ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.E.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

Α.Φ.Μ. 094321194, ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 8, 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007

Σελίδα 1 από 27

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.E.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Ενδιάµεση Κατάσταση Ισολογισµού
Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2008 έως 30.06.2008

Σελίδα 2 από 27

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.E.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

1. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007)

Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: Γεωργάτος Β. Γρηγόρης - Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Γεωργάτος Γ. Βλάσιος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γρηγοριάδης Μ. Κωνσταντίνος - Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δηλώνουν βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007, ότι:
•

Οι συνηµµένες εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας
¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ¨ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 οι
οποίες, καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή
Θέση και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων
που περλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο,σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

•

Η εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του
Ν.3556/2007.

•

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ¨ την 25η Αυγούστου 2008 και έχουν
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.gregorys.gr
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία στοχεύουν στο να
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του
Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Επίσεις
επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποιήσεως, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά
στοιχεία έχουν ορισµένες συµπτύξεις κονδυλίων.

Άλιµος, 25 Αυγούστου 2008

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Γεωργάτος Β.Γρηγόρης

Ο Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος:

Γεωργάτος Γ. Βλάσιος

Το Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Γρηγοριάδης Μ. Κωνσταντίνος
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2.ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές
Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξαµηνιαία περίοδο
από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008)

Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές
αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε την παρούσα εξαµηνιαία Έκθεση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και την Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη
χρονική περίοδο του α΄ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσης 2008 (1/1/2008 έως 30/6/2008).

Κατά το Α εξάµηνο του 2008, τα Ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου εξελίχθηκαν ως
ακολούθως:
Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 21,9 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ από 21,3 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το
αντίστοιχο εξάµηνο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση οφειλόµενη στη δυναµική εµπορική πολιτική του
Οµίλου, και στη διαρκή προσπάθεια για την ανάπτυξη του δικτύου του. Σηµειώνεται ότι κατά την
διάρκεια του πρώτου εξαµήνου επαναλειτούργησαν τα κυλικεία στα ΤΕΙ ΣΙΝ∆ΟΥ.
Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα και Λειτουργικές ∆απάνες
Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 1,8 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α Εξάµηνο του 2008 από 1,4 εκατοµµύρια
ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007 παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 411 χιλιάδες ΕΥΡΩ περίπου ενώ
οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν

κατά 317 χιλιάδες ΕΥΡΩ περίπου , γεγονός που οφείλετε στις

προσθήκες νέων συνεργατών µε το σύστηµα του Franchisee
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε 2,2 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α` Εξάµηνο του 2008 από 2,3 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το
αντίστοιχο εξάµηνο του 2007 παρουσιάζοντας µείωση οφειλόµενη κυρίως στην αύξηση των
λειτουργικών δαπανών.
Οµοίως και για τους ίδιους λόγους τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων (Λειτουργικά Κέρδη) παρουσίασαν µείωση και ανήλθαν σε 1,3 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ
το Α` Εξάµηνο του 2008 από 1,4 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007.
Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 1,02 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α` Εξάµηνο του 2008 από 1,04
εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007 παρουσιάζοντας µείωση, οφειλόµενη κυρίως στην
ζηµιά της θυγατρικής της µητρικής εταιρείας στη Ρουµανία, λόγω της αναδιάρθρωσης σε επίπεδο
καταστηµάτων.
Οµοίως και για τους ίδιους λόγους τα Κέρδη µετά τους Φόρους ανήλθαν σε 0,64 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ
το Α` Εξάµηνο του 2008 από 0,79 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007 παρουσιάζοντας
µείωση.

Ακολούθως, τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας εξελίχθηκαν ως εξής:
Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ανήλθε σε 19,4 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ από 18,6 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α
εξάµηνο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 800 χιλιάδες ΕΥΡΩ περίπου
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Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα και Λειτουργικές ∆απάνες
Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 1,8 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α Εξάµηνο του 2008 από 1,4 εκατοµµύρια
ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007 ενώ τα λειτουργικά έξοδα σε 11,6 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α
Εξάµηνο του 2008 από 11,3 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007.
Κέρδη

προ

φόρων,

χρηµατοδοτικών,

επενδυτικών

αποτελεσµάτων

και

αποσβέσεων

(EBITDA)
ανήλθαν σε 2,5 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α` Εξάµηνο του 2008 από 2,6 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο
εξάµηνο του 2007
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (Λειτουργικά
Κέρδη)
ανήλθαν σε 1,7 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α` Εξάµηνο του 2008 από 1,8 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο
εξάµηνο του 2007
Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 1,3 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α` Εξάµηνο του 2008 από 1,4
εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007
Τα Κέρδη µετά τους Φόρους ανήλθαν σε 0,9 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το Α` Εξάµηνο του 2008 από 1,1
εκατοµµύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007
Σηµαντικά Γεγονότα
Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2008 ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2000-2005 της
µητρικής εταιρείας Γρηγόρης Μικρογεύµατα ΑΒΕΕ και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις,
συνολικού ποσού 2,2 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ, για το οποίο ποσό είχαν σχηµατιστεί επαρκείς προβλέψεις σε
προηγούµενες χρήσεις

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.
Ο όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ρευστότητας. Το πρόγραµµα

διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο µη προβλέψιµο των

χρηµατοοικονοµικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις επιδόσεις
της εταιρείας στο χρηµατοοικονοµικό πεδίο.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το κεντρικό τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων της µητρικής εταιρείας
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» οι πολιτικές
του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εταιρειών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει
αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριµένες περιοχές
όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο.

α) Κίνδυνος αγοράς

i) Κίνδυνος τιµών
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων διότι την 30/06/2008 δεν είχε στην κατοχή του
χρεόγραφα εισηγµένα σε χρηµατιστηριακή αγορά.
Ο όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υπηρεσιών που παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός
αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των υπηρεσιών που διαθέτει.
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ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές
ταµειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος
επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος µεταβολής των
επιτοκίων στα δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο (κυρίως την µητρική εταιρεία) σε
κίνδυνο ταµειακών ροών. Ο όµιλος κατά την 30.06.2008 είχε δανεισµό συνολικού ποσού € 11,3
εκατοµµύρια ΕΥΡΩ και είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον
τραπεζικό δανεισµό του.

iii) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο όµιλος λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που σχετίζεται µε
ποικίλες συναλλαγµατικές θέσεις. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος απορρέει από µελλοντικές εµπορικές
συναλλαγές, αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και επενδύσεις

σε επιχειρήσεις οι

οποίες έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Η διοίκηση έχει υιοθετήσει πολιτική που απαιτεί από τις εταιρείες του Οµίλου να διαχειριστούν τον
συναλλαγµατικό τους κίνδυνο σε σχέση µε το λειτουργικό τους νόµισµα. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος
προκύπτει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού όταν παρατίθενται σε νόµισµα που διαφέρει από το λειτουργικό νόµισµα της οντότητας.
Η µητρική Εταιρεία και οι ελληνικές θυγατρικές δεν έχουν σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
σε νόµισµα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγµατικός
κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. Ο Όµιλος έχει συγκεκριµένες επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις των
οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκτίθενται σε συναλλαγµατικούς κινδύνους.

α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά
διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις για
τους σηµαντικούς εταιρικούς πελάτες δεδοµένου ότι το πελατολόγιο της εταιρείας αποτελείται από
περισσότερους από 150 πελάτες και των ανεξόφλητων πελατών.
Εάν οι σηµαντικοί εταιρικοί πελάτες µπορεί να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις
χρησιµοποιούνται στη διαχείριση του συγκεκριµένου πιστωτικού κινδύνου.
Σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού
κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπ’ όψη την οικονοµική του
κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται
µε βάση εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση.
Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά διαστήµατα. Οι πωλήσεις σε πελάτες λιανικής
εξοφλούνται µε µετρητά.
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε
κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.
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β) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων
και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται από την ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρακάτω
παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:

30.06.2008-ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός

5.377.238

5.704.174

221.250

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

9.413.904

-

-

31.12.2007-ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός

3.107.277

7.839.671

221.250

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

8.367.775

-

-

30.06.2008-ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός

4.968.848

5.704.174

221.250

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

8.347.227

-

-

31.12.2007-ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός

2.846.676

7.828.613

221.250

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

7.339.709

-

-

∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι του οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας του στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους
και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό
χρέος διαιρούµενο µε τα συνολικά απασχολούµενα

κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο

συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται
στον ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως
τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/08

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/08

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/200
7

Σύνολο δανεισµού

11.302.662

11.168.198

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(1.179.234)

(1.113.124)

(876.235)

(708.358)

Καθαρός δανεισµός

10.123.428

10.055.074

10.018.037

10.188.181

6.829.834

6.408.485

10.834.667

9.838.161

16.953.262

16.463.559

20.852.704

20.026.342

59%

61%

47%

51%

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια
Συντελεστής µόχλευσης

10.894.272

10.896.539
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα ποσά τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη,
δεν παρουσιάζουν σηµαντικές µεταβολές από τα αντίστοιχα της 31.12.2007 και λόγω του µεγέθους τους
δεν επηρεάζουν των χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας και του Οµίλου. Οι
συναλλαγές της Εταιρίας µε τα συνδεόµενα προς αυτήν µέρη παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση
8.13. των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30.06.2008.

ΑΛΙΜΟΣ , 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
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3.ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο συνοπτικό ισολογισµό της ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’ (η
Εταιρεία) καθώς και τον συνηµµένο συνοπτικό ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας και των θυγατρικών
της (ο Όµιλος) της 30 Ιουνίου 2008, τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εταιρείας και του οµίλου της εξάµηνης περιόδου που έληξε
αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής
έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση
και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση (∆.Λ.Π. 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η
έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση
την επισκόπησή µας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 ‘Επισκόπηση
Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής
Μονάδας’ στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη
διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που
διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να
αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία
θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.

Συµπέρασµα επισκόπησης
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει
καραρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.

Αναφορά από άλλων νοµικών κανονιστικών θεµάτων.
Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης, επισκόπησαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και την κατ΄αξουσιοδότηση αυτού του
Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η
εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις
Αποφάσεις, και είναι συνεπείς µε την συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Θεόδωρος Ζερβός
Α.Μ.ΣΟΕΛ 17591
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4. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1-30.06.2008
ΟΜΙΛΟΣ
01.0130.06.2008

ΟΜΙΛΟΣ
01.0130.06.2007

Κύκλος εργασιών

21.902.050

21.321.656

11.274.388

10.551.423

19.456.379

18.656.378

10.019.160

9.186.417

Κόστος πωλήσεων

-9.582.790

-8.766.616

-5.089.604

-4.526.581

-7.913.987

-6.981.063

-4.185.683

-3.625.984

12.319.260
1.830.904

12.555.040
1.420.013

6.184.784
972.962

6.024.842
711.616

11.542.392
1.874.312

11.675.315
1.482.363

5.833.477
999.801

5.560.433
754.764

14.150.164

13.975.053

7.157.746

6.736.458

13.416.704

13.157.678

6.833.278

6.315.197

Σηµ.

Μικτά κέρδη
Λοιπά λειτουργικά έσοδα

ΟΜΙΛΟΣ
01.0430.06.2008

ΟΜΙΛΟΣ
01.0430.06.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0130.06.2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0130.06.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0430.06.2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0430.06.2007

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

-8.539.746

-9.279.629

-4.209.656

-4.191.166

-8.350.592

-8.310.382

-3.934.210

-3.704.471

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-3.964.817

-2.890.926

-2.221.056

-1.648.547

-3.057.545

-2.756.493

-1.915.475

-1.575.748

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

-48.321

-15.654

-24.885

-8.413

-23.015

-15.654

-24.885

-8.413

-243.057
1.354.223

-292.233
1.496.611

-155.829
546.320

-107.108
781.224

-243.397
1.742.155

-234.483
1.840.666

-155.738
802.970

-105.683
920.882

78.119
-408.380

14.767
-464.741

545
-201.395

7.136
-214.391

13.047
-397.433

14.492
-452.099

6.711
-199.183

7.032
-211.634

1.023.962
-383.175

1.046.637
-247.799

345.470
-461.134

573.969
-126.921

1.357.769
-361.263

1.403.059
-247.799

610.498
-439.648

716.280
-126.921

640.787

798.838

-115.664

447.048

996.506

1.155.260

170.850

589.359

723.909
-83.122

887.691
-88.853

-73.857
-41.807

493.838
-46.790

996.506
0

1.155.260
0

170.850
0

589.359
0

0,0288

0,0353

(0,0051)

0,0200

0,0441

0,0511

0,0076

0,0261

22.621.740

22.621.740

22.621.740

22.621740

22.621.740

22.621.740

22.621.740

22.621.740

2.225.883

2.335.275

939.553

1.148.451

2.546.021

2.622.046

1.203.349

1.311.170

Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων και Χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Εσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Εξοδα
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/Μείον: φόροι

8.4

Κέρδη µετά από φόρους
Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη ανά µετοχή-Βασικά
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών-κοινές µετοχές
Αποτελέσµατα προ φόρων Χρηµατοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
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5.ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµ

30.06.2008

31.12.2007

30.06.2008

31.12.2007

8.5
8.6

12.334.882
7.573.157
156.035
2.047.481

13.126.337
7.596.100
156.035
1.944.291

11.278.258
6.117.345
5.926.261
2.008.278

11.952.001
6.132.081
5.929.861
1.905.955

22.111.555

22.822.763

25.330.142

25.919.898

1.631.281
7.035.446
2.171.452
1.179.234

1.637.645
4.896.500
77.405
1.655.709
1.113.124

1.497.909
6.295.344
1.088.837
1.180.457
876.235

1.446.164
3.991.615
1.132.624
673.435
708.358

12.017.413

9.380.383

10.938.782

7.952.196

34.128.968

32.203.146

36.268.924

33.872.094

9.501.131

9.501.131

9.501.131

9.501.131

4.504.395

4.504.395

4.504.395

4.504.395

Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές συνδεδεµένες επιχ/σεις
Λοιπές µακροχρόνιες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

8.7
8.8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια

8.9

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά κεφάλαια

704.066

704.066

701.660

701.660

-7.293.331
-586.427

-7.723.246
-577.861

-3.872.519
-

-4.869.025
-

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

6.829.834
211.453

6.408.485
506.595

10.834.667
-

9.838.161
-

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

7.041.287

6.915.080

10.834.667

9.838.161

843.359

2.732.096

843.359

2.732.096

205.354

205.354

205.354

205.354

5.925.424

8.009.771

5.925.424

8.009.771

59.030
507.744

51.150
403.302

40.092
496.272

40.092
391.830

7.540.911

11.401.673

7.510.501

11.379.143

Υπόλοιπο ζηµιών/κερδών εις νέο
Συν/κές διαφ.από µετατροπή θυγατρικών του εξ/κού

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

8.10

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις σε Τράπεζες
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηµατ. Μίσθωσης
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

8.11
8.11

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

9.413.904

8.367.775

8.347.227

7.339.709

5.318.208
3.001.112
1.813.546

3.107.277
1.573.597
837.744

4.928.756
2.860.164
1.787.609

2.846.676
14.069
1.619.892
834.444

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

19.546.770

13.886.393

17.923.756

12.654.790

Σύνολο υποχρεώσεων

27.087.681

25.288.066

25.434.257

24.033.933

34.128.968

32.203.146

36.268.924

33.872.094

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε συνδεµένες εταιρείες του Οµίλου
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8.11

8.12

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
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6.ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ 30/06/2008
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2008
Αποτέλεσµα άµεσα στην
καθαρή θέση
Κέρδη περιόδου 1.1 έως
30.06.2008
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου
2008

Μετοχικό
κεφάλαιο

∆ιαφορά
υπέρ το
άρτιο

Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
αποθεµατικά

Συναλλαγµατικές
διαφορές
µετατροπής
ισολογισµών
εξωτερικού

Αποτελέσµατα
εις νέο

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο

9.501.131

4.504.395

267.240

436.826

-577.861

-7.723.246

506.595

6.915.080

-

-

-

-

-8.566

-293.994

-212.020

-514.580

-

-

-

-

-

723.909

-83.122

640.787

9.501.131

4.504.395

267.240

436.826

-586.427

-7.293.331

211.453

7.041287

9.501.131

4.504.395

267.240

436.826

-592.262

-11.011.365

516.784

3.622.749

-

-

-

-

11.139

110.608

33.439

155.186

-

-

-

-

-

887.691

-88.853

798.838

9.501.131

4.504.395

267.240

436.826

-581.123

-10.013.066

461.370

4.576.773

ΟΜΙΛΟΣ 30/06/2007
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2007
Αποτέλεσµα άµεσα στην
καθαρή θέση
Κέρδη περιόδου 1.1 έως
30.6.2007
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου
2007

Σελίδα 12 από 27

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.E.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/2008
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο

Τακτικό αποθεµατικό

9.501.131

4.504.395

-

-

9.501.131

4.504.395

266.020

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007
Κέρδη περιόδου 1.1 έως 30.6.2007

9.501.131
-

4.504.395
-

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2007

9.501.131

4.504.395

Κέρδη περιόδου 1.1 έως 30.06.2008
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2008

Αποθεµατικά

266.020

435.640

Υπόλοιπο εις νέο

Σύνολο

-4.869.025

9.838.161

996.506

996.506

435.640

-3.872.519

10.834.667

266.020
-

435.169
-

-5.752.148
1.155.260

8.954.567
1.155.260

266.020

435.169

-4.596.888

10.109.827

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2007
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7.

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2008

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.007

1.023.962

1.046.637

1.357.769

1.403.059

871.660

936.822

803.866

781.380

Προβλέψεις

-

83.000

-

83.000

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

-35.253

-

-

18.952

-81.069

45.536

-87.133

393.209

474.484

384.386

437.607

6.364

-57.199

-51.744

-43.899

-1.927.202

-1.104.041

-2.102.565

-1.465.839

2.498.210

-922.735

2.429.629

-1.086.004

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα

-411.460

-488.989

-397.433

-452.099

Καταβληµένοι φόροι

-747.474

-

-735.236

-

1.726.221

-148.343

1.734.208

-429.928

125.040
303.769

-514.985
228.244

360.558
318.196

-458.093
224.186

18.251

22.150

13.047

14.492

-

-375.000

-

-230.234

447.060

-639.591

691.801

-449.649

1.595.784

1.733.171

1.395.863

1.474.284

-20.945

-63.492

-8.946

-8.090

-3.682.010

-961.588

-3.645.049

-763.534

-2.107.171

708.091

-2.258.132

702.660

66.110
1.113.124

-79.843
926.752

167.877
708.358

-176.917
650.753

1.179.234

846.909

876.235

473.836

Πλέον/ µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων
(Αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Σύνολο ταµειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από δάνεια
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατ. µισθώσεις (χρεολυσία)
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
των ενδιάµεσων συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
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8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
8.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 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 Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Γρηγόρη Γεωργάτο.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Αλίµου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ 174-56, τηλ. 2109971100, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της.
Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα (90) χρόνια, δηλαδή µέχρι το 2081.
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 και η εµπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών
καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
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, µε σηµεία πώλησης στην Κύπρο καθώς και ένα νέο
σηµείο πώλησης στην Αλβανία.
•

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.

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 της διαχειριστικής περιόδου 01/01-30/06/2008, 216 σηµεία πώλησης από το οποία
35 ανήκαν στην εταιρεία, 7 σε θυγατρικές, 158 σε αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees), 8 σηµεία
πώλησης στην αγορά της Ρουµανίας , 7 σηµεία πώλησης στην Κύπρο και 1 στην Αλβανία.
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
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"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. 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.
Οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στη κατηγορία µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του οµίλου κατά την 30.06.2008 και 30.06.2007 ανέρχονταν
σε 609 και 573 άτοµα αντίστοιχα, της δε µητρικής σε 433 και 445 άτοµα την 30.06.2008 και 30.06.2007
αντίστοιχα
8.2. ΛΟΓΙΣTΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους και χρήσεις
που παρουσιάζονται.
8.2.1.Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικες αρχές
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2008 « οικονοµικές καταστάσεις» έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)

όπως έχουν

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις». ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοσθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης
εφαρµογής τους.
Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί από την αναπροσαρµογή της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων.
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές κατασταάσεις περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση σε σχέση µε
αυτές των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές
οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδιασµό µε τις τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2007, που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην
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διεύθυνση www.gregorys.gr.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης
κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την
εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται σκόπιµο.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που
χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και έχουν
εφαρµοσθεί σε σενέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
της περιόδου 01.01-30.06.2008 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλειο της εταιρείας ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ΄ την 25 Αυγούστου 2008.

Βάση Ενοποίησης
Οι συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01/01-30/06/2008 περιέχουν τις οικονοµικές
καταστάσεις της µητρικής εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η µητρική ασκεί έλεγχο. Θυγατρικές
είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη µητρική εταιρεία, είτε µέσω
της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία

έγινε η επένδυση, είτε µέσω της

εξάρτησης της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο όµιλος. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις
πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη µητρική.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος µεταφέρεται στον
Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Η
εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις , εκτός από την µητρική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» , περιλαµβάνουν και τις θυγατρικές της
εταιρείες «ΑΛΑΣ Α.Ε.» (ποσοστό συµµετοχής 90%) , «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪKH A.E.» (ποσοστό συµµετοχής
51%), «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε.» (ποσοστό συµµετοχής 89,60%), «GREGORY’S ROMANIA S.A.»
(ποσοστό συµµετοχής 31,01%), «GREGORY’S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD» (ποσοστό συµµετοχής
100%), οι οποίες ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Η Εταιρεία GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD (Κύπρος) συµµετέχει στις εταιρείες GREGORY’S
ROMANIA SA (ποσοστό συµµετοχής 19,43%) και BLUE RIVER MANAGEMENT LTD (Κύπρος) µε ποσοστό
συµµετοχής 100%. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ στην εταιρεία
GREGORY’S ROMANIA (άµεσο και έµµεσο) είναι 50,44% (από το οποίο 31,01 % αφορά άµεσο ποσοστό).
Η µητρική εταιρεία κατά την 1 Φεβρουαρίου 2008 µεταβίβασε τα µερίδια τα οποία είχε στις συµµετοχές της
και αφορούσαν την QUALITY FOOD MANAGEMANT Ε.Π.Ε.
8.2.2.Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες:
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2008 ή µεταγενέστερα.
Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών
των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
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Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα ∆ΠΧΠ, διερµηνείες και
τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων και, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν
την 1η Ιανουαρίου 2008 ή µεταγενέστερα.
Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών
των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών ιδίου Οµίλου
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007)
Αυτή η ∆ιερµηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί
συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από
την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η
εταιρία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι
µέτοχοι της εταιρίας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους.
Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονοµικές
καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της
µητρικής εταιρίας.
Η ∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008)
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν τα
υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν

τις

υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις
παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική
υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού
κατά ή ένα ασώµατο περιουσιακό στοιχείο.
Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ιερµηνεία 14, Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο

σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από
την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η
διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων
µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου
απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη
µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου
κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση.
Εφόσον ο Όµιλος δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στον Όµιλο.

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
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∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι
τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το
∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ
8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού
Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική
διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο
του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα
οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να
πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’
Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού
εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”)
και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων
λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα
κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009.

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 2 ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2009 και διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µηπροϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης
διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη,
πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει
επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις.

Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27‘Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’ εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιουλίου 2009. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της
περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι
αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την
αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών
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συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων
θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και
συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο
(ή“puttable” µέσο)
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο
(«puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας 2 5
καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί
γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2009. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008

∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που
χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που
αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάµενους
διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές
οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα
οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο
ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο
πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στοεξωτερικό
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που
αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο
εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει
οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που
αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το
αντισταθµισµένο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, εφόσον ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί
το λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.
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8.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Επιχειρηµατικοί τοµείς
Οι κύριοι επιχειρηµατικοί τοµείς του οµίλου είναι χονδρικές και λιανικές πωλήσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα κατά τοµέα της περιόδου που έληξε την 30.06.2008 έχουν ως
εξής:
Χονδρικές

Χονδρικές

Λιανικές

Λιανικές

πωλήσεις

πωλήσεις

πωλήσεις

πωλήσεις

Εσωτερικού

Εξωτερικού

Εσωτερικού

Εξωτερικού

Λοιπά

Σύνολο

Κύκλος εργασιών

8.609.329

147.212

11.735.564

1.398.412

11.533

21.902.050

Λοιπά λειτουργικά έξοδα και έσοδα

-7.794.27

-134.628

-10.780.963

-1.827.340

-10.629

-20.547.827

815.062

12.584

954.601

-428.928

904

1.354.223

-179.465

-2921

-205.567

57.923

-231

-330.261

635.597

9.663

749.034

-371.005

673

1.023.962

-168.421

-2.746

-189.880

-21.912

-216

-383.175

467.176

6.917

559.154

-392.917

457

640.787

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Κέρδη προ φόρων
Φόροι
Κέρδη περιόδου

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα κατά τοµέα της χρήσης που έληξε την 30.06.2007 έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών

Χονδρικές

Χονδρικές

Λιανικές

Λιανικές

πωλήσεις

πωλήσεις

πωλήσεις

πωλήσεις

Εσωτερικού

Εξωτερικού

Εσωτερικού

Εξωτερικού

Σύνολο

4.420.292

27.037

15.074.914

1.799.414

21.321.656

-3.987.381

-24.369

-13.872.369

-1.940.926

-19.825.045

432.911

2.667

1.202.545

-141.512

1.496.611

-102.947

-634

-338.777

-7.616

-449.974

Κέρδη προ φόρων

329.964

2.033

863.768

-149.128

1.046.637

Φόροι

-58.171

-359

-187.269

0

-247.799

Κέρδη περιόδου

271.793

1.674

674.499

-149.128

798.838

Λοιπά λειτουργικά έξοδα και έσοδα
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Επιπλέον πληροφορίες ανά τοµέα κατά την 30.06.2008 έχουν ως εξής:

Σύνολο ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
Αποσβέσεις (σύνολο περιόδου)

Χονδρικές

Χονδρικές

Λιανικές

Λιανικές

πωλήσεις

πωλήσεις

πωλήσεις

πωλήσεις

Εσωτερικό

Εξωτερικό

Εσωτερικό

Εξωτερικό

Λοιπά

Σύνολο

13.870.664

225.358

17.299.404

2.715.751

17.791

34.128.968

4.061.518

66.821

3.652.618

-956.398

5.275

6.829.834

366.884

5.955

432.661

65.690

470

871.660
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Επιπλέον πληροφορίες ανά τοµέα κατά την 30.06.2007 έχουν ως εξής:
Χονδρικές

Χονδρικές

Λιανικές

Λιανικές

πωλήσεις

πωλήσεις

πωλήσεις

πωλήσεις

Εσωτερικού

Εξωτερικού

Εσωτερικού

Εξωτερικού

Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού

6.557.930

40.185

22.937.238

2.667.793

32.203.146

Ίδια Κεφάλαια

1.711.471

10.727

4.743.293

-57.006

6.408.485

210.178

1.289

705.261

20.093

936.822

Αποσβέσεις (σύνολο περιόδου)

8.4. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Οι θυγατρικές εταιρείες του οµίλου πραγµατοποιούν φορολογικές ζηµιές, εκτός από την «ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»,

µέσα από τις

συνήθεις δραστηριότητες τους στις τελευταίες χρήσεις και δεν έχουν υπολογισθεί φόροι εισοδήµατος και
αναβαλλόµενοι φόροι. Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που
η

εφαρµόζεται στις εταιρείες την 30 Ιουνίου 2008 ήταν 25%. Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που
απεικονίζεται στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008
Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενοι φόροι έξοδο

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο φόρου εισοδήµατος και
αναβαλλόµενων φόρων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

-21.912

-28.241

-

-

-361.263

-467.020

-361.263

-467.020

-

-743.047

-

-743.047

-383.175

-1.238.308

-361.263

-1.210.067

8.5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζουν κίνηση κατά την
περίοδο 1.1-30.6.2008 και 1.1-31.12.2007 ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/08
Μικτή λογιστική αξία
Προσθήκες και Μειώσεις
Αποσβέσεις
Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/07

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/08

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/07

13.126.339

14.122.104

11.952.001

12.481.765

(15.745)

803.710

40.300

1.082.174

(775.712)

(1.799.477)

(714.043)

(1.611.938)

12.334.882

13.126.337

11.278.258

11.952.001
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8.6. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν κίνηση κατά την περίοδο 1.1-30.6.2008 και 1.131.12.2007 ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008
Μικτή λογιστική αξία
Προσθήκες και Μειώσεις
Αποσβέσεις
Σύνολο ασώµατων ακινητοποιήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

7.596.100

5.768.551

6.132.082

5.193.060

73.005

2.053.409

75.086

1.113.583

(95.948)

(225.860)

(89.823)

(174.562)

7.573.157

7.596.100

6.117.345

6.132.081

8.7. Απαιτήσεις από Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι:
ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2008
Πελάτες
Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες

Μείον: Προβλέψεις
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.6.2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007

7.200.895

5.143.984

6.471.567

4.264.262

805.075

723.040

794.301

697.877

8.005.970

5.867.024

7.265.868

4.962.139

-970.524

-970.524

-970.524

-970.524

7.035.446

4.896.500

6.295.344

3.991.615

8.8 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2008
Ταµείο
Καταθέσεις Οψεως και Προθεσµίας
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.6.2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007

82.162

112.334

59.126

79.994

1.097.072

1.000.790

817.109

628.364

1.179.234

1.113.124

876.235

708.358

8.9 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής Εταιρείας την 30.06.2008 αποτελείται από 22.621.740 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,42 εκάστη και ποσού € 9.501.131. Οι µετοχές της Εταιρείας
διαπραγµατεύονται στη κατηγορία µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Κατά
τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2008 έως 30.06.2008 δέν πραγµατοποιήθηκε καµµία µεταβολή στο Μετοχικό
Κεφάλαιο της µητρικής εταιρείας.
8.10. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί χρησιµοποιώντας φορολογικό
συντελεστή 25%, ο οποίος εφαρµόζεται στις περιόδους που θα διακανονιστούν ή θα ανακτηθούν οι
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, και συµψηφίζονται µεταξύ τους, όταν υπάρχει
εφαρµόσιµο νόµιµο δικαίωµα για το συµψηφισµό φορολογικών απαιτήσεων φόρου έναντι φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος σχετίζεται µε την ίδια φορολογική αρχή.
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ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2008

31.12.2007

30.06.2008

31.12.2007

(απαιτήσεις)

(απαιτήσεις)

(απαιτήσεις)

(απαιτήσεις)

(υποχρεώσεις)

(υποχρεώσεις)

(υποχρεώσεις)

(υποχρεώσεις)

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

(1.094.223)

Πρόβλεψη αποζηµ. προσωπικού

(970.029)

(1.094.223)

(970.029)

51.338

51.338

51.338

51.338

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

242.631

242.631

242.631

242.631

Φορολογ. Ζηµίες προς συµψηφισµό

122.895

359.964

122.895

359.964

Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ.

(677.359)

(316.096)

(677.359)

(316.096)

(166.000)

(2.416.000)

(166.000)

(2.416.000)

(843.359)

(2.732.096)

(843.359)

(2.732.096)

Πρόβλ. πρόσθ. φόρων για ανέλεγκ. χρήσεις
2006-2007/2000-2005
Σύνολο φορολογικών υποχρεώσεων
τέλους περιόδου

Τον Απρίλιο του 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2000-2005 της
µητρικής εταιρείας ‘Γρηγόρης Μικρογεύµατα ΑΒΕΕ’ και
συνολικού ποσού

προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις,

ευρώ 2.250.000 , για το οποίο ποσό είχαν σχηµατιστεί επαρκείς προβλέψεις σε

προηγούµενες χρήσεις .
8.11. ∆ΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες και είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι
πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα, ενώ
τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα.
Τα δάνεια του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ 30/06/2008
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οµολογιακά δάνεια
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2007

Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις

3.725.613

2.092.104

2.034.225

3.120.891

8.946
1.583.649
5.318.208

59.030
3.833.320
5.984.454

17.492
1.055.560
3.107.277

51.150
4.888.880
8.060.921

Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/2008
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οµολογιακά δάνεια
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

3.336.470
8.946
1.583.340
4.928.756

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2007

Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
2.092.104
40.092
3.833.320
5.965.516

Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
1.773.624
17.492
1.055.560
2.846.676

Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
3.120.891
40.092
4.888.880
8.049.863
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Η λήξη του δανεισµού έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008
1 έτος
1-5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

5.377.238
5.704.174
221.250
11.302.662

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008

3.107.277
7.839.671
221.250
11.168.198

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

4.968.848
5.704.174
221.250
10.894.272

2.846.676
7.828.613
221.250
10.896.539

8.12. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Οι Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναφέρονται σε έξοδα επόµενης χρήσης και
αναλύονται ως κάτωθι:
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί
Σύνολο βραχυπρόθεσµων προβλέψεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

150.000

148.351

150.000

148.351

1.663.546

689.393

1.637.609

686.093

1.813.546

837.744

1.787.609

834.444

8.13 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ε ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η εταιρεία αγοράζει και παρέχει υπηρεσίες στις θυγατρικές της επιχειρήσεις. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα
των λογαριασµών, της µητρικής µε τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008
-

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

-

-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-

-

ΕΞΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

ΑΛΑΣ ΑΕ

17.592

12.805

ΣΥΝΟΛΑ

17.592

12.805

30/06/2008

31/12/2007

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
GREGORYS ROMANIA SA

52.934

54.094

ΑΛΑΣ ΑΕ

185.309

435.632

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΕ

132.964

285.936

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΕ

146.812

69.598

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ

-

476.548

QUALITY FOOD MANAGMENT ΕΠΕ

-

46.726

518.019

1.368.534

ΣΥΝΟΛΑ
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30/06/2008

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
GREGORYS MICROMEALS

31/12/2007

7.208

7.208

888.029

926.412

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΕ

29.034

24.816

GREGORYS ROMANIA SA

79.349

32.241

F.Q.M. ΕΠΕ

-

26.716

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ

-

50.689

85.217

14.311

1.088.837

1.082.393

30/06/2008

31/12/2007

ΑΛΑΣ ΑΕ

-

14.070

ΣΥΝΟΛΑ

-

14.070

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΕ

ΑΛΑΣ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ
ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων καθώς επίσης και των διευθυντικών στελεχών κατά τις
περιόδους 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 και 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2007 αντίστοιχα
αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2008

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

562.017

1.160.691

551.011

920.589

-

-

-

-

150.000

300.000

150.000

300.000

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

8.14. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8.14.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
α.Υφίστανται επίδικες εισπράξεως απαιτήσεις της µητρικής εταιρείας, την 30.06.2008, συνολικού ποσού €
1.020.000 περίπου, για τις οποίες η εταιρεία έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις.
β. Η θυγατρική εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται σε δικαστικό αγώνα κατά των πρώην
µελών της διοίκησής της για ποσό απαίτησης € 900.000 περίπου. Η εκδίκαση όλων των αγώνων που έχουν
κατατεθεί πραγµατοποιήθηκε και αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις από τα αρµόδια δικαστήρια.

8.14.2. Χορηγηθείσες εγγυήσεις
Ο Όµιλος κατά την 30.06.2008 δεν είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλλιση υποχρεώσεων τραπεζικών
δανείων και συµβάσεων χρηµατοδοτικής µισθώσεως εξοπλισµού.
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8.14.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

2006-2007

ΑΛΑΣ Α.Ε

2003-2007

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε

2003-2007

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε

2002-2007

GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD

2004-2007

GREGORY’S ROMANIA S.A.

2005-2007

BLUE RIVER MANAGEMENT LTD

2004-2007

8.14.4 Κεφαλαιακές δεσµεύσεις
Την 30.06.2008 ο όµιλος και η εταιρεία δεν είχαν δεσµεύσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.
8.15. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 30.06.2008 γεγονότα τα οποία να θα µπορούσαν επηρεάσουν τα
αποτελέσµατα του Οµίλου και της εταιρείας.
Η Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 25.08.2008 και
υπογράφηκε µετά από εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Άλιµος, 25 Αυγούστου 2008
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεωργάτος Β.Γρηγόριος
Α∆Τ Α. 564143

Μέλος ∆Σ

Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου

Γρηγοριάδης Κων/νος

Ζησοπούλου Ευανθία

Α∆Τ. Σ 192787

Α∆Τ. X.209801/ AM24503 A`ΤΑΞΗΣ
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