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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

  

1. Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ  

2. Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Ηζνινγηζκνχ 

3. Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

4. Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 

5. εκεηψζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο πεξηφδνπ απφ 01.01.2008 έσο 30.09.2008 

  

  

  

 

       

 

 

 

Οη ελδηάκεζεο Οηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ  απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 27 
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    4. ΔΝΓΙΑΜΔΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ  1.1-30.09.2008 

 

 

Οι ζημειώζειρ ζηιρ ζελίδερ 7 έυρ 21  αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ ηυν ενδιάμεζυν ζςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζευν  

 

 ΟΜΙΛΟ ΟΜΙΛΟ ΟΜΙΛΟ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ημ. 

01.01-

30.09.2008 

01.01-

30.09.2007 

01.07-

30.09.2008 

01.07-

30.09.2007 

01.01-

30.09.2008 

01.01-

30.09.2007 

01.07-

30.09.2008 

01.07-

30.09.2007 

          

Κχθινο εξγαζηψλ   33.745.346 32.037.082 11.843.296 10.715.426     30.189.915 27.942.980 10.733.537 9.286.601 

Κφζηνο πσιήζεσλ  -14.910.502 -13.541.875     -5.327.712 -4.775.260     -12.503.026 -10.802.299 -4.589.039 -3.821.236 

Μηθηά θέξδε   18.834.844 18.495.207 6.515.584 5.940.166      17.686.889 17.140.681 6.144.498 5.465.365 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα         2.793.284 2.294.616    962.379 874.604        2.864.879 2.401.128 990.567 918.765 

   21.628.128 20.789.823 7.477.963 6.814.770      20.551.768 19.541.809 7.135.065 6.384.130 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο  -12.949.156 -13.129.626 -4.409.410 -3.849.997     -12.110.216 -12.161.017 -4.136.685 -3.850.635 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο    -6.065.196 -5.022.860 -2.100.379 -2.131.934      -5.232.085 -4.354.967 -1.822.785 -1.598.474 

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο     -57.321 -35.639       -9.000 -19.985           -57.320 -35.639 -9.000 -19.985 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα    -341.302 -452.941     -98.245 -160.708         -340.906 -382.916 -97.509 -148.433 

Κέξδε πξν θφξσλ  θαη Υξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ  2.215.153 2.148.757    860.929 652.146       2.811.241 2.607.270 1.069.086 766.603 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Δζνδα       68.215 22.263       -9.904 7.496            22.272 21.811 9.225 7.320 
 Υξεκαηννηθνλνκηθά Δμνδα    -586.378 -570.791   -177.998 -106.050         -573.153 -541.440 -175.720  -89.341 

Κέξδε πξν θφξσλ  1.696.990 1.600.229    673.027 553.592      2.260.360 2.087.641 902.591 684.582 

Πιένλ/Μείνλ: θφξνη 8.4 -434.713 -305.778 -51.538 -57.979 -417.710 -301.710 -56.447 -53.911 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο  1.262.277 1.294.451 621.489 495.613 1.842.650 1.785.931 846.144 630.671 

Καηαλεκεκέλα ζε :          

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  1.559.651 1.411.252 835.741 523.561     1.1842.650 1.785.931 846.144 630.671 
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο     -297.374 -116.801      -214.252 -27.948 0 0 0 0 

          

Κέξδε αλά κεηνρή-Βαζηθά         0,0558 0,0600       0,0275 0,0200          0,0815 0,0800 0,0374 0,0300 

          

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ-θνηλέο κεηνρέο  22.621.740 22.621.740 22.621.740 22.621740    22.621.740 22.621.740 22.621.740 22.621.740 

          
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ  3.573.372 3.591.169 1.347.488 

 

1.255.893      4.003.261 3.780.276 1.457.240 1.158.230 
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5.ΔΝΓΙΑΜΔΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ  2008  

 

 

Οι ζημειώζειρ ζηιρ ζελίδερ 7 έυρ 21 αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ ηυν ενδιάμεζυν ζςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζευν  

  ΟΜΙΛΟ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ημ 30.09.2008 31.12.2007 30.09.2008 31.12.2007 

Μη κςκλοθοπιακά ηοισεία Δνεπγηηικού      

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8.5 12.516.111 13.126.337    11.454.506 11.952.001 

Αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   8.6    7.573.407 7.596.100 6.129.937 6.132.081 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο επηρ/ζεηο        156.035 156.035 5.926.261 5.929.861 

Λνηπέο καθξνρξφληεο απαηηήζεηο  2.090.163 1.944.291 2.050.400 1.905.955 

  22.335.716 22.822.763 25.561.104 25.919.898 

Κςκλοθοπιακά Πεπιοςζιακά ηοισεία      

Απνζέκαηα  1.573.046 1.637.645 1.413.361 1.446.164 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 8.7 7.161.016 4.896.500 6.627.257 3.991.615 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ  - 77.405 1.082.636 1.132.624 

Λνηπέο απαηηήζεηο  2.193.106 1.655.709 1.023.109 673.435 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 8.8 1.242.089 1.113.124 977.435 708.358 

  12.169.257 9.380.383 11.123.798 7.952.196 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  34.504.973 32.203.146 36.684.902 33.872.094 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Ίδια Κεθάλαια      

Μεηνρηθφ θεθάιαην 8.9 9.501.131 9.501.131 9.501.131 9.501.131 

Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  4.504.395 4.504.395 4.504.395 4.504.395 

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα  704.066 704.066 701.660 701.660 

Τπφινηπν δεκηψλ/θεξδψλ  εηο λέν  -6.610.077 -7.723.246 -3.026.375 -4.869.025 

πλ/θέο δηαθ.απφ κεηαηξνπή ζπγαηξηθψλ ηνπ εμ/θνχ  -591.977   -577.861 - - 

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο   7.507.538 6.408.485 11.680.811 9.838.161 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  209.221 506.595 - - 

Σύνολο Ιδίφν κεθαλαίφν  7.716.759 6.915.080 11.680.811 9.838.161 

Τποσπεώζειρ      

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ      

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 8.10 899.806 2.732.096 899.806 2.732.096 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία  205.354 205.354 205.354 205.354 

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ζε Σξάπεδεο 8.11 5.925.125 8.009.771 5.925.125 8.009.771 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ζε Δηαηξείεο Υξεκαη.  Μίζζσζεο 8.11 41.993 51.150 40.092 40.092 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  553.878 403.302 542.406 391.830 

Σύνολο μακροπρόθεζμφν σποτρεώζεφν  7.626.156 11.401.673 7.612.783 11.379.143 

Βπασςππόθεζμερ  ςποσπεώζειρ      

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  9.935.056 8.367.775 8.735.859 7.339.709 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο  8.11 5.073.655 3.107.277 4.688.317 2.846.676 

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ  -   - - 14.069 

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο    2.754.374 1.573.597 2.597.613 1.619.892 

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο  8.12 1.398.973 837.744 1.369.519 834.444 

Σύνολο βρατσπρόθεζμφν σποτρεώζεφν   19.162.058 13.886.393 17.391.308 12.654.790 

Σύνολο σποτρεώζεφν   26.788.214 25.288.066 25.004.091 24.033.933 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  34.504.973 32.203.146 36.684.902 33.872.094 
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6.ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ   ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΣΗ 30
ηρ 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 

 

ΟΜΙΛΟ  30/09/2008 
Μεηοσικό 

κεθάλαιο 

Γιαθοπά 

ςπέπ ηο 

άπηιο 

Σακηικό 

αποθεμαηικό 

 

 

 

Λοιπά 

αποθεμαηικά 

ςναλλαγμαηικέρ 

διαθοπέρ  

μεηαηποπήρ 

ιζολογιζμών  

εξυηεπικού 

Αποηελέζμαηα 

ειρ νέο 

Γικαιώμαηα 

μειοτηθίαρ 

 

       ύνολο 

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 9.501.131 4.504.395 267.240 436.826 -577.861 -7.723.246 506.595 6.915.080 

Απνηέιεζκα  άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε - - - - -14.116 -446.482 - -460598 

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.09.2008 - - - - - 1.559.651 -297.374 1.262.277 

Τπφινηπν ηελ 30 επηεκβξίνπ 2008 9.501.131 4.504.395 267.240 436.826 -591.977 -6.610.077 209.221 7.716.759 

         

ΟΜΙΛΟ 30/09/2007         

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 9.501.131 4.504.395 267.240 436.826 -592.262 -11.011.365 516.784 3.622.749 

Απνηέιεζκα  άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε - - - - -13.405 119.822 -8.253 98.164 

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.9.2007 - - - - - 1.411.252 -116.801 1.294.451 

Τπφινηπν ηελ 30 επηεκβξίνπ  2007 9.501.131 4.504.395 267.240 436.826 -605.667 -9.480.291 391.730 5.015.364 

 

Οι ζημειώζειρ ζηιρ ζελίδερ 7 έυρ 21 αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ ηυν ενδιάμεζυν ζςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζευν  

 

 

 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ  30/09/2008 

 

 

Μεηοσικό 

κεθάλαιο 

 

 

Γιαθοπά ςπέπ ηο άπηιο 

 

 

Σακηικό αποθεμαηικό 

 

 

Αποθεμαηικά 

 

 

Τπόλοιπο ειρ νέο 

 

 

         ύνολο 

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 9.501.131 4.504.395 266.020 435.640 -4.869.025 9.838.161 

Κέξδε  πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.09.2008 - - - - 1.842.650 1.842.650 

Τπφινηπν ηελ 30 επηεκβξίνπ 2008 9.501.131 4.504.395 266.020 435.640 -3.026.375 11.680.811 

 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 30/9/2007       

       

Τπόλοιπο ηην 1 Ιανοςαπίος 2007 9.501.131 4.504.395 266.020 435.169 -5.752.148 8.954.567 

Κέξδε  πεξηφδνπ 1.1 έσο 30.9.2007 - - - - 1.785.932 1.785.932 

Τπόλοιπο ηην 30 επηεμβπίος 2007 9.501.131 4.504.395 266.020 435.169 -3.966.216 10.740.499 
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Οι ζημειώζειρ ζηιρ ζελίδερ 7 έυρ 21 αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ ηυν ενδιάμεζυν ζςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζευν  

7. ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

        ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΟΜΙΛΟ 

30.09.2008 

ΟΜΙΛΟ 

30.09.2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30.09.2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30.09.007 

     

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο     

Κέξδε  πξν θφξσλ 1.696.990 1.600.229 2.260.360 2.087.642 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο 1.358.219 1.442.412 1.192.020 1.173.006 

Πξνβιέςεηο - 124.500 - 124.500 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -37.026 -34.602 - - 

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 174.216 -140.828 138.719 -144.783 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 562.851 546.688 550.881 519.628 

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ 64.599 -148.791 32.804 -159.091 

(Αχμεζε) απαηηήζεσλ -2.264.516 -2.114.687 -2.935.328 -2.253.585 

Μείσζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 1.618.416 -510.175 2.373.872 -667.933 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -593.678 -579.674 -573.153 -541.441 

Καηαβιεκέλνη θφξνη -968.717 -3.000 -955.717 - 

χλνιν ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
 

1.611.354 

 

182.072 

 

2.084.458 

 

137.943 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

 

1.178.970 

 

-732.060 

 

919.583 

 

-584.530 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 333.665 371.608 330.780 349.279 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 30.827 32.986 22.272 21.812 

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0 0 0 -230.233 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
 

1.543.462 

 

-327.466 

 

1.272.635 

 

-443.672 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Δηζπξάμεηο απφ  δάλεηα     1.881.571 1.509.070 1.681.571 1.478.283 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαη. κηζζψζεηο 

(ρξενιπζία) 

-29.813 -106.650 -12.861 -12.234 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -4.877.609 -1.348.028 -4.756.726 -1.263.850 

χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -3.025.851 54.392 -3.088.016 202.199 

Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα  ρξήζεο 

 

128.965 

 

-91.002 

 

269.077 

 

-103.530 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 1.113.124 926.650 708.358 650.753 

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 1.242.089 835.648 977.435 547.223 
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8. ΗΜΔΙΩΔΙ  ΔΠΙ  ΣΩΝ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

8.1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ζ «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Α.Β.Δ.Δ. » είλαη Διιεληθή αλψλπκε εηαηξεία, ηδξχζεθε ην 1991 θαη ππφθεηηαη ζην Κ.Ν. 2190/1920 πεξί 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Ζ εηαηξεία πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή ζε αλψλπκε εηαηξεία ηεο εηεξφξξπζκεο 

εηαηξείαο κε επσλπκία «Γεσξγάηνο Γξεγφξηνο θαη ΗΑ Δ.Δ.» (ΦΔΚ ΣΑΔ-ΔΠΔ 4404/6.11.1991), ε νπνία 

πξνυπήξρε απφ ην 1987. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο μεθίλεζε ην 1972 ππφ ηε κνξθή αηνκηθήο 

επηρείξεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γξεγφξε Γεσξγάην.   

Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αιίκνπ, ζηελ νδφ Αξραίνπ Θεάηξνπ 8, ΣΚ 174-56, ηει. 210-

9971100, φπνπ βξίζθνληαη  θαη ηα γξαθεία ηεο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο έρεη νξηζζεί ζε ελελήληα (90) ρξφληα, δειαδή κέρξη ην 2081. 

Καηά ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

Α.  θνπφο ηεο εηαηξείαο, είλαη: 

Ζ παξαγσγή εηδψλ δηαηξνθήο θαη ηππνπνηεκέλσλ γεπκάησλ γεληθψο, φπσο ηπξφπηηεο, ζπαλαθφπηηεο, 

ζάληνπηηο θαη ζπλαθή είδε, ζε εξγαζηήξηα ηεο εηαηξείαο, ή ηξίησλ , θαη ε εκπνξία απηψλ ιηαληθψο ή 

ρνλδξηθψο, ε εκπνξία πνηψλ αλαςπθηηθψλ θαη ε εκπνξία ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο ζηγαξέησλ θαη ινηπψλ 

θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 

 Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη:  

 ζηελ εκπνξία εηδψλ δηαηξνθήο θαη ηππνπνηεκέλσλ γεπκάησλ γεληθψο, φπσο ηπξφπηηεο, 

ζπαλαθφπηηεο, ζάληνπηηο θαη ζπλαθή είδε ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ κε ηελ ζπγαηξηθή 

ηνπ Δηαηξεία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ρνπκαλία, κε ζεκεία πψιεζεο ζηελ Κχπξν θαζψο θαη έλα λέν 

ζεκείν πψιεζεο ζηελ Αιβαλία.  

 ζηελ εκπνξία πνηψλ αλαςπθηηθψλ. 

 ζηελ εκπνξία ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο παληφο είδνπο, ζπλαθνχο κε ηα παξαπάλσ ή κε, νίθσλ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 

 ζηελ ζπλεξγαζία κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 

ζπλάπηνληαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, franchising. 

 ζηελ εκπνξία ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο ζηγαξέησλ θαη ινηπψλ θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 

 

Γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά δίθηπα. 

Γίθηπν θαηαζηεκάησλ κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία «Γρηγόρης μικρογεύμαηα - Cofferight». Σν δίθηπν απηφ 

αξηζκνχζε ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ  01/01-30/09/2008, 221 ζημεία πψιεζεο απφ ην νπνία 33 

αλήθαλ ζηελ εηαηξεία, 7 ζε ζπγαηξηθέο, 165 ζε αδεηνχρνπο δηθαηφρξεζεο (franchisees), 8 ζεκεία πψιεζεο 

ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο , 7 ζεκεία πψιεζεο ζηελ Κχπξν θαη 1 ζηελ Αιβαλία. 

Σν θαηάζηεκα «Γρηγόρης  Coffeeright »  ζηφρν έρεη λα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε θαζεκεξηλή εκπεηξία θαθέ 

θαη κηθξνγεπκάησλ ζηνλ θφζκν. 
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Ζ εηαηξεία δηαζέηεη επηά θαηνρπξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα. Σν ππ΄ αξηζκφλ 138332 ζήκα πνχ απνηειείηαη 

απφ ηηο ιέμεηο «Γρηγόρης Μικρογεύμαηα» κε εκεξνκελία ιήμεο πξνζηαζίαο ηελ 07/10/2012 ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο επσλπκία ησλ ζεκείσλ πψιεζεο, ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ απνηειείηαη απφ ηε ιέμε 

"Coffeeright" ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο επσλπκία ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ηνπ θαθέ  κε εκεξνκελία ιήμεο 

πξνζηαζίαο ηελ 26/03/2012, ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο "Wok 88" ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο επσλπκία ησλ fast casual restaurants Αζηαηηθήο θνπδίλαο, ην ππ΄ αξηζκφλ 104898 ζήκα 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «ΝΕΟΝ» κε εκεξνκελία ιήμεο πξνζηαζίαο ηελ 27/07/2009, ην ππ΄ 

αξηζκφλ 116832 ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «CONFECTA Προχόνηα Ζύμης» πνπ απνηειεί ην 

εκπνξηθφ ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πσιήζεηο ρνλδξηθήο θαη ην νπνίν ηειεί ππφ θαζεζηψο 

αλαλέσζεο ηεο πξνζηαζίαο, ην εκπνξηθφ ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «Μαύρο πρόβαηο» θαη ην 

εκπνξηθφ ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «Νέον μαγειρέμαηα» πνπ ραξαθηεξίδεη ην concept ηεο 

ειιεληθήο θνπδίλαο. χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 λ. 2239/1994, ε δηάξθεηα ησλ ζεκάησλ κπνξεί 

λα αλαλεψλεηαη αλά δεθαεηία. Δπίζεο ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηνρπξσκέλσλ ζεκάησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ πξντφληα ηεο Δηαηξείαο. Ζ εηαηξεία, κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο θαη αλάπηπμεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο θαη αμηνπνηψληαο, αθελφο ηελ δεζπφδνπζα ζέζε ηεο ζηελ αγνξά θαη αθεηέξνπ ηελ βαζηά 

γλψζε ηνπ πξντφληνο, έρεη θαηαθέξεη λα εκπινπηίζεη ηηο απνθιεηζηηθέο ζπληαγέο ηεο κε λέα πξντφληα πνπ 

αλαπηχζζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο έιιελεο θαη μέλνη παξαγσγνί. Πνηνηηθέο έξεπλεο (κε ηελ κνξθή ηνπ 

„κπζηηθνχ πειάηε‟) κε ηνλ αληαγσληζκφ θέξλνπλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο καο ζηελ θνξπθή ηεο αγνξάο. 

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νκίινπ θαηά ηελ 30.09.2008 θαη 30.09.2007 αλέξρνληαλ 

ζε 587 θαη 606 άηνκα αληίζηνηρα, ηεο δε κεηξηθήο ζε 421 θαη 451 άηνκα ηελ 30.09.2008 θαη 30.09.2007 

αληίζηνηρα 

 

8.2. ΛΟΓΙTΙΚΔ ΑΡΥΔ 
 

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο θαη ρξήζεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη. 

 

8.2.1.Πλαίζιο καηάπηιζηρ ηυν οικονομικών καηαζηάζευν και λογιζηικερ απσέρ 

 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30 επηεκβξίνπ 2008 « νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» 

έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ)  φπσο 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 34 

«Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Γελ ππάξρνπλ Πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζζεί πξηλ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο. 

 

 Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή  
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έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηαάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε 

κε απηέο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδηαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2007, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζηελ 

δηεχζπλζε www.gregorys.gr. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π.  απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. εκαληηθέο παξαδνρέο  απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2007 θαη έρνπλ 

εθαξκνζζεί ζε ζελέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηφδνπ 01.01-30.09.2008 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιεην ηεο εηαηξείαο „ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ΄ ηελ 27 Νοεμβπίος 2008.  

 

Βάζε Δλνπνίεζεο 

Οη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 01/01-30/09/2008 πεξηέρνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.» θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή αζθεί έιεγρν. 

Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ άιιε κεηξηθή 

εηαηξεία, είηε κέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία  έγηλε ε επέλδπζε, 

είηε κέζσ ηεο εμάξηεζεο ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν φκηινο. Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηε κεηξηθή.  

Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζηνλ 

Όκηιν θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο παχεη λα πθίζηαηαη. Ζ 

εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ Όκηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο.  

Οη  ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , εθηφο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.» , πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο 

εηαηξείεο «ΑΛΑ Α.Δ.» (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 90%) , «ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨKH A.E.» (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 51%), 

«ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ Α.Δ.» (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 89,60%), «GREGORY‟S ROMANIA S.A.» (πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 31,01%), «GREGORY‟S MICROMEALS INTERNATIONAL LTD» (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%), νη 

νπνίεο ελνπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο  θαζαξήο ζέζεο.  

 

 

 

http://www.gregorys.gr/
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Ζ Δηαηξεία GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD (Κχπξνο) ζπκκεηέρεη ζηηο εηαηξείεο 

GREGORY‟S ROMANIA SA (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 19,43%) θαη BLUE RIVER MANAGEMENT LTD 

(Κχπξνο) κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ ζηελ εηαηξεία GREGORY‟S ROMANIA (άκεζν θαη έκκεζν) είλαη 50,44% (απφ 

ην νπνίν 31,01 % αθνξά άκεζν πνζνζηφ).  

Ζ κεηξηθή εηαηξεία θαηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2008 κεηαβίβαζε ηα κεξίδηα ηα νπνία είρε ζηηο ζπκκεηνρέο ηεο 

θαη αθνξνχζαλ ηελ QUALITY FOOD MANAGEMANT Δ.Π.Δ. 

   

8.2.2.Νέα ππόηςπα, ηποποποιήζειρ πποηύπυν και διεπµηνείερ:  

Έρεη γίλεη έθδνζε λέσλ ΓΠΥΠ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο 

ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 ή κεηαγελέζηεξα. 

Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ 

ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

 

Ππόηςπα και διεπμηνείερ πος έσοςν εκδοθεί από ηο ΓΛΠ και ςιοθεηήθηκαν από ηην ΔΔ  

Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ εθδνζεί λέα ΓΠΥΠ, δηεξκελείεο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ θαη, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 ή κεηαγελέζηεξα.  

Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ 

ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

 

Γιεπμηνεία 11, ΓΠΥΠ 2 – ςναλλαγέρ με Ίδιερ Μεηοσέρ και μεηαξύ εηαιπιών ιδίος Ομίλος (εθαξκφδεηαη 

γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Μαξηίνπ 2007)  

Απηή ε Γηεξκελεία απαηηεί φπσο ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο παξαρσξείηαη ζε εξγαδφκελν δηθαίσκα επί 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, ζεσξνχληαη γηα ζθνπνχο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο σο ακνηβέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

εηαηξία επηιέγεη ή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αγνξάζεη απηνχο ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο απφ ηξίηνπο ή νη 

κέηνρνη ηεο εηαηξίαο παξέρνπλ ηνπο πξνο παξαρψξεζε ηίηινπο.  

Ζ Γηεξκελεία επεθηείλεηαη επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη ζπγαηξηθέο ρεηξίδνληαη, ζηηο απιέο ηνπο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνγξάκκαηα φπνπ νη εξγαδφκελνη ηνπο ιακβάλνπλ δηθαηψκαηα επί 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. 

Ζ Γηεξκελεία 11 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη  δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.  

 

 

 

 

 

Γιεπμηνεία 12, ςμβάζειρ Παπασώπηζηρ (Service Concession Arrangements) (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
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ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008) 

Ζ Γηεξκελεία 12 πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παξαρσξεζηνχρνη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα 

ππάξρνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) γηα λα θαηαρσξήζνπλ  ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο. Με βάζε ηε Γηεξκελεία νη παξαρσξεζηνχρνη δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζρεηηθή 

ππνδνκή σο ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία, αιιά λα αλαγλσξίζνπλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ θαηά ή έλα αζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Ζ Γηεξκελεία 12 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

Γιεπμηνεία 14, Όπια πεπιοςζιακών ζηοισείων καθοπιζμένων παποσών, ελάσιζηο απαιηούμενο 

ζσημαηιζμένο κεθάλαιο και η αλληλεπίδπαζή ηοςρ 

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 θαη αλαθέξεηαη ζε παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ 

ηελ ππεξεζία θαη άιια καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ 

δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πφηε νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή κεηψζεσλ 

κειινληηθψλ εηζθνξψλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηαζέζηκα, πψο ε χπαξμε ειαρίζηνπ 

απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ελδερνκέλσο ζα επεξέαδε ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε 

κνξθή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ θαη πφηε ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ 

θεθαιαίνπ ζα δεκηνπξγνχζε ππνρξέσζε. 

Δθφζνλ ν Όκηινο δελ έρεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ε δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

Ππόηςπα ςποσπευηικά μεηά από ηην σπήζη 31 Γεκεμβπίος 2008 

ΓΠΥΠ 8 - Σομείρ Γπαζηηπιοηήηων 

Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, θάησ απφ ην νπνίν νη 

ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην 

ΓΠΥΠ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ην 

ΓΠΥΠ 8 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. 

Σποποποιήζειρ ζηο ΓΛΠ 23 – Κόζηορ Γανειζμού 

Ζ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ παξαπάλσ πξνηχπνπ έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ βαζηθή 

δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξηζεο σο έμνδν 

ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα 

νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα 

πσιεζνχλ. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. 
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Σποποποιήζειρ ζηο ΓΛΠ 1 „Παποςζίαζη ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν‟ 

Σν ΓΛΠ 1 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Οη πην ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο είλαη: ε απαίηεζε φπσο ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, ε εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (“comprehensive income”) πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε «ινηπά εηζνδήκαηα» (“other comprehensive income”) 

θαη ηεο απαίηεζεο φπσο επαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Ο Όκηινο ζα 

θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ γηα ην 2009.  

 

Σποποποιήζειρ ζηο ΓΠΥΠ 2 „Παποσέρ πος Δξαπηώνηαι από ηην Αξία ηυν Μεηοσών‟ 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2009 θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «κε-

πξνυπφζεζε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο 

δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο, είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη φηη  απηή ε Γηεξκελεία ζα έρεη 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

 

Αναθευπημένο ΓΠΥΠ 3 „ςνενώζειρ Δπισειπήζευν‟ και Σποποποιημένο ΓΛΠ 27„Δνοποιημένερ και 

Ιδιαίηεπερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ‟ 

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΠ 3 „πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ‟ θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 „Δλνπνηεκέλεο 

Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο‟ εθαξκφδνληαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1 Ηνπιίνπ 2009. Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΠ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά 

απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα 

απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ 

ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη 

ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. 

 

 

 

 

Σποποποιήζειρ ζηο ΓΛΠ 32 και ΓΛΠ 1 Υπημαηοοικονομικά Μέζα διαθέζιμα από ηον κάηοσο 

(ή“puttable” μέζο) 
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Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί φπσο νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν 

(«puttable» κέζα) θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο 2 5 

θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί 

γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2009. Ο Όκηινο αλακέλεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

 

Γιεπμηνείερ ςποσπευηικά μεηά από ηην σπήζη 31 Γεκεμβπίος 2008 

ΓΔΔΥΠ 13 – Ππογπάμμαηα Πιζηόηηηαρ Πελαηών 

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008 θαη δηαζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο φπσο „‟πφληνπο‟‟ ή „‟ηαμηδησηηθά κίιηα‟‟ ζε πειάηεο 

πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

∆ΔΔΥΠ 15 – ςµθυνίερ για ηην καηαζκεςή ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 

Ζ δηεξµελεία έρεη εθαξµνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάµελνπο 

δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζµνχο αλαθνξηθά µε πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνµηθέο 

νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχµθσλα µε ην ∆ΛΠ 18 (δει. φηαλ µεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα 

νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα µε ην ζηάδην 

νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχµθσλα µε ην ∆ΛΠ 11. Ζ δηεξµελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν 

πξέπεη λα εθαξµνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξµελεία δελ έρεη εθαξµνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

∆ΔΔΥΠ 16 - Ανηιζηαθµίζειρ µιαρ καθαπήρ επένδςζηρ ζε εκµεηάλλεςζη ζηο εξυηεπικό 

Ζ δηεξµελεία έρεη εθαξµνγή απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2008 θαη έρεη εθαξµνγή ζε µία νηθνλνµηθή νληφηεηα 

πνπ αληηζηαζµίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνµίζµαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ζε εθµεηάιιεπζε 

ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζµηζεο ζχµθσλα µε ην ∆ΛΠ 39. Ζ δηεξµελεία 

παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά µε ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν µία νηθνλνµηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά 

πνπ αλαηαμηλνµνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζµαηα ηφζν γηα ην µέζν αληηζηάζµηζεο φζν θαη 

γηα ην αληηζηαζµηζµέλν ζηνηρείν. Ζ δηεξµελεία δελ έρεη εθαξµνγή ζηνλ Όκηιν, εθφζνλ ν Όκηινο δελ 

ρξεζηµνπνηεί ην ινγηζηηθφ ρεηξηζµφ ηεο αληηζηάζµηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθµεηάιιεπζε ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

 

 
 
 

 

8.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

 

Δπισειπημαηικοί ηομείρ 
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Οη θχξηνη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ηνπ νκίινπ είλαη ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο πσιήζεηο ζε Διιάδα θαη 

Δμσηεξηθφ. 

 

Σα ενοποιημένα αποηελέζμαηα καηά ηομέα ηηρ πεπιόδος πος έληξε ηην 30.09.2008 έσοςν υρ εξήρ: 

 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

 

Λνηπά 

 

χλνιν 

Κχθινο εξγαζηψλ 13.790.082 210.072 17.645.949 2.081.135 18.109 33.745.346 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα -12.884.857 -196.282 -15.813.666 -2.618.469 -16.920 -31.530.193 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 905.225 13.790 1.832.283 -537.334 1.189 2.215.153 

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  -246.748 -3.226 -306.487 38.576 -278 -518.163 

Κέξδε πξν θφξσλ 658.477 10.564 1.525.796 -498.758 911 1.696.990 

Φφξνη -197.949 -2.492 -217.054 -17.003 -215 -434.713 

 

Κέξδε πεξηφδνπ 460.528 8.072 1.308.742 -515.761 696 1.262.277 

 

 

Σα ενοποιημένα αποηελέζμαηα καηά ηομέα ηηρ σπήζηρ πος έληξε ηην 30.09.2007 έσοςν υρ εξήρ: 

 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

 

Λνηπά 

 

χλνιν 

Κχθινο εξγαζηψλ 11.281.499 96.464 17.916.125 2.733.794 9.200 32.037.082 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα -10.174.195 -89.995 -16.714.474 -2.901.078 -8.583 -29.888.325 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 1.107.304 6.469 1.201.651 -167.284 617 2.148.757 

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  -193.157 -1.652 -330.514 -23.047 -158 -548.528 

Κέξδε πξν θφξσλ 914.147 4.817 871.137 -190.331 459 1600.229 

Φφξνη -122.676 -921 -178.025 -4.068 -88 -305.778 

Κέξδε πεξηφδνπ 791.471 3.896 693.112 -194.399 371 1.294.451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπιπλέον πληποθοπίερ ανά ηομέα καηά ηην 30.09.2008 έσοςν υρ εξήρ: 

 



ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

 Δνδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηην πεπίοδο από 1η Ιανοςαπίος έυρ 30 επηεμβπίος 2008 

(Σα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Δςπώ) 
 

 

                                                           Σελίδα 15 από 21 
 

 

Δπιπλέον πληποθοπίερ ανά ηομέα καηά ηην 30.09.2007 έσοςν υρ εξήρ: 
 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

 

Λνηπά 

 

χλνιν 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 10.861.189 92.871 17.366.268 2.514.303 8.857 30.843.488 

Ίδηα Κεθάιαηα 2.349.820 15.101 3.864.665 -1.215.662 1.440 5.015.364 

Απνζβέζεηο (ζχλνιν πεξηφδνπ) 462.929 4.343 761.395 213.331 414 1.442.412 
 
 

8.4. ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 
 
 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πξαγκαηνπνηνχλ θνξνινγηθέο δεκηέο, εθηφο απφ ηελ «ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.»,  κέζα απφ ηηο 

ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηηο ηειεπηαίεο  ρξήζεηο  θαη  δελ έρνπλ ππνινγηζζεί θφξνη εηζνδήκαηνο θαη 

αλαβαιιφκελνη θφξνη.  χκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηηο εηαηξείεο  ηελ 30
ε 

επηεκβξίνπ 2008 ήηαλ 25%.  Ζ πξφβιεςε γηα ηνπο θφξνπο 

εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5. ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ   
 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

 

Λνηπά 

 

χλνιν 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 13.606.328 214.800 18.043.169 2.622.159 18.517 34.504.973 

Ίδηα Κεθάιαηα 3.800.415 48.252 4.969.045 -1.105.113 4.160 7.716.759 

Απνζβέζεηο (ζχλνιν πεξηφδνπ) 517.989 8.455 710.233 120.813 729 1.358.219 

 

 
ΟΜΙΛΟ 

30/09/2008 
 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2007 
 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30/09/2008 
 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2007 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -17.003  -28.241  -  - 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη έμνδν -417.710  -467.020  -417.710  -467.020 

Πρόβλευη για ανέλεγκηες τρήζεις -  -743.047  -  -743.047 

ύνολο θόπος ειζοδήμαηορ και 

αναβαλλόμενων θόπων 
-434.713  -1.238.308  -417.710  -1.210.067 
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Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ 

πεξίνδν 1.1-30.9.2008 θαη 1.1-31.12.2007 σο αθνινχζσο: 

 
           ΟΜΙΛΟ  

           30/09/08 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/07 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30/09/08 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/07 

 

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 
13.126.337                             14.122.104 11.952.001 12.481.765 

 

Πξνζζήθεο θαη Μεηψζεηο 
611.873             803.710 558.428 1.082.174 

Απνζβέζεηο ( 1.222.099)             (1.799.477) (1.055.923) (1.611.938) 

χλνιν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ  12.516.111           13.126.337 11.454.506 11.952.001 

 

8.6. ΑΩΜΑΣΔ ΠΑΓΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ   

 

Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2008 θαη 1.1-

31.12.2007 σο αθνινχζσο: 

 
ΟΜΙΛΟ 

30/09/2008 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30/09/2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2007 

 

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 
7.596.100 5.768.551 6.132.081 5.193.060 

Πξνζζήθεο θαη Μεηψζεηο 113.427 2.053.409 133.953 1.113.583 

Απνζβέζεηο (136.120) (225.860) (136.097) (174.562) 

χλνιν αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 7.573.407 7.596.100 6.129.937 6.132.081 

 

 8.7. Απαιηήζειρ από Πελάηερ και λοιπέρ εμποπικέρ απαιηήζειρ  

 

Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο θάησζη:  

 

 

8.8   Σαμειακά Γιαθέζιμα και Ιζοδύναμα  

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

 

 

 

8.9 Μεηοσικό  Κεθάλαιο 

 

 

ΟΜΙΛΟ 

30.9.2008 

ΟΜΙΛΟ 

31.12.2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30.9.2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.12.2007 

Πειάηεο  7.027.267 5.143.984 6.508.753 4.264.262 

Γξακκάηηα θαη επηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.104.273        723.040 1.089.028 697.877 

 8.131.540     5.867.024 7.597.781 4.962.139 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο -970.524 -970.524 -970.524 -970.524 

Πελάηερ και λοιπέρ εμποπικέρ απαιηήζειρ 7.161.016 4.896.500 6.627.257 3.991.615 

 

ΟΜΙΛΟ 

30.9.2008 

ΟΜΙΛΟ 

31.12.2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30.9.2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.12.2007 

Σακείν 93.539 112.334 74.589 79.994 

Καηαζέζεηο Οςεσο θαη Πξνζεζκίαο 1.148.550 1.000.790 902.846 628.364 

ύνολο  1.242.089 1.113.124 977.435 708.358 
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Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηελ 30.09.2008 απνηειείηαη απφ 22.621.740 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,42 εθάζηε θαη πνζνχ € 9.501.131. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 01.01.2008 έσο 30.09.2008 δέλ πξαγκαηνπνηήζεθε θακκία κεηαβνιή ζην 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.   

 

8.10. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 25%, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηφδνπο πνπ ζα δηαθαλνληζηνχλ ή ζα 

αλαθηεζνχλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο, θαη ζπκςεθίδνληαη κεηαμχ ηνπο, 

φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λφκηκν δηθαίσκα γηα ην ζπκςεθηζκφ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θφξνπ έλαληη 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα 

θνξνινγηθή αξρή.  

 

ΟΜΙΛΟ 

30.09.2008 

(απαιηήζειρ) 

(ςποσπεώζειρ) 

ΟΜΙΛΟ 

31.12.2007 

(απαιηήζειρ) 

(ςποσπεώζειρ) 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30.09.2008 

(απαιηήζειρ) 

(ςποσπεώζειρ) 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.12.2007 

(απαιηήζειρ) 

(ςποσπεώζειρ) 

     

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  (1.282.712) (970.029) (1.282.712) (970.029) 

Πξφβιεςε απνδεκ. πξνζσπηθνχ 51.338 51.338 51.338 51.338 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 242.631 242.631 242.631 242.631 

Φνξνινγ. Εεκίεο πξνο ζπκςεθηζκφ 254.937 359.964 254.937 359.964 

ύνολο Αναβ/νυν θοπ. Τποσπ. (733.806) (316.096) (733.806) (316.096) 

Πξφβι. πξφζζ. θφξσλ γηα αλέιεγθ. 

ρξήζεηο 2006-2007/2000-2005 

 

(166.000) 

 

(2.416.000) 

 

(166.000) 

 

(2.416.000) 

ύνολο θοπολογικών 

ςποσπεώζευν ηέλοςρ πεπιόδος 

 

(899.806) 

 

(2.732.096) 

 

(899.806) 

 

(2.732.096) 

 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2000-2005 ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο „Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα ΑΒΔΔ‟ θαη  πξνέθπςαλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο, 

ζπλνιηθνχ πνζνχ  επξψ 2.250.000 , γηα ην νπνίν πνζφ είραλ ζρεκαηηζηεί επαξθείο πξνβιέςεηο ζε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο . 
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8.11. ΓΑΝΔΙΑ 
 

Σα δάλεηα έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ. Σα πνζά πνπ είλαη 

πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα, ελψ 

ηα πνζά, πνπ είλαη πιεξσηέα ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα.  

Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 
ΟΜΙΛΟ 30/09/2008 ΟΜΙΛΟ 31/12/2007 

 
Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Σξαπεδηθά δάλεηα   3.470.786    2.092.105 2.034.225 3.120.891 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο        19.230                         41.993 17.492 51.150 

Οκνινγηαθά δάλεηα   1.583.640                 3.833.020 1.055.560 4.888.880 

χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ   5.073.656    5.967.118 3.107.277 8.060.921 

 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 ΔΣΑΙΡΔΙΑ 30/09/2008 ΔΣΑΙΡΔΙΑ 31/12/2007 

 
Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκε

ο ππνρξεψζεηο 

Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Σξαπεδηθά δάλεηα         3.100.046        2.092.105 1.773.624 3.120.891 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο                4.631                            40.092 17.492 40.092 

Οκνινγηαθά δάλεηα                           1.583.640                      3.833.020 1.055.560 4.888.880 

χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ         4.688.317        5.965.217 2.846.676 8.049.863 

 

Ζ ιήμε ηνπ δαλεηζκνχ έρεη σο εμήο: 

 
ΟΜΙΛΟ 

30/09/2008 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30/09/2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2007 

1 έηνο     5.073.656 3.107.277       4.688.317 2.846.676 

1-5 έηε     5.745.868 7.839.671       5.743.967 7.828.613 

Πάλσ απφ 5 έηε   221.250 221.250          221.250 221.250 

χλνιν καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ   11.040.774 11.168.198     10.653.534 10.896.539 

 

8.12. Βπασςππόθεζμερ Πποβλέτειρ  

 

Οη Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζε έμνδα επφκελεο ρξήζεο θαη 

αλαιχνληαη σο θάησζη: 

 
 
 
 

 

ΟΜΙΛΟ 

30/09/2008 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30/09/2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2007 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα - 148.351 - 148.351 

Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 1.398.973 689.393 1.369.519 686.093 

ύνολο βπασςππόθεζμυν πποβλέτευν 1.398.973 837.744 1.369.519 834.444 
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8.13 ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΙΠΑ  ΜΔ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΚΑΙ 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΑ 

  

Ζ εηαηξεία αγνξάδεη θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα 

ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ, ηεο κεηξηθήο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟ 

30/09/2008 

 ΟΜΙΛΟ 

31/12/2007 

ΔΞΟΓΑ -  - 

ΔΟΓΑ -  - 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ -  - 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ -  - 

 

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30/09/2008 

 ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2007 

    

ΑΛΑ ΑΔ 37.723  12.805 

ΤΝΟΛΑ 37.723  12.805 

 

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΔΟΓΑ 

 

30/09/2008 

  

31/12/2007 
GREGORYS ROMANIA SA 99.142  54.094 

ΑΛΑ ΑΔ 296.565  435.632 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ 204.146  285.936 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ 190.104  69.598 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ ΔΠΔ -  476.548 

QUALITY FOOD MANAGMENT ΔΠΔ   -  46.726 

ΤΝΟΛΑ 921.961  1.368.534 

    

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ  30/09/2008  31/12/2007 

    

GREGORYS MICROMEALS 7208  7.208 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ 872.681  926.412 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ 43.674  24.816 

GREGORYS ROMANIA SA 118.556  32.241 

F.Q.M. ΔΠΔ -  26.716 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ ΔΠΔ -  50.689 

ΑΛΑ ΑΔ 40.517  14.311 

ΤΝΟΛΑ 1.082.636  1.082.393 

    

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 30/09/2008  31/12/2007 

    

ΑΛΑ ΑΔ -  14.070 

ΤΝΟΛΑ -  14.070 
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Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαηά ηηο 

πεξηφδνπο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2008 θαη 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 αληίζηνηρα 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

      

       8.14.  ΓΔΜΔΤΔΙ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

 

       8.14.1 Δνδεσόμενερ ςποσπεώζειρ από επίδικερ ή ςπό διαιηηζία διαθοπέρ  

 

α.Τθίζηαληαη επίδηθεο εηζπξάμεσο απαηηήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ηελ 30.09.2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ     

€ 1.020.000 πεξίπνπ, γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο. 

β. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ Α.Δ. βξίζθεηαη ζε δηθαζηηθφ αγψλα θαηά ησλ 

πξψελ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηεο γηα πνζφ απαίηεζεο € 900.000 πεξίπνπ. Ζ εθδίθαζε φισλ ησλ αγψλσλ πνπ 

έρνπλ θαηαηεζεί πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αλακέλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

 

8.14.2. Υοπηγηθείζερ εγγςήζειρ 

Ο Όκηινο θαηά ηελ 30.09.2008 δελ είρε ρνξεγήζεη εγγπήζεηο πξνο εμαζθάιιηζε ππνρξεψζεσλ ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ θαη ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο εμνπιηζκνχ. 

 

8.14.3. Ανέλεγκηερ θοπολογικά σπήζειρ  

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟ 

30/09/2008 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

30/9/2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2007 

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο  1.173.150 1.160.691 1.155.542 920.589 

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο  - - - - 

Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 

ηεο δηνίθεζεο  - 300.000 - 300.000 

ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ 

ΥΡΗΔΙ 

 ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ                             2006-2007 

 ΑΛΑ Α.Δ                                                               2003-2007 

 ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΗΚΖ Α.Δ                                            2003-2007 

 ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ Α.Δ                            2002-2007 

 GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD        2004-2007 

 GREGORY‟S ROMANIA S.A.                                      2005-2007 

 BLUE RIVER MANAGEMENT LTD                              2004-2007 
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8.14.4 Κεθαλαιακέρ δεζμεύζειρ 

Σελ 30.09.2008 ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ είραλ δεζκεχζεηο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 

8.15. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΑ  

 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 30.09.2008 γεγνλφηα ηα νπνία λα ζα κπνξνχζαλ  επεξεάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. 

 

Οη ππεπζπλνη γηα ηελ θαηάξηεζε: 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

   Γεσξγάηνο  Β.Γξεγφξηνο 

ΑΓΣ  Α. 564143 

 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

 

Γεσξγάηνο Γ.Βιάζηνο  

ΑΓΣ Ξ 109644 

 

Ζ Πξντζηακέλε Λνγηζηεξίνπ 

 

 

 

Εεζνπνχινπ Δπαλζία 

ΑΓΣ. X.209801/ AM24503 A`ΣΑΞΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


