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 ΜΗΝΥΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ιούνιος 2007

Αγαπητοί µέτοχοι,

Το 2006 αποτέλεσε µια εποικοδοµητική χρονιά για την εταιρεία µας µε ιδιαίτερα ενισχυµένη την
παρουσία της στην αγορά της εστίασης.
Πετύχαµε ουσιαστικά την καθολική µεταστροφή της εταιρείας µας σε όλους τους τοµείς και την
επίτευξη πολλών στόχων.
Η ανάπτυξη του δικτύου µας µε τη µέθοδο του franchise εντάθηκε στη χρονιά που πέρασε, ενώ το
τριετές πλάνο µας προβλέπει την δηµιουργία 122 νέων καταστηµάτων έως το 2008.
Η επέκταση του δικτύου καταστηµάτων εγκαινιάζοντας 30 νέα σηµεία στην Ελλάδα πράγµα που
αποδεικνύει την αποδοχή της αγοράς και την ανταπόκριση της στη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη του
concept µας
Η παρουσία µας στην Ρουµανία ενισχύθηκε µε νέο κατάστήµα ενώ παράλληλα επεκταθήκαµε και στην
Κύπρο για πρώτη φορά µε 3 νέα καταστήµατα.

Αγαπητοί µέτοχοι,
Παραµένοντας πιστοί στο όραµα µας «να προσφέρουµε την καλύτερη εµπειρία καφέ και
µικρογευµάτων στον κόσµο» και προσπαθώντας να ανταποδώσουµε την εµπιστοσύνη σας,
συνεχίζουµε µε αµείωτη ένταση την αναπτυξιακή µας προσπάθεια και την οικονοµική µας ενδυνάµωση.

Με φιλικούς χαιρετισµούς,

Βλάσσης Γεωργάτος
∆/νων Σύµβουλος
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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
(Αρ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58)
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2007, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της Εταιρείας
που βρίσκονται στον Άλιµο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου, αριθµ. 8, για να συζητήσουν και να
λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
01.01.2006 – 31.12.2006.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31.12.2006.
3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2006.
4. ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ.
5. EΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ
ΣΩΜΑ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3016/2002 ΠΕΡΙ «ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».
6. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23Α
Ν.2190/1920 ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ..
8. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην άνω αναφεροµένη Γενική Συνέλευση είναι
υποχρεωµένοι:
α) Αν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των
µετοχών που κατέχουν µέσω του Χειριστή τους στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να
παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν
στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη
Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.
β) Αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους στο
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν, να
παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν
στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη
Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
σύγκλησης της Συνέλευσης.

Άλιµος, 6 Ιουνίου 2007
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»,
εφεξής η εταιρεία έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του ∆.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την απόφαση 7/372/15.02.2006
Στο παρόν δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για
τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των
προοπτικών της εταιρείας από τους επενδυτές και τους συµβούλους τους επί των επενδύσεων.
Οι µέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να
απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αρχαίου Θεάτρου 8,
17456 Άλιµος, τηλ. 210-9971129 (υπεύθυνος κ. Χασκόπουλος Αναστάσιος). Επιπλέον οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική σελίδα του Οµίλου Εταιρειών Εστίασης
ΓΡΗΓΟΡΗΣ στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.gregorys.gr .
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει
είναι οι κ.κ.:
• κ. Βλάσσης Γεωργάτος : Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας.
• κ. Ιφιγένεια Χατζηδάκη : Προιστάµενη Λογιστηρίου της εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν
υπεύθυνα ότι:
• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι πλήρη και

αληθή.
• ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των

οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και
πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
• Σε βάρος της εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές αγωγές ή διαιτησίες , οι οποίες θα µπορούσαν να
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική του κατάσταση.
Η εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο για τις εταιρικές χρήσεις 1999 έως 2001 έχει
διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Σωτήρης Κωνσταντίνου, Αρ. ΣΟΕ 13671 και για τις χρήσεις 2002
έως 2006 ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Αρ. ΣΟΕ 11851, από την εταιρεία Grant
Thornton Α.Ε., οδός Πρατίνου 99, 116 34 Αθήνα, τηλ. 2107253315-6. Τα οικονοµικά στοιχεία και
αποτελέσµατα της εταιρείας εκρίθησαν ακριβή και ειλικρινή.
Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος ∆ελτίου.
Η µητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση
1999. Σηµειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2000-2005 οπότε
εκρεµεί το 2006. Όσον αφορά στις λοιπές ενοποιούµενες εταιρείες οι ανέλεγκτες χρήσεις είναι: Για τις
ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε., ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. , ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε οι
χρήσεις 2002-2006, ΑΛΑΣ Α.Ε.,. & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε., οι χρήσεις 2003-2006 και για GREGORYS
MICROMEALS INTERNATIONAL LTD , BLUE RIVER LTD οι χρήσεις 2004-2006 και τέλος GREGORY’S
ROMANIA SA οι χρήσεις 2005-2006.
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2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
2.1 Γενικά
Με την ολοκλήρωση της ταυτόχρονης αύξησης & µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου και της
ονοµαστικής αξίας της µετοχής δια κεφαλαιοποίησης µέρους του αποθεµατικού του ν.1828/89 και του
αποθεµατικού υπέρ το άρτιο, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/06,
το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 22.621.740 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας € 0,42 έκαστη.
Κάθε µετοχή της εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από
το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο
περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται
αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της εταιρείας και των νοµίµων
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων.
Οι µέτοχοι της εταιρείας, καθώς και η ίδια η εταιρεία, είχαν υπογράψει σύµβαση µε ηµεροµηνία
27/07/1998, ενόψει της απόκτησης µετοχών από τις εταιρείες GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P. και
EUROHELLENIC INVESTMENT Α.Ε., η οποία και περιείχε τους όρους υπό τους οποίους οι εν λόγω
εταιρείες θα συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Εν όψει της εισαγωγής της εταιρείας
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, η παραπάνω σύµβαση καταργήθηκε µε νεώτερο συµφωνητικό
ηµεροµηνίας 01/02/2000. Κατόπιν αυτού, το καταστατικό της εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα
υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος
των 10 µετοχών.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν
αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου.
Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών
Συνελεύσεων.
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας είτε
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να
καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε
οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται
στην εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον
µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα
παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της.
Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωµα:
α) να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας να ασκήσει τον έλεγχο της εταιρείας
σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν 2190/1920, και
β) να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από
τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία πρέπει να
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις Ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της
εταιρείας.
Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την εταιρεία Μητρώο µετόχων
κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί.
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Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής
ανακοινώνεται δια του Τύπου.
Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται
υπέρ του ∆ηµοσίου.

2.2 Φορολογία Μερισµάτων
Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6
του Ν. 3296/2004), οι ανώνυµες εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών, πλην των τραπεζών, βαρύνονται µε φόρο 29% επί των φορολογητέων κερδών τους
πριν από οποιαδήποτε διανοµή, που προκύπτουν από διαχειριστική περίοδο που άρχισε µέσα στο 2006.
Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο
µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του
Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας.

2.3 Υποχρεώσεις Μετόχων
Η εταιρεία συµµετέχει σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για την ανάληψη έργων και προµηθειών. Ως εκ
τούτου, οι µέτοχοι αυτής νοµικά πρόσωπα εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2328/95
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στις διατάξεις του Π.∆. 82/96 για ονοµαστικοποίηση µετοχών.
Η µη τήρηση των διατάξεων αυτών έχει ως συνέπεια τη στέρηση δικαιώµατος παραστάσεως και ψήφου
στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων καθώς και των κάθε είδους µετοχικών δικαιωµάτων που
απορρέουν από τη µετοχική ιδιότητα.
Η εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της ονοµαστικοποίησης µέχρι
φυσικού προσώπου των µετόχων των Α.Ε. µετόχων της.
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3.1 Γενικές Πληροφορίες
Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» είναι Ελληνική ανώνυµη εταιρεία, ιδρύθηκε το 1991 και
υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Η εταιρεία προέρχεται από µετατροπή σε
ανώνυµη εταιρεία της ετερόρρυθµης εταιρείας µε επωνυµία «Γεωργάτος Γρηγόριος και ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΦΕΚ
ΤΑΕ-ΕΠΕ 4404/6.11.1991), η οποία προϋπήρχε από το 1987. Οι δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε
το 1972 υπό τη µορφή ατοµικής επιχείρησης από τον κ. Γρηγόρη Γεωργάτο.
Η ακριβής επωνυµία της εταιρείας όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/1/1999 είναι: «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ», ενώ η εταιρεία χρησιµοποιεί επίσης τους διακριτικούς
τίτλους «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ» και «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.». Κατά τη σύσταση
της εταιρείας η επωνυµία της ήταν «ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» µε τον διακριτικούς τίτλους «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» και «ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Αλίµου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, Τ.Κ. 174 56, τηλ.:
+30-210-9971100, φαξ: +30-210-9956433, email: inv.relations@gregorys.gr & διεύθυνση διαδικτύου
www.gregorys.gr , όπου βρίσκονται και οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρείας.
Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης στη
Νοµαρχία Αθηνών, µε αριθµό Μ.Α.Ε. 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:
1. 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.
2. Η εµπορία ποτών, αναψυκτικών.
3. Η εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς παντός είδους, συναφούς µε τα παραπάνω ή µη, οίκων
εσωτερικού και εξωτερικού.
4. Η µεταφορά των παραπάνω ειδών µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα στους τόπους πώλησής τους.
5. Η διάθεση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των πιο πάνω προϊόντων.
6. 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.
7. Η συνεργασία µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιονδήποτε τρόπο,
συνάπτοντας οποιασδήποτε µορφής εµπορικές συµφωνίες, franchising.
8. Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών οίκων του εξωτερικού και
εσωτερικού, συναφών προς τον σκοπό της εταιρείας.
9. Η εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία µπορεί:
1. Να δηµιουργεί υποκαταστήµατα, αποθήκες και θυγατρικές εταιρείες σε όλη την επικράτεια της
Ελλάδος και στο εξωτερικό.
2. Να µισθώνει ακίνητα και να το εξοπλίζει κατάλληλα µε µηχανήµατα και άλλα κινητά πράγµατα σε
σχέση µε τα παραπάνω.
3. 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.
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4. Να συµµετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
5. Να αγοράζει, πωλεί και εµπορεύεται µηχανολογικό εξοπλισµό καταστηµάτων.
6. Να παρέχει την εγγύησή της υπέρ θυγατρικών της εταιρειών καθώς και υπέρ συνεργαζόµενων µε
αυτή φυσικών ή και νοµικών προσώπων.
Το σχετικό µε το σκοπό άρθρο 3 του καταστατικού έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως:
• κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05-11-01, η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση δι’
απορροφήσεως της ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε., µε την προσθήκη του σηµείου Β6 και
δηµοσίευση στο ΦΕΚ 812/01-02-2002.
• κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14-12-04, µε την προσθήκη του σηµείου Α9 και
δηµοσίευση στο ΦΕΚ 15210/30-12-2004.
Πέραν των παραπάνω, ουδεµία άλλη τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας έχει λάβει χώρα κατά την
τελευταία τριετία.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της γρήγορης εστίασης (ΣΤΑΚΟ∆ 91 - κωδικός ΕΣΥΕ 553.1Κλάδος 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.
3.2 Ιστορικό
Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1972 από τον κ. Γρηγόρη Γεωργάτο και έκτοτε
δραστηριοποιείται µε επιτυχία στο χώρο των τροφίµων και πιο συγκεκριµένα στην αγορά της γρήγορης
εστίασης. Η συγκεκριµένη αγορά καλύπτει την ανάγκη του καταναλωτή για γρήγορο φαγητό µεταξύ
των κυρίων γευµάτων ή υποκαθιστώντας κάποιο από αυτά. Η εταιρεία παράγει και προωθεί στην
εγχώρια αγορά προϊόντα ζύµης. (σφολιάτες, κρουασάν κτλ) και διανέµει µια σειρά άλλα συναφή
προϊόντα στα οποία περιλαµβάνονται διάφοροι τύποι σάντουιτς σε ψωµί, µπαγκέτα κτλ.
Η εταιρεία αξιοποιώντας την µεγάλη οικογενειακή εµπειρία στην παραγωγή προϊόντων ζύµης πέτυχε
δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης, ιδιαίτερα µετά το 1990, οπότε και η διοίκηση της εταιρείας πέρασε
στη νέα γενιά της οικογένειας, το Βλάσση και την Άρτεµις Γεωργάτου. Η αλλαγή αυτή στη διοίκηση της
εταιρείας συνέπεσε και µε την ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς και την ταυτόχρονη ανάπτυξη της
εταιρείας.
Παρακάτω αναφέρονται ορισµένες σηµαντικές για την εξέλιξη της εταιρείας χρονολογίες:
1972



Ίδρυση του πρώτου καταστήµατος στη ∆άφνη, ως ατοµική επιχείρηση, από το Γρηγόρη
Γεωργάτο.

1991



Μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυµο µε την ονοµασία «ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» µε τη διακριτική ονοµασία

«Γρηγόρης».


Ανάληψη διοικητικών καθηκόντων από τη δεύτερη γενιά της οικογενείας Γεωργάτου.



Αρχή της επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων λιανικής.

1994



Υπογραφή των πρώτων συµβάσεων franchise.

1998



Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας της “GLOBAL CAPITAL INVESTORS LP” και
της



“EUROHELLENIC INVESTMENT Α.Ε.”.

Αγορά ακινήτου 11.000 τ.µ. στον Άλιµο.
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1999



Μετεγκατάσταση των παραγωγικών και διοικητικών εργασιών στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

2000



Εισαγωγή στη Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.



Εξαγορά της εταιρείας «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ – ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Α.Ε.».



Επέκταση στην Ρουµανία.



∆ίκτυο 104 καταστηµάτων.



∆ηµιουργία του πρώτου FOOD COURT.



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

2001

καφεστιατορίων «ΝΕΟΝ» .

2002

2003



Πιστοποίηση µε ΕΝ ISO 9001 1994 από την TUV Austria Hellas .



∆ηµιουργία του “Coffeeright” (concept café) και ανάπτυξη δικτύου πέντε καταστηµάτων.



Επέκταση του “Coffeeright” στην Ρουµανία.



Είσοδος στον τοµέα των κλειστών αγορών στην Ρουµανία (Αεροδρόµιο, Σιδηροδροµικός Σταθµός)



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.

2004



Νέες σηµαντικές συµφωνίες στον τοµέα των κλειστών αγορών



∆ηµιουργία νέων καταστηµάτων στην αγορά της Ρουµανίας



Είσοδος σε νέους τοµείς των «κλειστών αγορών».



Ανάπτυξη των δικτύων «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» & “Coffeeright” µέσω εταιρικών και
franchise καταστηµάτων.

2005

2006



Επέκταση του“Coffeeright” στη πλειοψηφία των καταστηµάτων του δικτύου.



Υπογραφή σύµβασης Master Franchise για την Κύπρο.



∆ιεύρυνση της ήδη έντονης παρουσίας µας στην ταχύτατα αναπτυσσόµενη αγορά της Ρουµανίας.



Λειτουργία των 3 πρώτων καταστηµάτων στην αγορά της Κύπρου



∆ηµιουργία 31 νέων καταστηµάτων Γρηγόρης & Coffeeright σε Ελλάδα & Ρουµανία.
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3.3 Αντικείµενο ∆ραστηριότητας
Κεντρικό αντικείµενο της δραστηριότητας της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» είναι η παρασκευή και
διάθεση µικρογευµάτων και συναφών προϊόντων, και υπηρεσιών, µε στόχο την ποιότητα και την βέλτιστη
κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία δραστηριοποιείται αφενός στην
ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων γρήγορου φαγητού µε την επωνυµία «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» &
“Coffeeright” και αφ’ ετέρου στην εµπορία προϊόντων.
Το concept καταστηµάτων «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» & “Coffeeright” απευθύνεται στο σύγχρονο
άνθρωπο, που ζει σε έντονους ρυθµούς και βρίσκεται αρκετές ώρες της ηµέρας εκτός σπιτιού και
καλύπτει την ανάγκη του για ποιοτικά, γευστικά µικρογεύµατα και απολαυστικά ροφήµατα όλες τις
ώρες της ηµέρας. Πρόκειται για ένα καινοτόµο concept, στο οποίο συνυπάρχουν δυο brands
(«Γρηγόρης Μικρογεύµατα» & “Coffeeright”) στις κατηγορίες του take-away food και take-away coffee
αντίστοιχα.
Το brand «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» καλείται να καλύψει την ανάγκη για ποιοτικά και γευστικά
µικρογεύµατα καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας. ∆ιαθέτει αφράτες και φρεσκοψηµένες πίτες µε εκλεκτές
συνταγές και αγνά υλικά, συνεχίζοντας την αξεπέραστη παράδοση του «Γρηγόρη» στην ποιότητα και
τη γεύση. Οι πίτες τοποθετούνται σε θερµαινόµενη βιτρίνα, ώστε να διατηρούνται φρέσκες και
λαχταριστές και ανανεώνονται διαρκώς, καθώς τα καταστήµατα «Γρηγόρης» ψήνουν όλη την ηµέρα!
Επιπλέον, µια µεγάλη ποικιλία έτοιµων σάντουϊτς που ξεχωρίζουν τόσο για τη φρεσκάδα τους, όσο και
για τους µοναδικούς συνδυασµούς γεύσεων παρασκευάζονται καθηµερινά, προκειµένου να καλύψουν
όλες τις γευστικές προτιµήσεις και εφαρµόζοντας αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και
ασφάλειας. Γνωρίζοντας πόσο σηµαντικό είναι ένα σωστό και θρεπτικό γεύµα, τα υλικά είναι
προσεκτικά επιλεγµένα, συνδυάζονται σε πρωτοποριακές συνταγές και ετοιµάζονται από τους
ανθρώπους µας µε µεράκι και ζήλο. Τέλος, για κάθε µικρόγευµα η συσκευασία µελετάται και επιλέγεται,
ώστε τα προϊόντα να καταλήγουν στον πελάτη πάντα φρέσκα και λαχταριστά, στις καλύτερες
συνθήκες.
Για µια ολοκληρωµένη πρόταση, το κατάστηµα «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» προσφέρει ποικίλα προϊόντα
στην κατηγορία των ποτών και επιδορπίων, όπως επώνυµα αναψυκτικά και γαλακτοκοµικά,
φρουτοσαλάτες, γλυκά, αλλά και πιο εξειδικευµένα προϊόντα, τα οποία λειτουργούν ως το απαραίτητο
συµπλήρωµα για ένα απολαυστικό µικρόγευµα.
Τα παραπάνω προϊόντα τοποθετούνται σε ψυγεία ανοιχτού τύπου, ώστε ο πελάτης να έχει πλήρη
αντίληψη της ποικιλίας και άµεση επαφή µε το προϊόν, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να επιλέξει εύκολα και
γρήγορα, εκµηδενίζοντας το χρόνο αναµονής των πελατών.
Τέλος, στο κατάστηµα «Γρηγόρης Μικρογεύµατα», ο πελάτης µπορεί να επιλέξει τη βάση και τα υλικά
της αρεσκείας του για να απολαύσει το σάντουιτς σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του. Εναλλακτικά ψωµιά
και ποικίλα υλικά βρίσκονται στη διάθεσή του, πάντα φρέσκα.
Ξεχωριστά, το “Coffeeright” είναι µία πρωτοποριακή πρόταση στο χώρο των coffee-bars και δηµιουργεί
µία νέα κατηγορία: Τα Fast-moving coffee bars, τα γρήγορα café. Tο “Coffeeright” είναι ο ειδικός στο
καφέ, βασιζόµενο στην έννοια του σωστού προϊόντος. Τα προϊόντα “Coffeeright” παρασκευάζονται µε
τη σωστή συνταγή, στη σωστή ποσότητα, σερβίρονται µε το σωστό τρόπο, στη σωστή συσκευασία
και διατίθενται στη σωστή τιµή.
Προϊόντα που διατίθενται είναι η βασική ποικιλία καφέδων: espresso, cappuccino, στιγµιαίος,
ελληνικός, φίλτρου, τσάι (ποικιλία γεύσεων), Φυσικοί χυµοί , Smoothies, Special Ροφήµατα (Frozitos,
Cozitos), καθώς και συνοδευτικά καφέ (croissants, muffins κλπ).
Ειδικά εκπαιδευµένοι baristas αναλαµβάνουν να δηµιουργήσουν τα «σωστά» ροφήµατα για αυτούς που
αναζητούν µικρές στιγµές απόλαυσης.
Στόχος του “Coffeeright” όµως δεν είναι απλώς να απολαµβάνει κανείς τον καφέ του, αλλά KAI να
ξεφεύγει από τα συνηθισµένα.
Το “Coffeeright” χαρακτηρίζεται από αυθεντική ατµόσφαιρα,
πρωτότυπη διακόσµηση και φιλικό περιβάλλον, το οποίο συµπληρώνεται από ένα άνετο και σύγχρονης
αισθητικής καθιστικό, όπου η απόλαυση είναι αντιληπτή από όλες τις αισθήσεις.
Η µεγάλη επιτυχία του παραπάνω µοντέλου καταστήµατος είναι ότι έγινε κοµµάτι της καθηµερινής ζωής για
πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι καταστήµατα «Γρηγόρης Μικρογεύµατα» & “Cofferight”
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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, 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.

3.4 Προϊόντα και Παραγωγική διαδικασία
Η εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» µέσα στο 2006 παρασκεύαζε εντός των σηµείων πώλησης
και διέθετε επιτυχώς µια σειρά προϊόντων που εξυπηρετούν την ανάγκη του καταναλωτή για µικρογεύµατα.
Αυτά είναι :
1. Προϊόντα σφολιάτας (τυρόπιτα, λουκανικόπιτα, κασερόπιτα, ζαµπονοτυρόπιτα κτλ)
2. Κρουασάν (σπέσιαλ, βουτύρου, σοκολάτα κτλ)
3. Παραδοσιακά (µπουγάτσα κρέµα, χωριάτικη σπανακοτυρόπιτα, στριφτή σπανακόπιτα κτλ)
4. Ζύµες µαγιάς (πίτσα, πεϊνιρλί κτλ)
5. Κρύα και ζεστά σάντουιτς (σε ποικιλία ψωµιών και πρωτοποριακές συνθέσεις µε προσεκτικά
επιλεγµένα υλικά)
6. Τοστ σάντουιτς (όπου προσφέρονται εναλλακτικές επιλογές σε ψωµιά και υλικά, προκειµένου ο
πελάτη να δηµιουργήσει το δικό του σάντουιτς µε τα υλικά της αρεσκείας του)
7. Hot-Dog
8. Club sandwich
9. Φρέσκιες σαλάτες
Εκτός από τα παραπάνω προϊόντα, τα καταστήµατα «Γρηγόρης µικρογεύµατα» & Coffeeright
διαθέτουν και ευρεία γκάµα ροφηµάτων και ποτών όπως :
1. Ζεστά ροφήµατα (καφές ελληνικός, γαλλικός, στιγµιαίος, καπουτσίνο, εσπρέσσο, καφές
φίλτρου, τσάι, Cozito, σοκολάτα)
2. Κρύα ροφήµατα (καφέ frappe, καπουτσίνο freddo, Frozito, σοκολάτα, φρεσκοστυµµένοι
φυσικοί χυµοί, Smoothies)
3. Αναψυκτικά (κύριος συνεργάτης 3Ε)
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4. Συσκευασµένοι χυµοί (συνεργάτης 3Ε, ∆έλτα)
5. Μπύρες (συνεργάτης Αθηναϊκή Ζυθοποιία)
6. Γάλα, γιαούρτι (συνεργάτης ∆έλτα)
7. Παγωτό (συνεργάτης Haagen Dazs)
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.
Εισαγωγή νέων Προϊόντων
Η εταιρεία µας, αποδεσµευµένη από τους περιορισµούς της παραγωγικής διαδικασίας και των
επενδύσεων σε υποδοµές, µπορεί να προσαρµόζει άµεσα την γκάµα των προϊόντων της στις ανάγκες
της αγοράς. Κατά την χρήση 2006, ανανεώσαµε τα προϊόντα µας σε ποσοστό 39%, εισάγοντας 35
νέους κωδικούς.
Κόστος Προϊόντος
Σαν αποτέλεσµα των οικονοµιών κλίµακας, το συνολικό κόστος πωληθέντων της εταιρείας συναρτήσει
του κύκλου εργασιών βαίνει µειούµενο τις δύο τελευταίες χρήσεις

3.5 ∆ίκτυο Καταστηµάτων - Franchising
Για τη διανοµή των προϊόντων της, η εταιρεία χρησιµοποιεί διαφορετικά δίκτυα.
1. ∆ίκτυο καταστηµάτων µε την εµπορική επωνυµία «Γρηγόρης Μικρογεύµατα». Το δίκτυο αυτό
αριθµούσε στο τέλος του 2006, 168 σηµεία πώλησης, από τα οποία 49 ανήκαν στην εταιρεία και τα
υπόλοιπα 119 σε αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees). Σηµειώνεται ότι τα σηµεία πώλησης µέσα
σε συρµούς του Ο.Σ.Ε. έχουν υπολογιστεί ως 1 σηµείο.
2. ∆ίκτυο καταστηµάτων µε την εµπορική επωνυµία “Coffeeright”. Το δίκτυο αυτό αριθµούσε στο
τέλος του 2006, 129 σηµεία πώλησης, από τα οποία 46 ανήκαν στην εταιρεία και τα υπόλοιπα 83 σε
αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees).
3. Το ∆εκέµβριο του 2000 ξεκίνησε η λειτουργία της παραγωγικής µονάδας και του πρώτου
καταστήµατος µε την επωνυµία “Gregory’s“ εκτός Ελλάδας, στην Piata Romana, κεντρικό σηµείο του
Βουκουρεστίου. Μέχρι το τέλος του έτους 2006 το δίκτυο αυτό αριθµούσε 10 καταστήµατα
“Gregory’s“ & “Coffeeright” .
4. Τον Μάιο του 2006 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου καταστήµατος «Γρηγόρης Μικρογεύµατα»
και "Coffeeright" στην Κύπρο και συγκεκριµένα στην πόλη της Πάφου, Λεωφόρος Βενιζέλου 53, στα
πλαίσια της σύµβασης Master Franchise για τη Μεγαλόνησο µε την εταιρεία A.G.S. Christofi Ltd.,
γνωρίζοντας εντυπωσιακή αποδοχή. Μέχρι το τέλος του έτους 2006 το δίκτυο στη Κύπρο αριθµεί 3
καταστήµατα franchise.
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3.6 Εξέλιξη Μετοχικού κεφαλαίου
Το µετοχικό κεφάλαιο της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 9.501.130,80
διαιρούµενο σε 22.621.740 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,42 η κάθε µια. Η εξέλιξη
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει ως εξής:
• Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ήταν δρχ. 60.000.000 διαιρούµενο σε 6.000 κοινές ανώνυµες
µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µια και καταβλήθηκε σε µετρητά. (ΦΕΚ 4404/06-1191).
• Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/12/1994 το παραπάνω κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά δρχ. 40.000.000 µε έκδοση 4.000 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας
δρχ. 10.000 η κάθε µια, µε καταβολή σε µετρητά (σε τιµή διάθεσης δρχ. 10.000 ανά µετοχή) και
έτσι ανήλθε στο ποσό των δρχ. 100.000.000 διαιρούµενο σε 10.000 κοινές ανώνυµες µετοχές
ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µια (ΦΕΚ 797/16-02-95).
• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/12/1996 αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου κατά δρχ.
100.000.000 µε έκδοση 10.000 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε
µια, µε καταβολή σε µετρητά (σε τιµή διάθεσης δρχ. 10.000 ανά µετοχή). Το µετοχικό κεφάλαιο
έτσι ανήλθε στο ποσό των δρχ. 200.000.000 διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας
δρχ. 10.000 η κάθε µία (ΦΕΚ 2879/6-06-97).
• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/07/1998 αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου κατά δρχ.
25.000.000 µε έκδοση 2.500 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε
µια, µε καταβολή σε µετρητά (σε τιµή διάθεσης δρχ. 140.000 ανά µετοχή). Το µετοχικό κεφάλαιο
έτσι ανήλθε στο ποσό των δρχ. 225.000.000 διαιρούµενο σε 22.500 µετοχές ονοµαστικής αξίας
δρχ. 10.000 η κάθε µία (ΦΕΚ 6514/14-08-98).
• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/12/1998 αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου κατά δρχ.
6.750.000 µε έκδοση 675 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µια,
µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού αναπροσαρµογής παγίων κατά το ποσό δρχ. 1.317.539, µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού µετατροπής της εταιρείας σε Α.Ε. κατά ποσό δρχ. 3.865.439 και
καταβολή σε µετρητά κατά ποσό δρχ. 1.567.022. Το µετοχικό κεφάλαιο έτσι ανήλθε στο ποσό των
δρχ. 231.750.000 διαιρούµενο σε 23.175 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε µία (ΦΕΚ
757/10-02-99).
• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05/05/1999 αποφάσισε οµόφωνα την αλλαγή της ονοµαστικής
αξίας της µετοχής από δρχ. 10.000, που ήταν µέχρι τότε, σε δρχ. 120 ανά µετοχή. Επίσης
αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό
των δρχ. 324.000.000. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05/05/1999 αποφάσισε επίσης την
τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, σύµφωνα µε την οποία οι µετοχές της
εταιρείας µετατράπηκαν σε ονοµαστικές σε εκτέλεση σχετικής υποχρέωσης βάση του άρθρου 24,
ν.2214/1994 που ορίζει την µετατροπή όταν τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε αστικά ακίνητα
αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 60% του συνόλου των κεφαλαίων της εταιρείας
(συµπεριλαµβανοµένων πάσης φύσεως αποθεµατικών). Έτσι, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας, που ανέρχεται σε δρχ. 555.750.000, διαιρείται σε 4.631.250 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας δρχ. 120 η κάθε µία (ΦΕΚ 2677/18.05.1999).
• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13/05/1999 αποφάσισε οµόφωνα την εισαγωγή των µετοχών
της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15% µε παραίτηση των παλαιών µετόχων του δικαιώµατος
προτίµησης στην αύξηση. Το κεφάλαιο της εταιρείας θα διαµορφωθεί σε δρχ. 639.112.800,
αποτελούµενο από 5.325.940 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 120 (ΦΕΚ
3760/10.06.1999).
Λόγω του ότι δεν επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου της εταιρείας στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στα οριζόµενα από το Ν.2190/20 χρονικά πλαίσια, σύµφωνα µε τις
αποφάσεις της από 13/05/1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εκλήθη νέα Έκτακτη
Γενική Συνέλευση την 30/11/1999.
• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/1999 αποφάσισε οµόφωνα την εισαγωγή των µετοχών
της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του
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κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15,9% µε παραίτηση των παλαιών µετόχων του δικαιώµατος
προτίµησης στην αύξηση και την έκδοση 734.750 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών εκ των
οποίων 34.750 θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση και 700.000 θα διατεθούν µε δηµόσια
εγγραφή. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτείται να διαθέσει κατά την ελεύθερη
κρίση του στο προσωπικό της εταιρείας τις µετοχές της ιδιωτικής τοποθέτησης. Το κεφάλαιο της
εταιρείας θα διαµορφωθεί σε δρχ. 643.920.000, αποτελούµενο από 5.366.000 µετοχές,
ονοµαστικής αξίας δρχ. 120 (ΤΑΠΕΤ 11475/30.11.1999).
Λόγω του ότι δεν επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου της εταιρείας στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στα οριζόµενα από το Ν.2190/20 χρονικά πλαίσια, σύµφωνα µε τις
αποφάσεις της από 30/11/1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εκλήθη νέα Έκτακτη
Γενική Συνέλευση την 31/3/2000 (ΤΑΠΕΤ 1766/31.3.2000).
• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/3/2000 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά δρχ. 133.119.600 µε την έκδοση 1.109.330 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών
ονοµαστικής αξίας δρχ. 120. Η διαφορά από την έκδοση των µετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε
πίστωση του λογαριασµού «Ειδικό αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».
• Σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της
05/11/2001, η οποία ενέκρινε την συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ
Α.Ε.Β.Ε.», αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δρχ.
2.310.636.500, ποσό ίσο µε το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης, µε την ταυτόχρονη
αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 120 σε δρχ. 397,78 ή ΕΥΡΩ 1,17. Εκδόθηκαν
συνολικά 1.800.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές οι οποίες διατέθηκαν αποκλειστικά στους
µετόχους της απορροφούµενης. Μετά τα παραπάνω, το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας
εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των δρχ. 2.999.506.100 (668.869.000 + 2.310.636.500)
διαιρούµενο σε 7.540.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 397,78 ή ΕΥΡΩ 1,17.
• Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/02 αποφάσισε την µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας σε ΕΥΡΩ µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής
δια κεφαλαιοποίησης µέρους του αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού
ΕΥΡΩ διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριάντα έξι και ογδόντα επτά λεπτών (246.036,87).
Ειδικότερα, η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής ορίστηκε σε ΕΥΡΩ 1,20 και το συνολικό Μετοχικό
Κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ 9.048.696,00 (7.540.580 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ 1,20).
Επίσης, αποφασίσθηκε η δωρεάν διανοµή 1 (µίας) νέας µετοχής για κάθε 2 (δύο) παλαιές µε
ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (split). Η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής
διαµορφώθηκε έτσι σε ΕΥΡΩ 0,80, ενώ ο συνολικός αριθµός µετοχών σε 11.310.870 κοινές
ονοµαστικές µετοχές.
• ∆υνάµει της από 16.12.2003 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της
εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ Εκατόν εβδοµήντα πέντε
χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα και είκοσι τρία λεπτά (€ 175.412,23), συνεπεία κεφαλαιοποίησης
αποθεµατικών από αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων της εταιρείας της 31.12.2000 και κατά ΕΥΡΩ
Πενήντα χιλιάδες οκτακόσια πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€ 50.805,17) µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικού υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των
µετοχών κατά ΕΥΡΩ 0,02 εκάστης, ανερχοµένου έτσι του µετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ
9.274.913,40. Με την ίδια απόφαση της από 16.12.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η δωρεάν διανοµή 1 (µίας) νέας µετοχής για κάθε 1 (µία)
παλαιά µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (split). Η ονοµαστική αξία
εκάστης µετοχής κατόπιν τούτου διαµορφώνεται έτσι σε ΕΥΡΩ 0,41, ενώ ο συνολικός αριθµός
µετοχών από 11.310.870 σε 22.621.740 κοινές ονοµαστικές µετοχές.
• ∆υνάµει της από 14.12.2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το
µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης της εταιρείας µε την θυγατρική της
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Food Court Πολλαπλής Εστίασης Πολυεστιατορίων και
Παιδικής ∆ιασκέδασης Ανώνυµη Εταιρεία» κατά ποσό ίσο µε την διαφορά µεταξύ του ύψους του
µετοχικού κεφαλαίου της άνω απορροφώµενης εταιρείας και της άνω αξίας (αποτίµησης) της
συµµετοχής της εταιρείας στην απορροφώµενη (ήτοι του 100% των µετοχών, που κατέχει η
εταιρεία ως απορροφώσα στην τελευταία), και συγκεκριµένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 137.499,86
και κατά ΕΥΡΩ 88.717,54 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο για την

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2006 

17

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

στρογγυλοποίηση του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρείας,
ήτοι αποφασίστηκε η συνολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ
226.217,40 δι΄ αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας των 22.621.740 µετοχών αυτής κατά ΕΥΡΩ 0,01
Κατόπιν τούτου η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής διαµορφώνεται σε 0,42 Ευρώ.
• Τέλος, δυνάµει της από 30.11.2006 αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της
εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ ∆εκατέσσερα εκατοµµύρια
επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα (€ 14.704.131), µε κεφαλαιοποίηση εκ του
αποθεµατικού του ν.1828/89 ποσού ΕΥΡΩ 1.427.060,44 και εκ του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο
ποσού ΕΥΡΩ 13.277.070,56 και µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από την τιµή
των σαράντα δύο λεπτών (€ 0,42) του ευρώ στην τιµή του ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07)
εκάστης.
Επίσης, δυνάµει αποφάσεως της αυτής ως άνω, ήτοι της από 30.11.2006, έκτακτης γενικής
συνελεύσεως το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά ΕΥΡΩ ∆εκατέσσερα εκατοµµύρια
επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα (€ 14.704.131), µε συµψηφισµό συσσωρευµένων
ζηµιών αυτής προηγουµένων χρήσεων. Η µείωση έγινε δια µειώσεως της ονοµαστικής αξίας των
είκοσι δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων είκοσι µιας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (22.621.740)
µετοχών της εταιρείας, από την τιµή του ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) εκάστης στην τιµή
των σαράντα δύο λεπτών (€ 0,42) του ευρώ ανά µετοχή.
Μετά από τις άνω δύο αποφάσεις της 30.11.2006 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται σε εννέα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ένα εκατόν τριάντα ευρώ και
ογδόντα λεπτά (€ 9.501.130,80), διαιρούµενο σε είκοσι δύο εκατοµµύρια εξακόσιες
είκοσι µία χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (22.621.740) κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας εκάστης σαράντα δύο λεπτών (€ 0,42).
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ποσό Αύξησης
Ηµ/νία
Γεν.Συν.

Αριθµός
ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ

Αριθµός
Μετοχών

Ονοµ. αξία
Μετοχών
∆ΡΧ.

ΕΥΡΩ

Τιµή
∆ιάθεσης
∆ΡΧ.

Καταβολή µετρητών
∆ΡΧ.

ΕΥΡΩ

Κεφαλαιοποίηση
Αποθεµατικών
∆ΡΧ.

ΕΥΡΩ

Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ΡΧ.

Ίδρυση

4404/6.11.91

6.000

10.000

10.000

60.000.000

60.000.000

21/12/94

797/16.2.95

10.000

10.000

10.000

40.000.000

100.000.000

31/12/96

2879/6.6.97

20.000

10.000

10.000

100.000.000

200.000.000

27/07/98

6514/14.8.98

22.500

10.000

140.000

25.000.000

225.000.000

10/12/98

757/10.2.99

23.175

10.000

10.000

1.567.022

1.931.250

120

05/05/99

5.182.978

ΕΥΡΩ

231.750.000

Μείωση Ονοµαστικής Αξίας

231.750.000

05/05/99

2677/18.5.99

4.631.250

120

120

31/03/00

1766/31.3.00

5.740.580

120

4.000

05/11/01

812/01.02.02

7.540.580

397,78

25/06/02

8887/2002

7.540.580

1,20

11.310.870

0,80

11.310.870

0,82

22.621.740

0,41

Split Μετοχής (1 νέα µετοχή για κάθε 1 παλαιά)

9.274.913,40

22.621.740

0,41

Απορρόφηση της FOOD COURT Α.Ε.

9.412.413.26

22.621.740

0,42

25/06/02
16/12/03

511/23.01.04

16/12/03
14/12/04

15210/30.12.04

14/12/04

324.000.000
133.119.600

688.869.600

Απορρόφηση της ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

2.999.506.10
0

246.036,87
Split Μετοχής (1 νέα µετοχή για κάθε 2 παλαιές)

13690/2006

22.621.740

1,07

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών

30/11/06

13690/2006

22.621.740

0,42

Συµψηφισµός συσσωρευµένων ζηµιών
προηγουµένων χρήσεων

22.621.740

0,42

9.048.696,00
9.048.696,00

226.217,40

30/11/06

Σύνολο

555.750.000

9.274.913,40

88.717,54

9.501.130,80

14.704.060,44

24.205.191,24

-14.704.060,44

9.501.130,80
9.501.130,80
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3.7 Μέτοχοι
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την µετοχική σύνθεση της εταιρείας σύµφωνα µε τις τελευταίες
γνωστοποιήσεις µεταβολής ποσοστού των βασικών µετόχων:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
31/05/2007
Αριθµός
Μετοχών

Ποσοστό
(%)

Βλάσης Γεωργάτος

6.075.038

26,85

Άρτεµις Γεωργάτου

4.228.658

18,69

12.318.040

54,45

22.621.740

100,00

Free float

Σύνολο

3.8 ∆ιοίκηση της εταιρείας - ∆ιεύθυνση εργασιών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι 7µελές και η διάρκεια της θητείας του είναι πενταετής,
σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας.
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα από
την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/06 έχει ως εξής:
Γρηγόριος Γεωργάτος
του Βλασίου
Βλάσσης Γεωργάτος
του Γρηγορίου
Άρτεµις Γεωργάτου
του Γρηγορίου
Ιφιγένεια Χατζηδάκη
του Νικολάου
Βασιλική Θάνου
του Κων/νου
Κωνσταντίνος Καλιαντζής
του Παναγιώτη
Αντώνης Κεραστάρης
του Ιωάννη

Πρόεδρος
Εκτελεστικό µέλος
Αντιπρόεδρος & ∆/νων Συµβ.
Εκτελεστικό µέλος
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
Εκτελεστικό µέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό µέλος
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό µέλος
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό µέλος

Κάτοικος Π. Φαλήρου,
οδός Ήβης 19
Κάτοικος Αθήνας,
οδός ∆ικαιάρχου 6
Κάτοικος Άνω Βούλας,
οδός Πριάµου 21
Κάτοικος Γλυφάδας,
οδός Ζήνωνος 5
Κάτοικος Καλλιθέας,
οδός Σαπφούς 90
Κάτοικος Αµαρουσίου,
οδός Ιερ. Λόχου 12
Κάτοικος Αλίµου,
οδός Κλειούς 7

Η θητεία του παραπάνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30/06/2009.
Με βάση την από 17/01/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η εκπροσώπηση της εταιρείας
ανατέθηκε στους Βλάσιο Γεωργάτο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο και κα. Άρτεµη
Γεωργάτου, διευθύνουσα σύµβουλο, µε δυνατότητα να ενεργούν ο καθένας χωριστά.
Επί θεµάτων αγορανοµικού ενδιαφέροντος και ευθύνης, όπως επίσης και επί θεµάτων τήρησης και
πιστής εφαρµογής των οικείων υγειονοµικών διατάξεων, την εταιρεία εκπροσωπεί η κα Βασιλική Θάνου
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Επί ζητηµάτων εφαρµογής της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας εν γένει, την εταιρεία
εκπροσωπεί και δεσµεύει ο κος Μάρκος Ρενιέρης.
Σε θέµατα έκδοσης δίγραµµων επιταγών την Εταιρεία εκπροσωπούν οι Βλάσιος Γεωργάτος, Άρτεµις
Γεωργάτου και Ιφιγένεια Χατζηδάκη, προϊσταµένη λογιστηρίου της εταιρείας, ενεργούντες ανά δύο.
Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2006, συνάφθησαν συµβάσεις
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους µε τα µέλη του διοικητικού της συµβουλίου
Βλάση Γεωργάτο και Άρτεµις Γεωργάτου λόγω της διαπιστούµενης ανάγκης για την παροχή προς την
εταιρεία υπηρεσιών διοικήσεως, καθ΄ υπέρβαση των εκ της ιδιότητός του ως µελών απορρεουσών
τοιούτων. Οι αµοιβές που αποφασίσθηκαν από το σώµα ως καταβλητέες Ευρώ 180.000 ετησίως
έκαστος
Τα παραπάνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πλαισιώνονται στην άσκηση της διεύθυνσης της
εταιρείας από µια σειρά έµπειρα στελέχη. Συνολικά, η διεύθυνση της εταιρείας ασκείται από τους :
Κυριακού Σωτήρης. Γενικός ∆ιευθυντής. Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Απόφοιτος του
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές (M.B.A.) στο Henley Research Center στην Αγγλία.
Έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε θέσεις πωλήσεων, marketing, client service στις εταιρίες ΣΕΛΜΑΝ,
DIAGEO, ΟΜΙΛΟΣ BBDO ενώ ανέλαβε την θέση του ∆ιευθύνοντας Συµβούλου και Αντιπροέδρου στην
ΣΕΛΜΑΝ το 2002.
Μπακέας Εύαγγελος. Υπεύθυνος του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Γεννήθηκε το
1981 στην Ιτέα. Πτυχιούχος του τµήµατος Μαθηµατικού του Πανεπιστηµίου Πατρών. Εργάζεται στον
Όµιλο από τον Ιούλιο του 2006.
Χατζηδάκη Ιφιγένεια. ∆ιευθυντής Λογιστηρίου. Γεννήθηκε το 1967 στην Κρήτη. Είναι Πτυχιούχος
του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Κατέχει τη
θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Λογιστηρίου της Εταιρίας. Έχει δεκαεπταετή προϋπηρεσία στο
χώρο των Οικονοµικών Υπηρεσιών εκ των οποίων τα έντεκα χρόνια ως Προϊσταµένη Λογιστηρίου µε
τελευταία επαγγελµατική εµπειρία στην ∆ιεύθυνση Λογιστηρίου της εταιρείας GENNET Α.Ε.
Προκάκης Γιώργος. ∆ιευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου. Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Κατέχει πτυχίο
και µεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήµη των Τροφίµων από το Πανεπιστήµιο του Arkansas. Κατείχε τη
θέση του διευθυντή Παραγωγής στην Bread Shop A.E. Εργάζεται στον Όµιλο από το Ιανουάριο του
2001.
Τα µέλη του ∆.Σ. καθώς και τα στελέχη της διεύθυνσης της εταιρείας δεν έχουν καταδικασθεί για
πράξεις ατιµωτικές ή για οικονοµικά εγκλήµατα και δεν είναι αναµεµειγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες
που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων,
διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος
χρηµατιστηριακών εταιριών, κλπ.
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και οιουδήποτε νοµικού
προσώπου, εκτός όσων αναφέρονται στην ενότητα 3.13 του παρόντος ενηµερωτικού «Συµµετοχές των
µελών του ∆.Σ. και των κυρίων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιρειών».
Επίσης, σηµειώνεται ότι από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι κ.κ Βλάσσης και Άρτεµις
Γεωργάτου είναι τέκνα του κ. Γρηγορίου Γεωργάτου. ∆εν υπάρχουν άλλες συγγενικές σχέσεις µεταξύ
των υπολοίπων µελών του ∆.Σ.
Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και της διοίκησης φέρουν την Ελληνική
ιθαγένεια. Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆.Σ. της εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών
της είναι η έδρα της εταιρείας: «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», οδός Αρχαίου Θεάτρου 8, 174
56 Άλιµος.
Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι υποχρεωµένα,
σύµφωνα µε την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, άρθρο 8, να καταρτίζουν
συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της εταιρείας τα
οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών ή συνδεδεµένης µε αυτήν
εταιρείας, µόνον εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το διοικητικό
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συµβούλιο της εταιρείας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο τιµών του Χ.Α.Α.
τουλάχιστον την προηγούµενη ηµέρα συναλλαγής.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥΣ
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Μέτοχος µε ποσοστό άνω του 20%,
Αντιπρόεδρος ∆.Σ & ∆/νων Σύµβουλος

1

Γεωργάτος Βλάσσης

2

Γεωργάτου Άρτεµις

∆/νουσα Σύµβουλος

3

Γεωργάτος Γρηγόριος

Πρόεδρος ∆.Σ

4

Βασιλική Θάνου

Μέλος ∆.Σ.

6

Κεραστάρης Αντώνης

Μέλος ∆.Σ.

7

Κωνσταντίνος Καλιαντζής

Μέλος ∆.Σ.

8

Κυριακού Σωτήριος

Γενικός διευθυντής

9

Μπακέας Ευάγγελος

∆/νση Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου

10

Χασκόπουλος Αναστάσιος

∆/νση Τµήµατος Μετόχων &
Εταιρικών ανακοινώσεων

11

Χατζηδάκη Ιφιγένεια

Προϊστάµενη Λογιστηρίου

12

Παρασκευόπουλος Γεώργιος

Ορκωτός Λογιστής

13

Κωνσταντίνου Ιωάννης

Προϊστάµενος Νοµικού Τµήµατος
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3.9 Συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των κυρίων µετόχων στη διοίκηση ή/και
στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών.
Οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιρειών
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΕΛΗ ∆.Σ. ή
ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Γεωργάτος Βλάσσης

Γεωργάτου Άρτεµις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.

Πρόεδρος ∆.Σ.

ΑΛΑΣ A.E.

Πρόεδρος ∆.Σ.

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.

Πρόεδρος ∆.Σ.

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.

Πρόεδρος ∆.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.

Μέλος ∆.Σ.

GREGORY’S ROMANIA S.A.

Μέλος ∆.Σ.
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3.10 Οργανόγραµµα
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ.

ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΜΟΙΒΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
CEO

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ &
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
∆ΙΑΝΟΜΗΣ

∆/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΙΚΤΥΟΥ

∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆/ΝΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

∆/ΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ

MARKETING
ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

FRANCHISING

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΡΓΩΝ

ΙΤ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

MARKETING
COFFEERIGHT

LOGISTICS

REAL ESTATE

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

PROCESSES

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΜΟΙΒΩΝ &
ΠΑΡΟΧΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ

ISO

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
FRANCHISE
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
R&D
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3.11 Προσωπικό
Την χρήση 2006 απασχολήθηκαν στην «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» κατά µέσο όρο 621 άτοµα.
Οι δαπάνες προσωπικού της εταιρείας κατά τη χρήση 2006, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 12.147.767,66
έχουν ως εξής:
(ΕΥΡΩ χιλιάδες)
Μισθοί/
Ηµεροµίσθια

Εργοδοτικές
Εισφορές

Αποζηµιώσεις
Προσωπικού

Παρεπόµενες
παροχές

Σύνολο

∆ιοικητικό Προσωπικό

7.726,84

2.037,85

159,86

49,18

9.973,73

Εργατοτεχνικό Προσωπικό

1.676,63

467,10

19,64

10,67

2.174,04

Το ανθρώπινο δυναµικό υπήρξε από την πρώτη στιγµή ο βασικός κινητήριος µοχλός και ένας από τους
σηµαντικότερους συντελεστές επιτυχίας της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.». Η εταιρεία επενδύει
σηµαντικά στην εκπαίδευση του προσωπικού της.
Η πολιτική προσωπικού της εταιρείας ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες;

Υλική και ηθική ανταµοιβή των συνεργατών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατό
µικρότερη κινητικότητα του προσωπικού.

Ανάδειξη νέων στελεχών µέσα από τους ήδη υπάρχοντες συνεργάτες της εταιρείας µε βάση την
απόδοση, την προϋπηρεσία κτλ. Παράλληλα, επιλέγονται και δυναµικά στελέχη από την αγορά, έτσι
ώστε ο συνδυασµός αυτός να δίνει την καλύτερη δυνατή ώθηση στην εταιρεία.


Συµµετοχή των στελεχών στη διαδικασία αποφάσεων.



Υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Επιπλέον, προκειµένου για την εξασφάλιση του ζητούµενου επιπέδου υπηρεσιών στα καταστήµατα, το
προσωπικό των συνεργατών της εταιρείας παρακολουθεί προγράµµατα εκπαίδευσης για φιλική και
γρήγορη εξυπηρέτηση, ενώ οι σύµβουλοι λειτουργίας καταστηµάτων ελέγχουν καθηµερινά την
εφαρµογή των κανόνων εξυπηρέτησης προς τους καταναλωτές, την καθαριότητα των καταστηµάτων
και την ποιότητα των προϊόντων.
Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης προσπάθειας του Οµίλου για όσο το δυνατόν ευέλικτες και
προσαρµοσµένες παροχές στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων, που αποτελούν το πολυτιµότερο
κεφάλαιο του, προχώρησε στη σύναψη Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Ζωής και Περίθαλψης των
εργαζοµένων από τον Ιανουάριο του 2004.

3.12 Η διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., στη διεύθυνση http://www.gregorys.gr
έχουν αναρτηθεί οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή –
λογιστή και οι εκθέσεις διαχείρησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνοται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1 Ιανουαρίου 2006 έως 31
∆εκεµβρίου 2006)
Οι κατωτέρω παρατιθέµενες Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» την 16/03/2007 και έχουν
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.gregorys.gr .
4.1 ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Απολογισµός 2006
Το 2006 αποτέλεσε µία εποικοδοµητική χρονιά, στη διάρκεια της οποίας, µε την συµβολή του
συνόλου των ανθρώπων του Οµίλου, πετύχαµε ουσιαστικά την καθολική µεταστροφή της εταιρείας
µας σε όλους τους τοµείς και την επίτευξη πολλαπλών στόχων. Συγκεκριµένα:
•

Επίτευξη κερδών µετά φόρων 2,171 χιλιάδες ευρώ και 1,626 χιλιάδες ευρώ σε επίπεδο
µητρικής και οµίλου αντίστοιχα έναντι ζηµιών 1,080 και 2,395 χιλιάδες ευρώ για την χρήση
2005.

•

Σηµαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων από 4,930 χιλιάδες ευρώ σε 8,955 χιλιάδες ευρώ
για την µητρική και από αρνητικά κεφάλαια σε 3,623 χιλιάδες ευρώ για τον όµιλο.

•

∆ραστική µείωση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων σε ποσοστό άνω
του 50%. Συγκεκριµένα, από 24,341 χιλιάδες ευρώ σε 12,021 χιλιάδες ευρώ για την
µητρική και από 25,330 χιλιάδες ευρώ σε 12,468 χιλιάδες ευρώ για τον όµιλο.

•

∆ιαµόρφωση της σχέσης δανειακών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε περίπου 1,3 για
την µητρική και περίπου 3,4 για τον όµιλο και της σχέσης δανειςµός προς EBITDA σε 1,7
και 1,8 για την εταιρεία και τον όµιλο αντίστοιχα.

•

Περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστηµάτων, εγκαινιάζοντας 34 νέα σηµεία στην
Ελλάδα (30), Ρουµανία (1) και για πρώτη φορά στην Κύπρο (3).

•

Μη επίτευξη του στόχου για κέρδη στην Ρουµανία (κυρίως λόγω αυξηµένων αποσβέσεων)
παρά της βελτίωση όλων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Εκτιµούµε ότι το 2007 και
αυτή η δραστηριότητα θα παρουσιάσει θετικά αποτελέςµατα, δεδοµένων και των
εξαιρετικών προοπτικών που παρουσιάζει η συγκεκριµένη χώρα.

Η συνεχής ανανέωση της προϊοντικής γκάµας των καταστηµάτων και η βελτίωση των
παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, µας οδήγησαν για 4η συνεχή χρόνια σε
αύξηση τόσο των
εσόδων όσο και του αριθµού των επισκέψεων επί ιδίων
(συγκρινόµενων) καταστηµάτων, γεγονός που αποτελεί την σηµαντικότερη επιβράβευση
για τις προσπάθειες της χρονιάς που πέρασε.
Προοπτικές για το 2007
•

Ανάπτυξη του δικτύου µε στόχο πάνω από 30 νέα καταστήµατα στις τρεις χώρες
όπου πλέον δραστηριοποιούµαστε.

•

Νέα προϊόντα τόσο στον τοµέα του καφέ όσο και στα µικρογεύµατα, µε στόχο τη διαρκή
ανανέωση των προτάσεών µας

και την διεύρυνση της

βάσης των πελατών που

επισκέπτονται τα καταστήµατα µας.
•

Αποχώρηση από µη επικερδείς εκµεταλλεύσεις, όπως αυτές των κυλικείων των αµαξοστοιχιών
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του ΟΣΕ και των καφεστιατορίων ΝΕΟΝ.
•

Βελτίωση της κερδοφορίας, τόσο σε επίπεδο µητρικής όσο και σε επίπεδο οµίλου.

•

Επίτευξη κερδών στην αγορά της Ρουµανίας.

•

Περαιτέρω µείωση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων.

•

∆ιανοµή µερίςµατος προς τους µετόχους µας.

Για το έτος 2007 οι προσπάθειες µας θα παραµείνουν απολύτως προσηλωµένες στην
κατεύθυνση του οράµατος µας “να προσφέρουµε την καλύτερη καθηµερινή εµπειρία καφέ
και µικρογευµάτων στον κόςµο”.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Η εταιρεία γνωστοποιεί ότι συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες διατάξεις των κανόνων συµπεριφοράς
των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χ.Α.Α. όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση
της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και στον Νόµο 3016 /17.5.2002 (ΦΕΚ 110).
Συµφώνως του Άρθρου 6 του Ν.3016 ο Όµιλος έχει θέσει σε εφαρµογή τον Εσωτερικό Κανονιςµό
Λειτουργίας, ο οποίος µεταξύ άλλων περιλαµβάνει :
1. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας
2. Τη ∆οµή της εταιρείας
3.

Τη λειτουργία του ∆ιοικητικού συµβουλίου, σκοπός της οποίας είναι ο προκαθοριςµός των
εξουσιών, αρµοδιοτήτων, καθηκόντων και υποχρεώσεων των Μελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στα πλαίσια της ορθής, αποτελεςµατικής και νόµιµης διακυβέρνησης της
εταιρείας.

4.

Τη ∆ιοίκηση εσωτερικών θεµάτων όπου σκοπός της είναι η αναφορά του πλαισίου ευθυνών
και ενεργειών της ∆ιοίκησης που επιλαµβάνεται των εσωτερικών θεµάτων της εταιρείας.

5. Την Ελεγκτική Επιτροπή.
6.

Την Επιτροπή Αµοιβών και Παροχών, σκοπός της οποίας είναι η µελέτη και πρόταση προς το
∆.Σ. του απαιτούµενου εκάστοτε συστήµατος συνολικών αµοιβών, δικαίου, αλλά και
επαρκούς, σύµφωνα και µε τις συνθήκες της αγοράς, για την προσέλκυση, διατήρηση και
ενεργοποίηση του κατάλληλου στελεχιακού δυναµικού της Εταιρείας.

7. Τις διαδικασίες προσλήψεων και αξιολογήσεων των στελεχών της εταιρείας.
8.

Την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο να ελέγχει, να
εκτιµά και να επισηµαίνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά πόσο οι συναλλαγές
και η γενικότερη δραστηριότητα αυτής καθώς και των βασικών µετόχων, των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, των στελεχών της εταιρείας και των συνδεόµενων προσώπων
αυτών λαµβάνουν χώρα χωρίς να θίγονται τα συµφέροντα των επενδυτών/µετόχων της
εταιρείας και περαιτέρω χωρίς να απειλείται η διαφάνεια και η οµαλή λειτουργία της
χρηµατιστηριακής αγοράς.

9. Την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
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10. Την Υπηρεσία Εταιρικών ανακοινώσεων όπου αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η
επικοινωνία της εταιρείας µε τις αρµόδιες αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηµατιστήριο,
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, άλλους φορείς) και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
σχετικές διατάξεις της χρηµατιστηριακής και εµπορικής νοµοθεσίας καθώς και από σχετικές
αποφάσεις των εποπτευόντων αρχών.
11. Τη διαδικασία εκπαίδευσης Προσωπικού καθώς η Εταιρεία θεωρεί καθήκον και υποχρέωση
της την συνεχή ενηµέρωση κάθε εργαζοµένου. Η εκπαίδευση κάθε υπαλλήλου ξεκινά από
την πρώτη µέρα εργασίας του στην Εταιρεία, όπου ακολουθεί ένα πρόγραµµα ενηµέρωσης
µε σκοπό την οµαλή ένταξη του.
12. Τις Θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες.
13. Τις

βασικές

αρχές

λειτουργίας

της

Εταιρείας, οι οποίες

πραγµατοποιούνται

βάσει

συγκεκριµένων και καταγεγραµένων διαδικασιών τις οποίες και ελέγχει η υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου.
14. Τις βασικές αρχές διοίκησης προσωπικού όπως µισθοδοσία, ωράριο, άδειες και απουσίες
και λοιπά θέµατα προσωπικού.
15. Τον κανονιςµό ∆εοντολογίας της Εταιρείας.

Λόγω των σωρευµένων ζηµιών παλαιότερων χρήσεων η εταιρεία µας δεν θα διανέµει µέριςµα για την
χρήση 2006.

Ο πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεωργάτος Β. Γρηγόριος
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4.2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε»
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε (η Εταιρεία), καθώς και τις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) οι οποίες
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 και τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό,
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων
λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό την εύλογη
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος
εσωτερικού

ελέγχου

της

εταιρείας.

Ο

έλεγχος

περιλαµβάνει

επίσης

την

αξιολόγηση

της

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που
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έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της γνώµης µας.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2006, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση
που

έληξε

την

ηµεροµηνία

αυτή,

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2007
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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4.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 –
31/12/2006

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 31/12/2005

1/1 31/12/2006

1/1 31/12/2005

Σηµ.
Πωλήσεις

1.2

43.743.960

43.917.786

38.293.449

Κόστος Πωληθέντων

6.19

-17.274.860

-17.009.447

-13.762.619

-13.629.765

26.469.100

26.908.338

24.530.830

24.589.932

Μικτό Κέρδος

38.219.697

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

6.24

4.981.186

2.382.610

4.852.314

2.428.988

Έξοδα διοίκησης

6.20

-2.801.139

-2.391.107

-2.507.717

-1.986.305

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

6.22

-164.598

-123.980

-164.598

-123.980

Έξοδα διάθεσης

6.21

-22.857.919

-25.005.877

-20.683.911

-22.380.035

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

6.25

-857.838

-870.029

-825.084

-498.101

4.768.792

899.956

5.201.834

2.030.499

Αποτελέσµατα Προ Φόρων,
Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

6.23

41.644

5.273

25.168

4.676

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

6.23

-1.454.905

-1.942.672

-1.440.686

-1.810.686

3.351.931

-1.037.442

3.786.316

224.489

-1.726.103

-1.357.712

-1.615.048

-1.304.763

1.625.827

-2.395.154

-2.171.268

-1.080.273

Μετόχους της µητρικής

1.725.425

-2.011.710

2.171.268

-1.080.273

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

-99.598

-383.444

-0,08

-0,10

-0,10

-0,05

6.865.904

3.576.012

6.929.449

4.288.989

4.768.792

899.956

5.201.834

2.030.499

Κέρδη Προ φόρων

3.351.931

-1.037.442

3.786.316

224.489

Κέρδη µετά από Φόρους

1.625.827

-2.395.154

2.171.268

-1.080.273

Αποτελέσµατα απο συγγενείς επιχειρήσεις

-3.600

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

6.26

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

6.27
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4.4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 31/12/2005

1/1 31/12/2006

1/1 31/12/2005

Σηµ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

6.1

14.122.104

19.934.865

12.481.765

18.346.789

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία

6.2

5.768.551

5.475.930

5.193.060

5.366.989

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις

6.3

0

0

7.248.765

6.401.004

Επενδύσεις σε λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις

6.3

156.035

153.335

9.900

3.600

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

6.4

0

93.019

0

93.019

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

6.5

1.748.371

1.579.166

1.652.400

1.469.018

21.795.061

27.236.316

26.585.889

31.680.419

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα

6.6

1.675.891

1.526.031

1.491.753

1.392.484

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

6.7

2.427.087

2.729.206

2.349.863

2.627.328

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου

6.8

11.730

58.180

1.514.209

1.338.255

Λοιπές Απαιτήσεις

6.8

2.635.628

2.510.192

664.084

824.571

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

6.9

88.064

73.122

76.447

60.569

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.10

Σύνολο Ενεργητικού

926.752

565.322

650.753

393.154

7.765.152

7.462.053

6.747.108

6.636.361

29.560.213

34.698.369

33.332.997

38.316.780

9.501.131

9.501.131

9.501.131

9.501.131

4.504.395

17.781.466

4.504.395

17.781.466

704.066

2.131.127

701.189

2.128.249

0

-3.550.472

0

-3.550.472

-11.011.365

-26.429.776

-5.572.148

-20.930.353

-592.262

-638.679

0

3.105.965

-1.205.203

8.954.567

4.930.021

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

6.11

Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αξία κτήσης ιδίων µετοχών
Αποτελέσµατα Εις Νέον
Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή
θυγατρικών του εξωτερικού
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις /
απαιτήσεις και προβλέψεις ενδεχόµενων φόρων
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις σε
Τράπεζες
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων

6.4
6.14
6.12
6.12
6.12

516.784

717.829

3.622.749

-487.375

8.954.567

4.930.021

1.522.029

0

1.522.029

0

205.354

205.354

205.354

205.354

9.417.052

9.525.974

9.417.052

9.525.974
7.324.153

88.776

7.409.874

57.978

279.780

192.478

260.234

182.418

11.512.991

17.333.679

11.462.647

17.237.899
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Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

6.15

8.578.394

7.280.683

7.809.234

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

6.16

659.824

349.474

608.034

327.679

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην
Επόµενη Χρήση

6.13

927.499

5.265.272

578.828

4.500.388

2.035.108

3.128.933

1.967.992

2.991.409

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου

6.17

0

0

121.731

475.908

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

6.17

1.446.064

1.568.222

1.055.481

998.624

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις

6.18

6.13

6.616.234

777.584

259.481

774.482

238.619

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

14.424.472

17.852.065

12.915.785

16.148.860

Σύνολο Υποχρεώσεων

25.937.464

35.185.744

24.378.429

33.386.759

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

29.560.213

34.698.369

33.332.997

38.316.780
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4.5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
Αποτέλεσµα καταχωρηµένο
κατευθείαν στην καθαρή θέση
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/0131/12/2005
Συνολικό αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά χρήσης

Υπέρ Το
Άρτιο

9.501.131

Τακτικό
αποθεµατικό

17.781.466

Κόστος κτήσης
Ιδίων Μετοχών

266.631

-3.550.472

609

Λοιπά
αποθεµατικά

Συναλλαγµατικές
διαφορές
µετατροπής
ισολογισµών
εξωτερικού

Αποτελέσµατα
εις νέον

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Σύνολο

1.864.496

-365.495

-24.403.851

1.093.905

1.118.761

2.212.666

-609

-273.184

-14.215

-287.399

-17.488

-304.887

-2.011.710

-2.011.710

-383.444

-2.395.154

0

0

609

0

-609

-273.184

-2.025.925

-2.299.109

-400.932

-2.700.041

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

9.501.131

17.781.466

267.240

-3.550.472

1.863.887

-638.679

-26.429.776

-1.205.203

717.829

-487.375

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου

-14.704.131

14.704.131

0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

14.704.131

0

0

-1.697.193

1.853.278

1.853.278

46.417

46.417

(Αγορές)/Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών
Αποτέλεσµα καταχωρηµένο
κατευθείαν στην καθαρή θέση
Μεταφορά δικαιωµάτων µειοψηφίας
λόγω αλλαγής ποσοστών και
υπεραξίας
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/0131/12/2006
Συνολικό αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά χρήσης
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006

-13.277.071

-1.427.060
3.550.472
46.417

0

686.048

686.048

-101.447

584.601

1.725.425

1.725.425

-99.598

1.625.827

0

-13.277.071

0

3.550.472

-1.427.060

46.417

15.418.411

4.311.169

-201.045

4.110.124

9.501.131

4.504.395

267.240

0

436.826

-592.262

-11.011.365

3.105.965

516.784

3.622.749
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4.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

9.501.131

Υπέρ Το Άρτιο
17.781.466

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Τακτικό
Κόστος κτήσης
Λοιπά
αποθεµατικό
Ιδίων Μετοχών
αποθεµατικά
266.020

-3.550.472

1.862.230

Αποτελέσµατα
εις νέον
-19.850.080

Σύνολο

6.010.295

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/0131/12/2005
Συνολικό Αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά χρήσης

0

0

0

0

0

-1.080.273

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

9.501.131

17.781.466

266.020

-3.550.472

1.862.230

-20.930.353

4.930.021

-14.704.131
14.704.131

14.704.131
-13.277.071

0
0

-1.697.193

1.853.278

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολή κεφαλαίων από πώληση Ιδίων
Μετοχών
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης 01/0131/12/2006
Συνολικό Αναγνωριζόµενο
Κέρδος/ζηµιά χρήσης
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά
την 31η ∆εκεµβρίου 2006

-1.080.273

-1.427.060
3.550.472

2.171.268
0

-13.277.071

0

3.550.472

-1.427.060

15.178.206

9.501.131

4.504.395

266.020

0

435.169

-5.752.148

-1.080.273
-1.080.273

2.171.268
4.024.546

8.954.567
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4.7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.01-31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.01-31.12.2005 1.01-31.12.2006

1.01-31.12.2005

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων

3.351.931

-1.037.442

3.786.316

224.489

Αποσβέσεις

2.097.112

2.676.056

1.727.615

2.258.490

Προβλέψεις

40.040

28.661

0

0,00

-14.815

7.163

0

0,00

3.600

0

0

0

-2.559.155

420.463

-2.628.428

340.018

1.471.682

1.861.506

1.415.517

1.806.010

228.988

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα απο συγγενείς επιχειρήσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

-142.908

254.952

-99.270

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

384.777

-539.336

62.740

978.121

1.638.795

2.663

1.789.714

-189.202

-1.497.209

-1.866.675

-1.440.686

-1.810.686

-5.392

0

0

0

4.768.457

1.808.011

4.613.519

3.836.227

-381.300

390.001

-854.060

252.693

-1.484.544

-1.433.470

-1.064.824

-2.684.172

940.392

479.479

889.242

545.015

25.527

5.171

25.168

4.676

-899.925

-558.818

-1.004.474

-1.881.787

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων πλήν τραπεζών
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών &
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων
παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από πώληση Ιδίων Μετοχών
Εξοφλήσεις δανείων
∆άνεια αναληφθέντα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
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
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
εταιρειών που είχαν συµπεριληφθεί στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
προηγούµενης χρήσης και όχι της τρέχουσας (*)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
λήξης περιόδου

344.280

0

0

1.853.278

0

1.853.278

0

-10.556.696

-892.757

-10.194.930

-892.757

6.389.613

152.928

6.389.613

-1.537.578

-1.419.810

-1.399.408

-1.314.080

3.507.102

-2.159.638

-3.351.447

-2.206.837

361.429

-910.445

257.598

-252.396

565.322

1.921.532

393.154

645.551

0

-445.765

0

926.752

565.322

650.753

393.154

(*) Αφορούν τα χρηµατικά διαθέσιµα θυγατρικών εταιρειών που πουλήθηκαν στην διάρκεια της
χρήσης.
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4.8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
4.8.1 Γενικές Πληροφορίες
Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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. Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το
1972 υπό τη µορφή ατοµικής επιχείρησης από τον κ. Γρηγόρη Γεωργάτο.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Αλίµου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ 174-56,
τηλ. 210-9971100, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της.
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 σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της γρήγορης εστίασης (ΣΤΑΚΟ∆ 91 - κωδικός ΕΣΥΕ 553.1Κλάδος Εστιατορίων, 513.4 - Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού ).
4.8.2 ∆ίκτυο
Για τη διανοµή των προϊόντων της, η εταιρεία χρησιµοποιεί διαφορετικά δίκτυα.
∆ίκτυο καταστηµάτων µε την εµπορική επωνυµία «Γρηγόρης µικρογεύµατα - Cofferight». Το δίκτυο
αυτό αριθµούσε στο τέλος του 2006, 180 σηµεία πώλησης από το οποία 53 ανήκαν στην εταιρεία, 6
σε θυγατρικές, 108 σε αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees), 10 σηµεία πώλησης στην αγορά της
Ρουµανίας και 3 σηµεία πώλησης master franchise στην Κύπρο.
Το κατάστηµα «Γρηγόρης Coffeeright » στόχο έχει να προσφέρει την καλύτερη καθηµερινή εµπειρία
καφέ και µικρογευµάτων στον κόσµο.
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 καφέ 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.

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2006 

37

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

4.8.3 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.
4.9 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. της χρήσης
2006 που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2006, 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).
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου.
Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της
εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µία
σειρά
από καινούρια ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και
αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), τα οποία λειτουργούν σε συνδυασµό µε τα µη
αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB. Η προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως
«IFRS Stable Platform 2005». Ο Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η
Ιανουαρίου 2005. Την ηµεροµηνία µετάβασης αποτέλεσε για τον Όµιλο, η 1η Ιανουαρίου 2004.
4.9.1 Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις
οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι συνεπείς µε αυτές που εφαρµόσθηκαν την προηγούµενη
χρήση εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων:

4.9.1.1 Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα µε έναρξη ισχύος 2006
•

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές σε εργαζοµένους

Η συγκεκριµένη τροποποίηση είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου του 2006. Η τροποποίηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα µίας εναλλακτικής
προσέγγισης για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Είναι πιθανόν να
επιβάλλει επιπλέον απαιτήσεις αναγνώρισης για τα προγράµµατα πολλών εργοδοτών (multiemployer plans), για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της
λογιστικής µεθόδου καθορισµένων παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.
Καθώς ο Όµιλος δεν έχει πρόθεση να µεταβάλλει την λογιστική αρχή που εφαρµόζεται για την
αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών και δεν συµµετέχει σε κάποιο πρόγραµµα
πολλών εργοδοτών, η εφαρµογή αυτής της τροποποίησης δεν αναµένεται να επηρεάσει τις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
•

Ε∆∆ΠΧΠ. 10 Ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές και αποµείωση

Η παρούσα διερµηνεία µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που
αναγνωριστεί µία ζηµιά αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε την υπεραξία ή
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς
τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε
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επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιερµηνεία 10 εφαρµόζεται για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2006. Ο Όµιλος δεν
επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερµηνείας, καθώς δεν έχει προχωρήσει σε αντιστροφές
αυτής της κατηγορίας ζηµιών αποµείωσης .
•

Ε∆∆ΠΧΠ 4, Προσδιορίζοντας κατά πόσο µία σύµβαση περιλαµβάνει µία µίσθωση,

Η διερµηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειµένου να εκτιµηθεί εάν µία µίσθωση περιλαµβάνεται σε
µία συµφωνία που δεν έχει τον νοµικό τύπο της µίσθωσης. Κάθε συµφωνία που δίνει το δικαίωµα
χρησιµοποίησης ενός στοιχείου του ενεργητικού µε αντάλλαγµα πληρωµές, θα θεωρείται µίσθωση.
Η εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιαδήποτε από τις
ισχύουσες συµβάσεις του Οµίλου.
4.9.1.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες µε έναρξη ισχύος 2006, οι οποίες δεν
σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του οµίλου.
Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες είναι υποχρεωτικές για τις χρήσεις που αρχίζουν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2006, αλλά δεν είναι σχετικές µε τις δραστηριότητες του οµίλου:
•

∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση), Καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό,

•

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή της εύλογης αξίας.

•

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµιακών Ροών για προβλεπόµενες
ενδοοµιλικές συναλλαγές,

•

∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ4 (Τροποποίηση), Ασφαλιστήρια συµβόλαια,

•

∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης,

•

∆ΠΧΠ 6, Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων,

•

∆ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων,

•

Ε∆∆ΠΧΠ 5, ∆ικαιώµατα συµµετοχών σε προγράµµατα αποδέσµευσης, αποκατάστασης και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης,

•

Ε∆∆ΠΧΠ 6, Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένη αγορά Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού,

•

Ε∆∆ΠΧΠ 7, Εφαρµόζοντας την αναδιατύπωση των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 29 «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες»,

•

Ε∆∆ΠΧΠ 8, Πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2,

•

Ε∆∆ΠΧΠ 9, Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων.

Τα ανωτέρω πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες δεν αναµένεται να επηρεάσουν τις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου, υπό την προϋπόθεση ότι η δοµή και οι σχετικές συναλλαγές θα παραµείνουν
ως έχουν.
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4.9.1.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν
έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα.
Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια
σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρµοστούν για
τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2006. Η εκτίµηση του Οµίλου
σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής:
•

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων

Λόγω της έκδοσης του ∆ΠΧΠ 7, προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση
των Οικονοµικών Καταστάσεων», προκειµένου µία επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιµες
πληροφορίες προς τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων σχετικά µε τους στόχους, τις
πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει τις
τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1, από την 01/01/2007.

•

∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις

Το ∆ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά
µέσα, εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη
και κοινοπραξίες, κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων από τον Όµιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά
προκαλούν. Η έκταση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των
χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εταιρεία και από την έκθεσή τους σε κινδύνους.Tο ∆ΠΧΠ 7
αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, αλλά η παρουσίαση που
απαιτείται από το ∆ΛΠ 32 παραµένει χωρίς καµία αλλαγή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία θα εφαρµόσουν το
∆ΠΧΠ 7 από την 1η Ιανουαρίου 2007.
•

∆ΠΧΠ 8 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα

Το ∆ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ∆ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι
µετοχές ή οι οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που
είναι στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά
τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 8, όπως
επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. Για την εφαρµογή των ανωτέρω από τον όµιλο
παραπέµπουµε στην αντίστοιχη σηµείωση 1.2.
•

Ε∆∆ΠΧΠ 11, ∆ΠΧΠ 2- Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή
επιχειρήσεων του ίδιου Οµίλου

Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Μαρτίου 2007.
Η Ε∆∆ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές
καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές
διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά
αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε
συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και
αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Η ∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή
στον όµιλο.
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•

Ε∆∆ΠΧΠ 12, Συµφωνίες για παραχώρηση δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών

Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2008. Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i)
µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων
υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές
οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της
παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι µία εκτενής ∆ιερµηνεία που αναφέρεται σε ένα
σύνθετο θέµα.
4.9.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον
σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα
ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να
διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εµπειρία του
παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για
µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες.
4.9.2.1 Εκτιµήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και οι
σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε
αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι
σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί
τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της
ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο
Όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος
και στην εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις
συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να
αλλάξουν στο µέλλον. Στη σηµείωση 3 «Βασικές λογιστικές αρχές», αναφέρονται οι λογιστικές
πολιτικές που έχουν επιλεγεί από τον Όµιλο.
•

Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας

Ο Όµιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας και ενδιάµεσα, όταν τα
γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης (π.χ. µία σηµαντική δυσµενής
αλλαγή στο εταιρικό κλίµα ή µία απόφαση για πώληση ή διάθεση ενός καταστήµατος). Ο καθορισµός
της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται
χρησιµοποιώντας την µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιµο
και απαραίτητο, χρησιµοποιούνται σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασµού της αγοράς, προκειµένου
να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα από τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Εφαρµόζοντας αυτή τη
µεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε µία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα
πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, τα µελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονοµικές προεκτάσεις και
τα δεδοµένα της αγοράς.
Ο όµιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για αποµείωση της υπεραξίας, σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική,
όπως αυτή αναφέρεται στη Σηµείωση 3.
•

Φόροι εισοδήµατος

Ο Όµιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σε πολυάριθµες φορολογικές δικαιοδοσίες.
Σηµαντικές εκτιµήσεις απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος, καθώς
και για τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία
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των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για
αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται
επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα
ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήµατος και στις
προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν
καθορισθεί.
•

Προβλέψεις

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις
γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε κίνδυνο µεγαλύτερο του συνήθους
πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την
ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασµός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.
•

Ενδεχόµενα γεγονότα

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την
οικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρείας, την 31 ∆εκεµβρίου 2006. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός
των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι
µία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις
διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία µείωση των
επίδικων απαιτήσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον.

4.10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις
οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες
4.10.1 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
Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Ρουµανία και στην Κύπρο.
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.
4.10.2 Ενοποίηση
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη
εταιρεία (µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία
έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος.
∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι
θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε την µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία
που αποκτάται ο έλεγχος επ’ 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
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υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.
Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης
του Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν
εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία
δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες
λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου πριν την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των
εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές και κέρδη, επίσης απαλείφονται,
εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι
λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική
επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συµµετοχή
σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο
ποσοστό µεταξύ 20% και 50% δικαιωµάτων ψήφου µίας εταιρείας υποδηλώνει σηµαντική επιρροή
πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και
κατόπιν αποτιµώνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την
εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική
αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µία
συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση,
συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει
περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ µέρους της
συγγενούς επιχείρησης και εν γένη εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα.
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων
επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του
µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν
τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
4.10.3 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του
νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό
νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό
νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των
ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών 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, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της
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εύλογης αξίας, που προκύπτει 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.
4.10.4 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:

Ενσώµατα Πάγια

Ωφέλιµη ζωή

Κτίρια και εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

12 - 30

Μηχανολογικός εξοπλισµός

6 έως 15

Αυτοκίνητα

8

Λοιπός εξοπλισµός

4 έως 10

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ
του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες
στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που
αφορούν.
Τα κέρδη που προκύπτουν κατά την πώληση πάγιου εξοπλισµού µεταξύ εταιρειών του Οµίλου
απαλείφονται.
Θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι υπάρχουν ενσώµατα πάγια στοιχεία σηµαντικής αξίας τα
οποία εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε µηδενική αναπόσβεστη αξία για το λόγο ότι δεν
είναι δυνατή η εύρεση της ηµεροµηνίας κτήσεως καθώς προέρχονται από απορρόφηση τρίτης
εταιρείας.
Κατά την κλειόµενη περίοδο η ∆ιοίκηση της Μητρικής Εταιρείας προέβη σε επανεκτίµηση της
ωφέλιµης ζωής µέρους των παγίων της. Λόγω της ανωτέρω επανεκτίµησης καταλογίστηκαν στα έξοδα
της περιόδου λιγότερες αποσβέσεις κατά το ποσό των 530 χιλ € περίπου, σε σχέση µε τις αποσβέσεις
που θα καταλογίζονταν αν δεν είχε γίνει η επανεκτίµηση. Με το ποσό αυτό επηρεάστηκαν θετικά τα
αποτελέσµατα και η καθαρή θέση της 31.12.2006 τόσο της µητρικής εταιρείας όσο και του οµίλου.
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4.10.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα και οι άδειες
λογισµικού, τα µισθωτικά δικαιώµατα των υποκαταστηµάτων του οµίλου και η υπεραξία που
προέκυψε από την απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών στο παρελθόν.
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
φτάνει µέχρι 8 χρόνια.
Υπεραξία: Ο Όµιλος καταχώρησε στο συγκεκριµένο κονδύλι την υπεραξία που πρόκυψε από την
απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών στο παρελθόν. Η συγκεκριµένη υπεραξία δε θα αποσβένεται αλλά
θα εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις
για ζηµιά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. Ήδη, µε τεστ αποµείωσης µειώθηκε σηµαντικά, µε επιβάρυνση
της καθαρής θέσης της εταιρείας και του οµίλου. Το ποσό της αποµείωσης εµφανίζεται στη σηµείωση
6.2.
Η υπεραξία που είχε προκύψει από την απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών σε προγενέστερες χρήσεις και
είχε αναγνωρίσει µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές σε ιδιαίτερο κονδύλι αρνητικά στα ενοποιηµένα ίδια
κεφάλαια εξακολουθεί να συµπεριλαµβάνεται µειωτικά στα ίδια κεφάλαια (στα αποτελέσµατα εις νέο του
Οµίλου).
Για όποια καινούργια υπεραξία προκύψει στο µέλλον, η εταιρεία έχει την ευχέρεια, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π.
3 – Ενοποιήσεις επιχειρήσεων, να την αναγνωρίσει ως στοιχείο του ενεργητικού και όχι αφαιρετικά στα ίδια
κεφάλαια του Οµίλου.
Γενικότερα, ως υπεραξία αναγνωρίζεται η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του
ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η
εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως
ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό κατά το
οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις
υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας .
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές λόγω
µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση της
αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36.
Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα ίδια
κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιµά
τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας
επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος, οποιαδήποτε διαφορά
παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό.
4.10.6 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 λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την
επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών
Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα
πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου
ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την
διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.
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4.10.7 Αποθέµατα
Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του
κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η
εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε
σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.
4.10.8 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.
4.10.9 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.
4.10.10 Ίδιες µετοχές
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των
σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση των ιδίων µετοχών
το εισπραχθέν τίµηµα (µετά τα σχετικά έξοδα) αυξάνει ισόποσα τα ίδια κεφάλαια.
4.10.11 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους
και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή
θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος
αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου
που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις
προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του 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
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επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το
φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές
(και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία
του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των
προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της
ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι
µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές
διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, όπως η επανεκτίµηση της αξίας
της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.
4.10.12 Παροχές στο προσωπικό
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. Για τον υπολογισµό της υποχρέωσης που πρέπει να λογιστικοποιήσει (µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν2112/20) η εταιρεία κάνει πρόβλεψη στηριζόµενη σε
αναλογιστική µελέτη αναγνωρισµένης εταιρείας αναλογιστών.
4.10.13 Επιχορηγήσεις
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί
µε τους όρους της επιχορήγησης και
β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και
αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των
επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις ως
έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων του ενεργητικού.

4.10.14 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή 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
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οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.
4.10.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα
στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.
Κέρδη από πώληση στοιχείων ενεργητικού: Τα συγκεκριµένα κέρδη (για παράδειγµα τα κέρδη
από την πώληση παγίων του οµίλου), λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης
της πώλησης. Τα εκάστοτε ποσά συµπεριλαµβάνονται στο κονδύλι «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης».
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα. Οι
πληρωµές που πραγµατοποιούνται για χρηµατοδοτικές 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.
4.10.16 Μισθώσεις
Εταιρεία 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.
Εταιρεία Οµίλου ως εκµισθωτής: Η εταιρεία, για µεγάλο µέρος των λειτουργικών της µισθώσεων,
χρησιµοποιεί την υποµίσθωσή τους σε τρίτους. Με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται στα έξοδα τα
ενοίκια που πληρώνονται στους εκµισθωτές και στα έσοδα τα ενοίκια που εισπράττονται από την
εταιρεία σαν υπεκµισθωτής.
4.11 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ο όµιλος εκτίθεται σε αρκετούς κινδύνους όπως κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο µεταβολών
επιτοκίων και πιστωτικό κίνδυνο.

Κίνδυνος από Επιτόκια
Προκειµένου να ασκηθεί προληπτική πολιτική έναντι των επιτοκίων,
αξιολογεί σε µόνιµη βάση τις τάσεις σχετικά µε αυτά.

η Οικονοµική ∆ιεύθυνση

Κίνδυνος Ρευστότητας
Η λιανική πώληση και οι επαρκείς πιστωτικές γραµµές µειώνουν τον κίνδυνο ρευστότητας για τον
Όµιλο. Λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη την εποχικότητα που παρουσιάζει η δραστηριότητα του
Οµίλου, εµφανίζονται περίοδοι περιορισµένης ρευστότητας για κάποιους µήνες το χρόνο (π.χ.
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Πάσχα και καλοκαίρι), που όµως καλύπτονται κυρίως από τις εγκεκριµένες δανειακές γραµµές από τις
συνεργαζόµενες τράπεζες.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος από τις εµπορικές µας σχέσεις είναι χαµηλής στάθµης και ελέγξιµος. Το
µεγαλύτερο µέρος αφορά στη λιανική πώληση ενώ το υπόλοιπο αφορά σε απαιτήσεις από
franchisees, οι οποίοι αντιµετωπίζονται ως συνεργάτες και όχι µε την παραδοσιακή έννοια
του πελάτη. Η διαδικασία παρακολούθησης των υπολοίπων είναι πλήρως µηχανογραφηµένη, ενώ η
χορήγηση πίστωσης ελέγχεται µε χρήση ανώτατου ορίου στο ανοιχτό υπόλοιπο και στις ηµέρες
εξόφλησης του υπολοίπου, ανάλογα βέβαια µε την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.
4.12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
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 εµπορία ποτών αναψυκτικών.

•

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

•

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

•

Στην εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.

Η µοναδική χρήσιµη πληροφόρηση για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων είναι η
ανάλυση του κύκλου εργασιών της µητρικής εταιρείας και του οµίλου για την χρήση 2006 σε
ανοιχτή αγορά (λιανική), κλειστές αγορές (λιανική) και έσοδα από πωλήσεις χονδρικής σε
franchisees. Επίσης στον όµιλο αναφέρονται χωριστά οι πωλήσεις της θυγατρικής µας στην Ρουµανία.
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών

Ανοιχτή Αγορά
Πωλήσεις της Θυγατρικής στη Ρουµανία
Κλειστή Αγορά
Franchise
Σύνολο Κύκλου Εργασιών

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1-31.12.2006

1.1-31.12.2006

21.522.259

19.444.844

3.373.096

0

10.279.738

10.279.738

8.568.866

8.568.866

43.743.960

38.293.449
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4.13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4.13.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Κατωτέρω εµφανίζεται ο ενοποιηµένος πίνακας µεταβολών παγίων των χρήσεων 2005 και 2006.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Οικόπεδα
Λογιστική αξία την
31 ∆εκεµβρίου 2004

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα κ
Λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την
31 ∆εκεµβρίου 2005

840.143
3.275.907

11.867.523
15.142.854

3.660.846
6.193.375

622.906
896.670

4.894.396
9.503.623

32.891
5.731

21.918.705
35.018.160

(2.369.679)
0

(4.297.876)
(89.113)

(2.748.674)
(99.367)

(389.406)
(7.082)

(5.071.971)
(6.714)

0
(3.413)

(14.877.605)
(205.689)

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση
αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την
31 ∆εκεµβρίου 2006

906.228
906.228

10.755.865
9.932.990

3.345.335
6.078.283

500.182
1.025.064

4.424.938
9.985.777

2.318
4.661

19.934.865
27.933.002

(840.143)
5.773

(3.729.002)
(55.391)

(3.022.937)
(64.339)

(456.602)
(2.287)

(5.647.474)
4.685

0
(3.182)

(13.696.157)
(114.741)

71.858

6.148.597

2.991.007

566.175

4.342.987

1.479

14.122.104

Οικόπεδα
Λογιστική αξία την
31 ∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεις
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων

840.143
66.085
0
0
0
0
0
0

Κτίρια

11.867.523
1.357.868
(2.082.649)
(1.031.301)
733.537
0
(83.841)
(5.272)

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

3.660.846
675.317
(490.973)
(558.281)
157.793
0
(100.111)
744

Μεταφορικά
Μέσα

622.906
97.041
(260.210)
(90.395)
137.921
0
(6.347)
(735)

Έπιπλα κ
Λοιπός
εξοπλισµός

4.894.396
711.061
(819.349)
(807.163)
452.706
0
(342)
(6.372)

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

32.891
171.622
(198.782)
0
0
0
(3.413)
0

Σύνολο

21.918.705
3.078.994
(3.851.963)
(2.487.140)
1.481.958
0
(194.054)
(11.635)
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Λογιστική αξία την
31 ∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεις
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων
Λογιστική αξία την
31 ∆εκεµβρίου 2006

906.228
0
(840.143)
0
0
0
5.773
0

10.755.865
186.907
(5.388.143)
(624.182)
1.193.056
(8.628)
64.761
(31.039)

3.345.335
253.281
(400.567)
(465.514)
191.251
32.194
60.198
(25.170)

500.182
165.744
(37.351)
(100.255)
33.059
0
6.912
(2.117)

4.424.938
921.107
(415.387)
(688.120)
112.617
(23.566)
23.156
(11.757)

2.318
0
(1.070)
0
0
0
231
0

19.934.865
1.527.039
(7.082.661)
(1.878.071)
1.529.983
0
161.031
(70.083)

71.858

6.148.597

2.991.007

566.175

4.342.987

1.479

14.122.104

Κατωτέρω εµφανίζεται ο πίνακας µεταβολών παγίων της µητρικής των χρήσεων 2005 και 2006.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικόπεδα
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα κ
Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

840.143

10.123.927

2.885.537

586.647

4.015.380

18.451.633

3.209.822
(2.369.679)
840.143

14.205.126
(3.975.717)
10.229.409

5.140.770
(2.427.364)
2.713.407

810.445
(372.634)
437.811

8.964.038
(4.838.019)
4.126.019

32.330.201
(13.983.413)
18.346.789

840.143
(840.143)
0

8.916.705
(3.359.502)
5.557.203

5.152.488
(2.697.929)
2.454.559

937.549
(433.166)
504.383

9.247.399
(5.281.780)
3.965.619

25.094.285
(12.612.520)
12.481.765

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
Μέσα

840.143

10.123.927

2.885.537

586.647

Έπιπλα κ
Λοιπός
εξοπλισµός
4.015.380

0
0
0
0

1.329.762
(654.158)
(871.160)
301.039

569.338
(424.181)
(454.964)
137.677

39.417
(231.309)
(81.130)
124.186

760.151
(194.904)
(682.688)
228.080

Οικόπεδα
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004

Κτίρια

Κτίρια

Σύνολο
18.451.633
2.698.667
(1.504.552)
(2.089.942)
790.982
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Μεταφορές
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις – Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Μεταφορές
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

0
840.143

0
10.229.409

0
2.713.407

0
437.811

0
4.126.019

0
18.346.789

0
(840.143)
0
0
0
0

82.299
(5.370.720)
(562.870)
1.179.085
0
5.557.203

184.851
(173.133)
(349.245)
78.680
0
2.454.559

153.540
(26.437)
(85.977)
25.446
0
504.383

677.571
(394.209)
(555.593)
111.832
0
3.965.619

1.098.262
(6.804.642)
(1.553.686)
1.395.042
0
12.481.765
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4.13.2 Άυλα Περιουσιακά στοιχεία
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπεραξία από
απορρόφηση
θυγατρικών και από
εξαγορές ποσοστών

Λοιπές Ασώµατες
Ακινητοποιήσεις

Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

4.239.766
4.239.766
0
0
4.239.766
4.774.802
0
0
4.774.802

1.347.891
1.966.180
(731.962)
1.946
1.236.164
1.992.474
(990.964)
(7.761)
993.749

5.587.657
6.205.946
(731.962)
1.946
5.475.930
6.963.061
(990.964)
(7.761)
5.768.551

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Αποµειώσεις
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Αποµειώσεις
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

4.239.766
0
0
0
0
0
0
0
0
4.239.766
535.036
0
0
0
0
0
0
0
4.774.802

1.347.891
102.480
0
(202.484)
0
(13.894)
0
225
1.946
1.236.164
10.643
(79)
(219.041)
79
(40.040)
0
15.730
(9.707)
993.749

5.587.657
102.480
0
(202.484)
0
(13.894)
0
225
1.946
5.475.930
545.679
(79)
(219.041)
79
(40.040)
0
15.730
(9.707)
5.768.551

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπεραξία από
απορρόφηση
θυγατρικών

Λοιπές Ασώµατες
Ακινητοποιήσεις

Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Καθαρές συν/κες διαφορές
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

4.239.766
4.239.766
0
0
4.239.766
4.239.766
0
0
4.239.766

1.252.721
1.786.112
(658.889)
0
1.127.223
1.786.112
(832.818)
0
953.294

5.492.487
6.025.878
(658.889)
0
5.366.989
6.025.878
(832.818)
0
5.193.060

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις – Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων

4.239.766
0
0
0
0

1.252.721
43.050
0
(168.548)
0

5.492.487
43.050
0
(168.548)
0
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0
0
0
4.239.766
0
0
0
0
0
0
0
0
4.239.766

Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις – Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Αποµειώσεις
Μεταφορές
Καθαρές συν/κες διαφορές αξιών κτήσης
Καθαρές συν/κες διαφορές αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006

0
0
0
1.127.223
0
0
(173.929)
0
0
0
0
0
953.294

0
0
0
5.366.989
0
0
(173.929)
0
0
0
0
0
5.193.060

4.13.3 Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συµµετοχές σε θυγατρικές
επιχειρήσεις
Μείον : αποµειώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

31/12/2005

1.1-31.12.2006

1.1-31.12.2005

0

0

10.306.057

9.458.297

0

0

(3.057.292)

(3.057.292)

0

0

7.248.765

6.401.004

156.035

153.335

9.900

3.600

0

0

Σύνολο
Συµµετοχές σε συνδεµένες
επιχειρήσεις
Μείον : αποµειώσεις
Σύνολο

156.035

153.335

9.900

3.600

Γενικό Σύνολο

156.035

153.335

7.258.665

6.404.604











0

0

Στον ανωτέρω πίνακα εµφανίζεται το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης των συµµετοχών της
µητρικής εταιρείας στις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, καθώς επίσης και το συνολικό ποσό
των αποµειώσεων που είχε διενεργήσει στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις.
Η µητρική εταιρεία στο τέλος του 2006 συµµετείχε στην σύσταση της εταιρείας περιορισµένης
ευθύνης ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ε.Π.Ε. µε αξία κτήσης συµµετοχής € 6.300,00 και
ποσοστό συµµετοχής 35% (ενοποίηση µε µέθοδο καθαρής θέσης).
Η µητρική εταιρεία στο τέλος του 2005 προέβη στην σύσταση της εταιρείας περιορισµένης
ευθύνης QUALITY FOOD MANAGEMENT Ε.Π.Ε. µε αξία κτήσης συµµετοχής € 3.600,00 και
ποσοστό συµµετοχής 20%. Η εν λόγω εταιρεία ενοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις της
χρήσης 2006 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Λόγω του ότι η εταιρεία εµφανίζει κατά την
31.12.2006 αρνητικά ίδια κεφάλαια το ποσό των € 3.600,00 επηρέασε αρνητικά τόσο τα
ενοποιηµένα αποτελέσµατα όσο και τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια.
Στο κονδύλι του οµίλου «Επενδύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται, εκτός από
την αξία κτήσης της ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ε.Π.Ε και την αξία κτήσης της QUALITY FOOD
MANAGEMENT Ε.Π.Ε, και η αξία της συµµετοχής µίας θυγατρικής εταιρείας του οµίλου
(ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.) στην εταιρεία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΕ» µε ποσοστό
συµµετοχής 0,83% και αξία κτήσης € 149.735,14.
Η µητρική εταιρεία επίσης συµµετείχε στην ανώνυµη εταιρεία εσωτερικού GREGORY’S
HOSPITAL Α.Ε. µε ποσοστό 51%. Η εταιρεία αυτή δεν ενοποιήθηκε διότι αποφασίστηκε η λύση
της εταιρείας και τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Σηµειώνεται επίσης ότι η εν λόγω εταιρεία
δεν είχε καµία δραστηριότητα από την ίδρυση της και ότι δεν υπήρξε καµία συναλλαγή
ουδέποτε µε την ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ.
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4.13.4 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
Απαίτηση
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις - Κύκλωµα
Leasing
Από σχηµατισµό αποζηµίωσης
προσωπικού
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Πρόβλεψη πρόσθετων επιβαρύνσεων για
ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο

0

1.142.965

0

51.338
266.270

0
0

59.553
617.745

0
317.608

696.672
1.839.637

0
677.298

389.652
0
0
194.627
584.279

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005
Απαίτηση
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις - Κύκλωµα
Leasing
Από σχηµατισµό πρόβλεψης αποζηµίωσης
προσωπικού
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Πρόβλεψη πρόσθετων επιβαρύνσεων για
ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο

0

1.142.965

0

389.652

51.338
266.270

0
0

59.553
617.745

0
0

0
317.608

696.672
1.839.637

0
677.298

194.627
584.279

Κατά την περίοδο συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός
φορολογικός έλεγχος στη Εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ για τις χρήσεις 2000-2005. Η πρόβλεψη
που περιλαµβάνεται στον ισολογισµό για πιθανούς πρόσθετους φόρους ανέρχεται σωρευτικά στο ποσό
των € 696.671.59.
Οι υπόλοιπες εταιρείες του οµίλου δεν αναγνώρισαν αναβαλλόµενη φορολογία λόγω αυξηµένων
φορολογικών ζηµιών.

4.13.5 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
31.12.2005
Λοιπές µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις
∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο λοιπών
µακροπρόθεσµων
απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006
31.12.2005

511.169

0

511.169

0

1.237.202

1.579.166

1.141.231

1.469.018

1.748.371

1.579.166

1.652.400

1.469.018

Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν, τουλάχιστον, από το τέλος της επόµενης χρήσης
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4.13.6 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα $ ηµιτελή Υποπροϊόντα & υπολείµµατα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιµα υλικά -Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

732.794

615.384

663.478

565.868

0

2.992

0

0

943.098

907.655

828.275

826.616

1.675.891

1.526.031

1.491.753

1.392.484

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.

4.13.7 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006

Πελάτες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

1.684.922

2.049.688

1.622.090

1.947.810

Γραµµάτια Εισπρακτέα

64.591

64.456

64.591

64.456

Επιταγές Εισπρακτέες

677.575

615.062

663.182

615.062

2.427.087

2.729.206

2.349.863

2.627.328

Καθαρές Εµπορικές
Απαιτήσεις

Για τις ανωτέρω απαιτήσεις σηµειώνεται ότι έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους κατά την
µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.
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4.13.8 Λοιπές Απαιτήσεις και Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά Συνδεδεµένων
Επιχειρήσεων
Οι λοιπές απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων αναλύονται
ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
Χρεώστες διάφοροι
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά
συνδεδεµένων επιχ.
Λογαριασµοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολο



ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

2.548.352

2.421.614

664.084

824.571

11.730

58.180

1.514.209

1.338.255

87.276

88.578

0

0

2.647.358

2.568.372

2.178.292

2.162.826

Σχετικά µε το κονδύλι «χρεώστες διάφοροι» σηµειώνονται τα εξής:
• Ποσό 411 χιλ €, το οποίο εµφανίζεται ως απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στα βιβλία
της µητρικής εταιρείας, αφορά σε προκαταβολή φόρου εισοδήµατος παρελθούσας χρήσης, και
το οποίο η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα συµψηφιστεί µε τον φόρο επί των λογιστικών διαφορών που
θα προκύψουν από τον εν εξελίξει φορολογικό έλεγχο.
• Ποσό 900 χιλ € περίπου αφορά µέρος της επίδικης απαίτησης της θυγατρικής εταιρείας
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε, για την οποία γίνεται εκτενής αναφορά πιο κάτω στη
σηµείωση 7.1.



Σηµειώνεται επίσης ότι το κονδύλι «Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων
επιχειρήσεων» αφορά στις ενδοεταιρικές απαιτήσεις µεταξύ του οµίλου για τις οποίες γίνεται
αναλυτική αναφορά πιο κάτω στη σηµείωση 6.28.

4.13.9 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

Έξοδα εποµένων χρήσεων

35.283

73.122

23.666

60.569

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

52.781

0

52.781

0

88.064

73.122

76.447

60.569
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4.13.10 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

∆ιαθέσιµα στο ταµείο

242.838

155.222

105.193

101.020

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις

683.913

410.101

545.560

292.135

926.752

565.322

650.753

393.154

Σύνολο

4.13.11 Ίδια Κεφάλαια
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται στις 31.12.2006 σε 22.621.740 µετοχές µε ονοµαστική
αξία € 0,42. Στη κλειόµενη χρήση (9/2/2006) πραγµατοποιήθηκε πώληση των 1.809.740 ιδίων
µετοχών, τις οποίες η εταιρεία κατείχε στις 31.12.2005, µε συνολική καθαρή αξία πώλησης 1.850 χιλ.
ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό βελτίωσε τα Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια της χρήσης 2006. Πριν την
πώληση των ιδίων µετοχών, το κόστος κτήσης τους εµφανιζόταν αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια
όπως προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Επίσης σηµειώνεται ότι στην κλειόµενη χρήση πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
συνολικού ποσού € 14.704.131 (εκ του οποίου ποσό € 13.277.070,56 αφορούσε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικού υπέρ το άρτιο και ποσό € 1.427.060,44 κεφαλαιοποίηση λοιπών αποθεµατικών) και εν
συνεχεία ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών παρελθουσών χρήσεων.
Ο ανωτέρω χειρισµός πραγµατοποιήθηκε για λόγους συµµόρφωσης µε το άρθρο 212, σηµείο 1(α) του
Κανονισµού του Χ.Α., το οποίο προβλέπει ότι η εµφάνιση συσσωρευµένων ζηµιών σε επίπεδο
µεγαλύτερο από τα Ίδια Κεφάλαια αποτελεί ένα από τα κριτήρια για ένταξη των µετοχών µιας εταιρείας
στην κατηγορία επιτήρησης.
Τα ίδια κεφάλαια τριών θυγατρικών εσωτερικού του Οµίλου ήταν αρνητικά στις 31.12.2006 ενώ
παρουσίασαν και συνεχείς ζηµίες τις τελευταίες χρήσεις. Για τις δύο από αυτές η εταιρεία εξετάζει το
ενδεχόµενο απορρόφησής τους (καθώς συµµετέχει µε ποσοστό 100 %) ενώ για την τρίτη εταιρεία έχει
αποφασιστεί η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου στη
Ρουµανία (GREGORY’S ROMANIA S.A.) παρουσίασε συνεχείς ζηµίες αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας
λόγω αφενός του ύψους του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφετέρου λόγω των προσδοκιών
για τα µελλοντικά αποτελέσµατα.
Τα ίδια κεφάλαια τριών θυγατρικών εσωτερικού του Οµίλου ήταν αρνητικά στις 31.12.2006 ενώ
παρουσίασαν και συνεχείς ζηµίες τις τελευταίες χρήσεις. Για τις δύο από αυτές η εταιρεία εξετάζει το
ενδεχόµενο απορρόφησής τους (καθώς συµµετέχει µε ποσοστό 100 %) ενώ για την τρίτη εταιρεία
έχει αποφασιστεί η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου
στη Ρουµανία (GREGORY’S ROMANIA S.A.) παρουσίασε συνεχείς ζηµίες αλλά δεν υπάρχει λόγος
ανησυχίας λόγω αφενός του ύψους του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφετέρου λόγω των
προσδοκιών για τα µελλοντικά αποτελέσµατα.
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4.13.12 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
∆άνεια Τραπεζών
Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις σε Εταιρείες
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης
Λοιπές Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

9.417.052

9.525.974

9.417.052

9.525.974

88.776

7.409.874

57.978

7.324.153

279.780

192.478

260.234

182.418

9.785.609

17.128.326

9.735.264

17.032.546

Το µέσο επιτόκιο των µακροπρόθεσµων δανείων ανέρχεται σε 6,4 % περίπου.
413.13 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόµενη χρήση
Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόµενη χρήση του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
Βραχυπρόθεσµες
∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες
∆ανειακές Υποχρεώσεις
πληρωτέες στην Επόµενη
Χρήση
Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις σε Εταιρείες
Χρηµατοδοτικές
Μίσθωσης
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31.12.2006

31.12.2005

927.499

5.265.272

578.828

4.500.388

1.952.016

1.816.345

1.952.016

1.816.345

83.092

1.312.588

15.976

1.175.064

2.962.607

8.394.205

2.546.821

7.491.796

Το µέσο επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων ανέρχεται σε 6,7% περίπου.
4.13.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
Υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

205.354

205.354

205.354

205.354

205.354

205.354

205.354

205.354

Η πρόβλεψη που έχει σχηµατίσει η εταιρεία έχει βασιστεί σε αναλογιστική µελέτη που διενήργησε
αναγνωρισµένη εταιρεία αναλογιστών. Η βασική ηµεροµηνία που χρησιµοποιήθηκε ως ηµεροµηνία
αναλογιστικής αποτίµησης των διαφόρων µεγεθών είναι η 31/12/2006.
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Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2006 δεν επιβαρύνθηκαν µε επιπλέον πρόβλεψη, αφού το αποτέλεσµα
της αναλογιστικής µελέτης ήταν σχεδόν ισόποσο µε την ήδη υπάρχουσα πρόβλεψη των 205.353,68
ευρώ, η οποία είχε επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση της χρήσης 2004.
4.13.15 Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και
της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

Προµηθευτές

2.453.738

2.295.634

1.857.774

1.851.235

Επιταγές Πληρωτέες

5.772.476

4.724.112

5.599.280

4.504.062

352.180

260.938

352.180

260.938

8.578.394

7.280.683

7.809.234

6.616.234

Προκαταβολές πελατών

Σύνολο

4.13.16 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

659.824

349.474

608.034

327.679

659.824

349.474

608.034

327.679

4.13.17 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις & Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
του οµίλου
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται
στον ακόλουθο πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες
εταιρείες του Οµίλου
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

0

0

121.731

475.908

643.592

656.032

602.658

598.217

4.414

4.415

4.414

4.415

798.057

907.775

448.410

395.991

1.446.063

1.568.222

1.177.212

1.474.532

Ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση των υποχρεώσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου παρατίθεται
σε ιδιαίτερη σηµείωση του προσαρτήµατος.
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4.13.18 Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις
Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

Έσοδα επόµενης χρήσης

569.476

94.011

569.476

94.011

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

208.108

165.470

205.006

144.608

777.584

259.481

774.482

238.619

Σύνολο
4.13.19 Κόστος Πωληθέντων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
Κόστος αποθεµάτων
αναγνωριζόµενο ως έξοδο
Ιδιοπαραγωγή

1.1-31.12.2005

13.825.344
(62.725)

13.657.037
(27.272)

13.762.619

13.629.765

4.13.20 Έξοδα ∆ιοίκησης
Τα έξοδα ∆ιοίκησης της µητρικής εταιρείας έτσι όπως εµφανίζονται στον πίνακα αποτελεσµάτων
χρήσεως αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού

1.1-31.12.2005

1.216.990

898.584

Aµοιβές και έξοδα τρίτων

309.060

256.593

Παροχές τρίτων

402.636

223.064

Φόροι τέλη

213.571

115.369

∆ιάφορα έξοδα

160.829

112.133

Tόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

0

0

204.631

380.562

0

0

2.507.717

1.986.305
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4.13.21 Έξοδα ∆ιάθεσης
Τα έξοδα ∆ιάθεσης της µητρικής εταιρείας έτσι όπως εµφανίζονται στον πίνακα αποτελεσµάτων
χρήσεως αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού

1.1-31.12.2005

10.828.202

12.068.949

1.290.486
6.061.613

1.224.353
6.391.055

Φόροι τέλη

285.675

292.523

∆ιάφορα έξοδα

695.805

530.044

Aµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

Tόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

0

0

1.522.130

1.873.110

0

0

20.683.911

22.380.035

Προβλέψεις
Σύνολο

4.13.22 Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
Τα έξοδα Έρευνας και ανάπτυξης της µητρικής εταιρείας, έτσι όπως εµφανίζονται στον πίνακα
αποτελεσµάτων χρήσεως αναλύονται ως εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού

1.1-31.12.2005

111.520

73.015

Aµοιβές και έξοδα τρίτων

32.595

29.664

Παροχές τρίτων

13.298

11.484

716

938

5.616

4.061

Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

0

0

854

4.818

0

0

164.598

123.980

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2006 

62

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

4.13.23 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα του οµίλου και της µητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2006
1.1-31.12.2005

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.131.12.2006
31.12.2005

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

41.644

5.273

25.168

4.676

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

(1.454.905)

(1.942.672)

(1.440.686)

(1.810.686)

(1.413.261)

(1.937.398)

(1.415.517)

(1.806.010)

Σύνολο

4.13.24 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης της µητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005

Έκτακτα κέρδη

2.680.178

469.022

Έσοδα παρεποµένων ασχολιών

2.066.903

1.791.459

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

63.852

29.792

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

41.380

128.564

0

10.150

4.852.314

2.428.988

Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων
Σύνολο

Τα έκτακτα κέρδη της χρήσης 2006 αφορούν κυρίως (κατά το ποσό των € 2.365.684) στο κέρδος που
προέκυψε κατά την εκχώρηση της σύµβασης της µίσθωσης του κεντρικού κτιρίου και οικοπέδου της
εταιρείας. Σηµειώνουµε ότι κατά την χρήση 2003 η εταιρεία είχε συνάψει για τα ανωτέρω πάγια
σύµβαση πώλησης και επαναµίσθωσης µε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Κατά τη µετάβαση των
καταστάσεων της εταιρείας στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, σύµφωνα µε τη διερµηνεία (sic) υπ. αριθµ.
27 των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το κέρδος που είχε προκύψει από την πώληση, δεν είχε
αναγνωριστεί τότε ως κέρδος στη χρήση ή ως έσοδο επόµενων χρήσεων αλλά ως δάνειο (βάσει της
αρχής «η ουσία πάνω από τον τύπο»). Με το ποσό αυτό του κέρδους που είχε προκύψει µειώθηκαν τα
ίδια κεφάλαια της 31.12.2003 κατά την προσαρµογή των οικονοµικών καταστάσεων σε ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (πίνακας προσαρµογών καθαρής θέσης σε ∆ΛΠ της 1.1.2004).
Με την εκχώρηση της µίσθωσης στη χρήση 2006, η εταιρεία µισθώνει πλέον το πάγιο µε λειτουργική
µίσθωση ενώ µέρος αυτών υποµισθώνει σε τρίτους.
Τα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών αφορούν κυρίως έσοδα από ενοίκια καταστηµάτων τα οποία η
εταιρεία µισθώνει από τρίτους και υπεκµισθώνει σε franchisees.
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4.13.25 Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης
Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης της µητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

711.406

64.910

Έκτακτα έξοδα

96.477

102.039

Έκτακτες ζηµιές

17.201

331.152

825.084

498.101

Σύνολο

To υπόλοιπο του λογαριασµού έξοδα προηγούµενων χρήσεων αφορά κυρίως επιβληθέν πρόστιµο του
ΚΒΣ χρήσεως 2001 ύψους € 587.097,09, επιβαρύνσεις για περαιώσεις, προσαυξήσεις και δηµοτικά τέλη
προηγούµενων χρήσεων.
Το υπόλοιπο των λογαριασµών έκτακτα έξοδα και έκτακτες ζηµίες αφορούν κυρίως πρόστιµα από
καταγγελίες µίσθωσης και ζηµίες από πώληση παγίων.

4.13.26 Φόρος Εισοδήµατος
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
31/12/2005
Καταλογισθείσες διαφορές
φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων
Τρέχον φόρος εισοδήµατος
Πρόβλεψη ενδεχόµενων
διαφορών φορολογικού ελέγχου
ανέλεγκτων χρήσεων
Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο)
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005

-78.951
-32.104

0
-2.058

0
0

0
0

-502.045
-1.113.004
-1.726.103

-194.627
-1.161.027
-1.357.712

-502.045
-1.113.004
-1.615.048

-194.627
-1.110.136
-1.304.763

4.13.27 Αποτελέσµατα ανά µετοχή
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Κέρδη που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του
αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά µετοχή

1.725.425

-2.011.710

2.171.268

-1.080.273

22.621.740

20.812.000

22.621.740

20.812.000

0,08

(0,10)

0,10

(0,05)
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4.13.28 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Ο πίνακας των γνωστοποιήσεων προς τα συνδεδεµένα µέρη που εµφανίζεται στις δηµοσιευµένες
οικονοµικές καταστάσεις είναι ο κάτωθι:

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών
και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη
της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης

Όµιλος
246.591
37.340
11.730
0

Εταιρεία
1.187.009
109.640
1.514.209
121.731

807.742

787.242

0

0

0

0

Οι πωλήσεις και οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης και οι απαιτήσεις που εµφανίζονται
στον όµιλο αφορούν αποκλειστικά την εταιρεία ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΕ η οποία ανήκει στην
κατηγορία των λοιπών συνδεδεµένων µερών.
Οι αγορές, τα έξοδα και οι πωλήσεις της µητρικής µε τα συνδεδεµένα µέρη την χρήση 1.1-31.12.2006
παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν:
(πωλήσεις της µητρικής σε συνδεδεµένα µέρη) 1/1-31/12/2006

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.
GREGORY'S ROMANIA S.A.
ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΑΛΑΣ Α.Ε
ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΕ

Έσοδα της µητρικής από
συνδεδεµένα µέρη
156.634
66.227
275.046
2.298
196.504
243.710

Τύπος συνδεδεµένου
µέρους
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική

246.591
1.187.009

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Το συνολικό ποσό των πωλήσεων της µητρικής προς τις συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου ανέρχεται
στη χρήση 1/1-31/12/2006 στο ποσό των € 1.187.008,90.
(αγορές της µητρικής από τα συνδεδεµένα µέρη) 1/1-31/12/2006

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΑΛΑΣ Α.Ε
ΣΤΕΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΕ

Έσοδα των συνδεδεµένων
µερών από τη µητρική
26.845
39.488
5.967

Τύπος συνδεδεµένου
µέρους
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική

37.340
109.640

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Το συνολικό ποσό των αγορών της µητρικής από τις συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου ανέρχεται στο
διάστηµα 1/1-31/12/2006 στο ποσό των € 109.640,07.
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Στην κλειόµενη περίοδο διενεργήθηκαν επίσης ενδοεταιρικές αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων
ποσού € 144.185,60, οι οποίες κατά την ενοποίηση απαλείφθηκαν.
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της µητρικής µε τα συνδεδεµένα µέρη την 31.12.2006 παρατίθενται
στους πίνακες που ακολουθούν:
(Απαιτήσεις) 31/12/2006
Απαιτήσεις της µητρικής από
συνδεδεµένα µέρη
ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.
GREGORY'S MICROMEALS
INTERNATIONAL LTD
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.

145.318
7.208
992.740

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.

22.813

ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ε.Π.Ε.

11.730

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.

330.185

GREGORY'S ROMANIA S.A.

4.214
1.514.209

Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων της µητρικής από τις συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου ανέρχεται
την 31/12/2006 στο ποσό των € 1.514.208,57.

(Υποχρεώσεις) 31/12/2006

Α.Λ.Α.Σ. Α.Ε.

Υποχρεώσεις της µητρικής σε
συνδεδεµένα µέρη
121.731
121.731
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4.14 ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

4.14.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η θυγατρική εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται σε δικαστικό αγώνα κατά των
πρώην µελών της διοίκησης της. Η εκδίκαση όλων των αγωγών που έχουν κατατεθεί
πραγµατοποιήθηκε και αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις από τα αρµόδια δικαστήρια.
Στο κονδύλι του ενεργητικού του ισολογισµού του οµίλου «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό
900 χιλ € περίπου το οποίο αφορά µέρος της εν λόγω επίδικης απαίτησης.
4.14.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
2000-2006

2. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε

2002-2006

3. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε

2002-2006

4. ΑΛΑΣ Α.Ε

2003-2006

5. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε

2003-2006

6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε

2002-2006

7. GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD
8. GREGORY’S ROMANIA S.A.

2004-2006
2005-2006

9 BLUE RIVER MANAGEMENT LTD

2004-2006

Ήδη κατά την περίοδο συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός
φορολογικός έλεγχος στη Εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ για τις χρήσεις 2000-2005. Η πρόβλεψη
που περιλαµβάνεται στον ισολογισµό για πιθανούς πρόσθετους φόρους ανέρχεται στο ποσό των €
696.671.59. Επίσης, στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό 411 χιλ €, το οποίο
αποτελεί απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στα βιβλία της µητρικής εταιρείας και αφορά σε
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος παρελθούσας χρήσης το οποίο η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα συµψηφιστεί
µε τον φόρο επί των λογιστικών διαφορών που θα προκύψουν από τον εν εξελίξει φορολογικό έλεγχο.

4.15 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
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5. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Κύριοι στόχοι του Οµίλου για το έτος 2007 είναι:
•

Ανάπτυξη του δικτύου µε στόχο πάνω από 30 νέα καταστήµατα στις τρεις χώρες όπου πλέον
δραστηριοποιούµαστε.

•

Νέα προϊόντα τόσο στον τοµέα του καφέ όσο και στα µικρογεύµατα, µε στόχο τη διαρκή
ανανέωση των προτάσεών µας και την διεύρυνση της βάσης των πελατών που επισκέπτονται
τα καταστήµατα µας.

•

Αποχώρηση από µη επικερδείς εκµεταλλεύσεις, όπως αυτές των κυλικείων των αµαξοστοιχιών
του ΟΣΕ και των καφεστιατορίων ΝΕΟΝ.

•

Βελτίωση της κερδοφορίας, τόσο σε επίπεδο µητρικής όσο και σε επίπεδο οµίλου.

•

Επίτευξη κερδών στην αγορά της Ρουµανίας.

•

Περαιτέρω µείωση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων.

•

∆ιανοµή µερίσµατος προς τους µετόχους µας.

6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία έχει ως στόχο, όπως προβλέπεται και από τον Ν. 2190/1920, να διανέµεται σταθερά µέρισµα
ίσο ή µεγαλύτερο µε το 35% των κερδών προ φόρων της εταιρείας, αφαιρουµένων των εταιρικών
βαρών του τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου ή 6% επί του καταβεβληµένου
µετοχικού της κεφαλαίου, ανάλογα µε το ποιό ποσό είναι το µεγαλύτερο. Η εκάστοτε διανοµή
µερισµάτων εξαρτάται άµεσα από την επενδυτική πολιτική που θα εφαρµόσει η εταιρεία, καθώς και
από την κερδοφορία της.
Για την χρήση 2006 η διανοµή µερίσµατος δεν ήταν δυνατή γιατί, ένω το καθαρό αποτέλεσµα προ
φόρων ήταν κέρδη ύψους € 3.786.316, βάσει απόφασης της Εταιρείας συµψηφίσθηκαν ζηµιές των
παρελθουσών χρήσεων.
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7. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Η εξέλιξη της τιµής της µετοχής «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ» ανά µήνα (της τελευταίας συνεδρίασης
κάθε µήνα του 2006), καθώς και ο µηνιαίος όγκος συναλλαγών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Τιµή
Κλεισίµατος
(ευρώ)

Μηνιαίος
Όγκος
συναλλαγών

Ιανουάριος

0,79

1.630.423

Φεβρουάριος

1,02

Μάρτιος

Τιµή
Κλεισίµατος
(ευρώ)

Μηνιαίος
Όγκος
συναλλαγών

Ιούλιος

0,91

1.717.284

11.488.016

Αύγουστος

1,04

2.214.136

0,89

2.019.932

Σεπτέµβριος

1,02

1.718.781

Απρίλιος

0,94

1.189.772

Οκτώβριος

1,01

1.748.705

Μάιος

1,04

5.416.722

Νοέµβριος

1,03

2.982.612

Ιούνιος

0,88

1.633.441

∆εκέµβριος

1,00

1.433.019

Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» σε σχέση µε το Γενικό ∆είκτη του Χ.Α.Α. και του δείκτη της
Παράλληλης Αγοράς για το έτος 2006.

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
την περίοδο 01/01/06 έως σήµερα
800

1,50

1,00

400

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
σε Ευρώ

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
σε Χιλιάδες

600

0,50
200

0
Ιαν-06

0,00
Μαρ-06

Μαϊ-06

Αυγ-06

Οκτ-06

Ιαν-07

Μαρ-07

Μαϊ-07
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ΕΞΕΛΙΞΗ Γ. ∆ΕΙΚΤΗ Χ.Α.Α. - ∆ΕΙΚΤΗ FTSE80 - ΜΕΤΟΧΗΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ"
175,00

150,00
(3)
(1)

125,00

(2)
100,00

75,00

50,00
Ιαν-06

Φεβ-06

Απ ρ-06

Μαϊ-06

Ιουλ-06

Σεπ -06

Οκτ-06

∆εκ-06

Γρηγόρης µικρογευµατα (1)
Γενικός ∆είκτης (2)
∆είκτης FTSE80 (3)
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005
Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει τις Ανακοινώσεις και Γνωστοποιήσεις µε αντιστοιχία των παραποµπών
στην ιστοσελίδα της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, www.gregorys.gr .

α/α

Ηµεροµηνία

Τίτλος Γνωστοποίησης – ∆ελτίου τύπου

Σύνδεση

1

08/12/2006

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=180

2

06/12/2006

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=181

3

05/12/2006

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=179

4

30/11/2006

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=177

5

08/11/2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=175

6

04/11/2006

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
GREGORY’S ROMANIA

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=176

7

01/09/2006

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=174

8

01/07/2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=172

9

27/06/2006

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=170

10

22/06/2006

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=171

11

07/06/2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=169

12

29/05/2006

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΒΑΣΕΙ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΕΛΤΕ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=157

13

09/05/2006

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=154

14

24/03/2006

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α’ & Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=153

15

10/02/2006

ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=152

16

08/02/2006

ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

http://www.gregorys.gr/new/2/1/gr/inside.asp?nid=151
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
9.1. Συνοπτικά Στοιχεία & Πληροφορίες της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. σε
ενοποιηµένη και µη βάση της εταιρικής χρήσης από 01/01/2006 έως 31/12/2006.
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58
Εδρα: Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε και του Οµίλου των Εταιρειών της. Ο αναγνώστης
που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδυκτίου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Επωνυµία Εταιρείας:

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

25086/06/Β/91/58
Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση ΑΕ & Πίστεως

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
∆ιεύθυνση Έδρας:

Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Αττικής

Αρµόδια Εποπτική Αρχή:

∆ιεύθυνση διαδικτύου:

www.gregorys.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων

Γρηγόριος Β. Γεωργάτος Πρόεδρος & µη εκτελεστικό µέλος

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

16/03/2007

Βλάσιος Γ. Γεωργάτος ∆ιευθύνων Σύµβουλος & εκτελεστικό µέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Παρασκευόπουλος Γεώργιος

Άρτεµις Γ. Γεωργάτου ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος & εκτελεστικό µέλος

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant Thornton AE

Ιφιγένεια Ν. Χατζηδάκη Σύµβουλος & εκτελεστικό µέλος

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Βασιλική Κ. Θάνου Σύµβουλος & Εκτελεστικό µέλος
Αντώνιος Ι. Κεραστάρης Σύµβουλος & ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Κωνσταντίνος Π. Καλιατζής Σύµβουλος & ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2006

(ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(ποσά σε Ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
21.795.061
27.236.316
1.675.891
1.526.031
2.427.087
2.729.206
3.662.174
3.206.816
29.560.213
34.698.369

Η ΕTΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
26.585.889
31.680.419
1.491.753
1.392.484
2.349.863
2.627.328
2.905.492
2.616.549
33.332.997
38.316.780

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)

11.512.991
2.962.607
11.461.866
25.937.464
3.105.965
516.784
3.622.749

17.333.679
8.394.205
9.457.860
35.185.744
-1.205.204
717.829
-487.375

11.462.647
2.546.821
10.368.961
24.378.429
8.954.568
0
8.954.568

17.237.899
7.491.796
8.657.064
33.386.759
4.930.021
0
4.930.021

αποτελεσµάτων
Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων
Μείον: Φόροι
Κέρδη /(Ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες (α)
Κέρδη /(Ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες
δραστηριότητες (β)
Κέρδη /(Ζηµιές) µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)

29.560.213

34.698.369

33.332.997

38.316.780

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Μετόχους Μειοψηφίας
Κέρδη /(Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
43.743.960
43.917.786
26.469.100
26.908.338

Η ΕTΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
38.293.449
38.219.697
24.530.830
24.589.932

6.865.904

3.576.012

6.929.449

4.288.989

4.768.792
3.351.931
(1.726.104)

899.956
(1.037.442)
(1.357.712)

5.201.834
3.786.316
(1.615.048)

2.030.499
224.489
(1.304.762)

1.625.827

(2.395.154)

2.171.268

(1.080.273)

0

0

0

0

1.625.827

(2.395.154)

2.171.268

-1.080.273

1.725.425
(99.598)

(2.011.710)
(383.444)

2.171.268

(1.080.273)

0,08

(0,10)

0,10

(0,05)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε Ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων
Πλέον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

(ποσά σε Ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
3.351.931
0
2.097.112
40.040
(14.815)
3.600
(2.559.155)

(1.037.442)
0
2.676.056
28.661
7.163
0
420.463

Η ΕTΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
3.786.316
0
1.727.615
0
0
0
(2.628.428)

0

0

0

1.861.506

1.415.517

1.806.010

(142.908)

254.952

(99.270)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

384.777

(539.336)

62.740

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

340.018

0
1.471.682

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

224.489
0
2.258.490
0
0
0

1.638.795
0
(1.497.209)

0
(1.866.675)

1.789.714
0
(1.440.685)

978.121
(189.202)
0
(1.810.687)

0

0

0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτητές (α)

4.768.457

1.808.011

4.613.519

3.836.227

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες

(381.300)
(1.484.544)
940.392
25.527

390.002
(1.433.470)
479.479
5.171

(854.060)
(1.064.824)
889.242
25.168

252.693
(2.684.171)
545.015
4.676

Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτητές (β)

(5.393)

2.663

228.988

0

0

0

0

(899.925)

(558.818)

(1.004.474)

(1.881.787)

344.280
1.853.278
6.389.613

0
0
152.928

0
1.853.278
6.389.613

0
0
0

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από πώληση Ιδίων Μετοχών
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

(10.556.696)

(892.757)

(10.194.930)

(892.756)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα)
Κέρδη /(Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρό εισόδ.καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.06 και 31.12.05 αντίστοιχα)

(1.537.577)

(1.419.809)

(1.399.408)

(1.314.080)

0

0

0

(3.507.102)

(2.159.638)

(3.351.447)

(2.206.836)

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

361.430

(910.445)

257.598

(252.396)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

565.322

1.921.532

393.155

645.550

Η ΕTΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

(487.375)
1.625.827
0
0
631.019
1.853.278

2.212.666
(2.395.154)
0
0
(304.887)
0

4.930.021
2.171.268
0
0
0
1.853.278

6.010.294
(1.080.273)
0
0
0
0

3.622.749

(487.375)

8.954.567

4.930.021

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η µητρική εταιρεία στις 9/2/2006 προέβη σε πώληση ιδίων µετοχών της, συνολικής καθαρής αξίας πώλησης 1.853 χιλ ευρω περίπου.
2. Κατά την κλειόµενη περίοδο η ∆ιοίκηση της Μητρικής Εταιρείας προέβη σε επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζωής µέρους των παγίων της. Λόγω
της ανωτέρω επανεκτίµησης καταλογίστηκαν στα έξοδα της περιόδου λιγότερες αποσβέσεις κατά το ποσό των 530 χιλ € περίπου, σε σχέση µε
τις αποσβέσεις που θα καταλογίζονταν αν δεν είχε γίνει η επανεκτίµηση. Με το ποσό αυτό επηρεάστηκαν θετικά τα αποτελέσµτα και η καθαρή
θέση της 31.12.2006 τόσο της µητρικής εταιρείας όσο και του οµίλου.
3. Η µητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000-2006. Σηµειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος των
χρήσεων 2000-2005. Όσον αφορά στις λοιπές ενοποιούµενες εταιρείες οι ανέλεγκτες χρήσεις είναι: Για τις ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.,
ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. οι χρήσεις 2002-2006, για τις ΑΛΑΣ Α.Ε. & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε
οι χρήσεις 2003-2006 ,για την GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD & BLUE RIVER LTD οι χρήσεις 2004-2006 και για την
GREGORY 'S ROMANIA SA οι χρήσεις 2005-2006.
4. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονοµικής χρήσης της εταιρείας.
5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένες καταστάσεις άλλης εταιρείας
6. ∆εν υφίσταvται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων
7. ∆εν υπήρξε µεταβολή της µεθόδου ενοποίησης σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις.
8. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του Οµίλου. Η θυγατρική εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται σε
δικαστικό αγώνα κατά των µελών της προηγούµενης ∆ιοίκησης της, και αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις απο τα αρµόδια δικαστήρια.
Σχετική ανάλυση παρατίθεται στις σηµειώσεις 6.8 και 7.1 του προσαρτήµατος.
9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31/12/2006 ανέρχονταν για την εταιρεία σε 639 άτοµα και για τον όµιλο σε 800 άτοµα.
Αντίστοιχα στις 31.12.2005 ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ανέρχονταν για την εταιρεία σε 668 άτοµα και για τον όµιλο σε 896
άτοµα.
Όµιλος
Εταιρία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις

246.591
37.340
11.730

1.187.009
109.640
1.514.209

δ) Υποχρεώσεις

0

121.731

807.742

787.242

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0

0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0

0

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
0

Σύνολα εισροών/ ( εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριοτητές (γ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005

Σχετική ανάλυση παρατίθεται στη σηµείωση 6.28 του προσαρτήµατος.
11. Για την χρήση 1/1-31/12/2006 οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εξής εταιρείες:

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και

Έδρα
α/α

Επωνυµία Εταιρείας

Ποσοστό & είδος

Μέθοδος

Συµµετοχής

Ενοποίησης

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εταιρειών που

1

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε

Ελλάδα

Μητρική

Ολική

είχαν συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές

2

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε

Ελλάδα

100% (άµεση)

Ολική

καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης και όχι της τρέχουσας
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

0
926.752

(445.765)

0

0

3

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε

Ελλάδα

100% (άµεση)

Ολική

565.322

650.753

393.154

4

GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD

Κύπρος

99,99% (άµεση)

Ολική

5

GREGORY'S ROMANIA SA

Ρουµανία

6

BLUE RIVER LTD

Κύπρος

50,29% (άµεση & έµµεση)
100% (έµµεση)

Ολική

Ολική

7

ΑΛΑΣ Α.Ε

Ελλάδα

90% (άµεση)

Ολική

8

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε

Ελλάδα

51% (άµεση)

Ολική

9

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε

Ελλάδα

82% (άµεση)

Ολική

10

QUALITY FOOD MANAGEMENT Ε.Π.Ε

Ελλάδα

20% (άµεση)

Καθαρής θέσης

11

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ε.Π.Ε

Ελλάδα

35% (άµεση)

Καθαρής θέσης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

Άλιµος, 23 Μαρτίου 2006

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Γ ΒΛΑΣΙΟΣ
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