Διοικητικού
Συμβουλίου και σύμφωνα με επιστολή του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας προς εμάς, εκτιμά
ότι η έκβασή τους θα είναι θετική για την εταιρεία. Δεν 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 Διοικήσεως 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 ΔΙΙ-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
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Διοικητικού 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 Διοικητικού 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 παραπνω παρατηρήσεις 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 Δέσποινας 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 Δέσποινας 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 Δέσποινας
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 Δέσποινας 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 Δέσποινας Παλτίδου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης. Δικάσιμος 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

Δέσποινας
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Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Δικάσιμος 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

Δέσποινας

Παλτίδου

ενώπιον

του

Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Δικάσιμος για την συζήτηση της αγωγής αυτής έχει οριστεί η
14.6.2006.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

επωνυμία
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
2. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε
3. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε
4. ΑΛΑΣ Α.Ε
5. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε
6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε
7. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε

1999-2004
2002-2004
2002-2004
2003-2004
2002-2004
2002-2004
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

1.130.560,67 και 145.669,26 αντίστοιχα. Το υπόλοιπο

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας από και προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην λήξη
της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ευρώ 2.889.573,37 2.834.573,37 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
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