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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

1 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

2 Ηζνινγηζκφο 

3 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

4 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 

 εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

5 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

6 Λνγηζηηθέο αξρέο 

7 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

8 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

9 Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

10 Γάλεηα 

11 πλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλα κέξε 

12 Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

13 Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα 
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     1.   ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ ΣΗ  1.1-31.03.2008 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 3 έσο 7 

 

 

 

ΟΜΙΛΟ 

31.03.2008  

ΟΜΙΛΟ 

31.03.2007  

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.03.2008  

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.03.2007 

        

Κχθινο εξγαζηψλ 10.627.662  10.770.233  9.437.219  9.469.962 

Κφζηνο πσιήζεσλ -4.493.186  -4.240.035  -3.728.304  -3.355.079 

Μηθηά θέξδε 6.134.476  6.530.198  5.708.915  6.114.883 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 857.942  708.398  874.511  727.599 

 6.992.418  7.238.596  6.583.426  6.842.482 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -4.330.090  -5.088.463  -4.039.321  -4.605.911 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -1.743.761  -1.242.379  -1.493.825  -1.180.745 

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο -23.436  -7.242  -23.436  -7.242 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα -87.228  -185.124  -87.659  -128.800 

Κέπδη ππο θόπυν και 

Υπημαηοδοηικών αποηελεζμάηυν 
807.903  715.388  939.185  919.784 

Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο -129.411  -242.720  -191.913  -233.005 

Κέξδε πξν θφξσλ 678.492  472.668  747.272  686.779 

Πι¨ενλ/Μετνλ: θφξνη 77.959  -120.877  78.385  -120.877 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 756.451  351.791  825.657  565.902 

Καηαλεκεκέλα ζε :        

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 797.764  393.853  825.657  565.902 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο -41.313  -42.062  -  - 

        

Κέξδε αλά κεηνρή-Βαζηθέο 0,0350  0,0200  0,0360  0,0300 

        

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ-

βαζηθφο 
22.621.740  22.621.740  22.621.740  22.621.740 

 

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ 

Υξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 

 

 

 

1.286.331 

 

 

 

 

1.186.824 

 

 

 

 

1.342.672 

 

 

 

 

1.310.876 
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2.  ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 3 έσο 7 

 

  ΟΜΙΛΟ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ημ. 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007 

Μη κςκλοθοπιακά ηοισεία Δνεπγηηικού      

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 12.897.005 13.126.337 11.552.667 11.952.001 

Αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  9 7.670.404 7.596.100 6.115.310 6.132.081 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη  ινηπέο ζπλδεδεκέλεο 

επηρ/ζεηο 
 156.035 156.035 5.926.261 5.929.861 

Λνηπέο καθξνρξφληεο απαηηήζεηο  1.983.110 1.944.291 1.944.775 1.905.955 

  22.706.554 22.822.763 25.539.013 25.919.898 

Κςκλοθοπιακά Πεπιοςζιακά ηοισεία      

Απνζέκαηα  1.790.096 1.637.645 1.537.729 1.446.164 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  5.655.437 4.896.500 4.817.236 3.991.615 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ  - 77.405 1.176.126 1.132.624 

Λνηπέο απαηηήζεηο  1.529.071 1.655.709 529.294 673.435 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  1.517.129 1.113.124 1.270.308 708.358 

  10.491.733 9.380.383 9.330.693 7.952.196 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  33.198.287 32.203.146 34.869.706 33.872.094 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Ίδια Κεθάλαια      

Μεηνρηθφ θεθάιαην  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  -7.543.050 -7.723.246 -4.043.368 -4.869.025 

πλ/θέο δηαθ.απφ κεηαηξνπή ζπγαηξηθψληνπ εμ/θνχ  -   -577.861 - - 

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο   7.166.542 6.408.485 10.663.818 9.838.161 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  560.545 506.595 - - 

Σύνολο Ιδίων κεθαλαίων  7.727.087 6.915.080 10.663.818 9.838.161 

Τποσπεώζειρ      

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ      

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  2.732.096 2.732.096 2.732.096 2.732.096 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

Τπεξεζία 
 205.354 205.354 205.354 205.354 

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ζε Σξάπεδεο 10 7.765.222 8.009.771 7.765.222 8.009.771 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ζε Δηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθήο  

Μίζζσζεο 
  10 48.180 51.150 40.092 40.092 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  415.813 403.302 404.340 391.830 

Σύνολο μακποππόθεζμων ςποσπεώζεων  11.166.665 11.401.673 11.147.104 11.379.143 

Βπασςππόθεζμερ  ςποσπεώζειρ      

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  8.966.698 8.367.775 9.067.516 7.339.709 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο  10 1.673.732 3.107.277 1.468.236 2.846.676 

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ  -   - - 14.069 

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο    2.217.944 1.573.597 1.099.696 1.619.892 

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο   1.446.161 837.744 1.423.336 834.444 

Σύνολο βπασςππόθεζμων ςποσπεώζεων   14.304.535 13.886.393 13.058.784 12.654.790 

Σύνολο ςποσπεώζεων   25.471.200 25.288.066 24.205.888 24.033.933 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  33.198.287 32.203.146 34.869.706 33.872.094 
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3.  ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

 

ΟΜΙΛΟ  31/03/2008 
Μεηοσικό 

κεθάλαιο 

Γιαθοπά 

ςπέπ ηο 

άπηιο 

Σακηικό 

αποθεμαηικό 

Κόζηορ 

ιδίυν 

μεηοσών 

 

 

 

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 - - - - - - 1.606 53.950 55.556 

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 31.03.2008 - - - - - - 756.451 - 756.451 

Τπφινηπν ηελ 31 Μαξηίνπ 2008 9.501.131 4.504.395 267.240 - 436.826 -577.861 -6.965.189 560.545 7.727.087 

          

ΟΜΙΛΟ 31/03/2007 
   

 

 
     

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 9.501.131 4.504.395 267.240 - 436.826 -592.268 -11.011.362 516.784 3.622.749 

Απνηέιεζκα  άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε - - - - - -4.604 12.495 -12.495 -4.604 

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 31.3.2007 - - - - - - 393.853 -42.062 351.791 

Τπφινηπν ηελ 31 Μαξηίνπ  2007 9.501.131 4.504.395 267.240 - 436.826 -596.872 -10.605.013 462.226 3.969.936 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 17 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 3 έσο 7 

 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ  31/03/2008 

Μεηοσικό 

κεθάλαιο 
Γιαθοπά ςπέπ ηο άπηιο Σακηικό αποθεμαηικό 

Κόζηορ κηήζηρ 

Ιδίυν Μεηοσών 
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 

31.03.2008 
     825.657 825.657 

Τπφινηπν ηελ 31 Μαξηίνπ 2008 9.501.131 4.504.395 266.020 - 435.640 -4.043.368 10.663.818 

 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 31/3/2007    

 

   

        

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 31.3.2007 - - - - - 565,902 565.902 

Τπόλοιπο ηην 31 Μαπηίος 2007 9.501.131 4.504.395 266.020 - 435.169 -5.186.246 9.520.469 
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Δνοποιημένερ και εηαιπικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ ηηρ σπήζευρ 2007 
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Σελίδα 6 από 17 

                                             

             

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 17 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 3 έσο 7 

 

ΚΑΣΑΣΑ  4. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
ΟΜΙΛΟ 

31.03.2008 

ΟΜΙΛΟ 

31.03.2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.03.2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.03.007 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο     

Κέξδε  πξν θφξσλ 678.492 472.668 747.272 686.779 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο 478.428 471.437 403.487 391.092 

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ & άπισλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

- - - - 

Πξνβιέςεηο - - - - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -5.660 -2.381 - - 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο - - - - 

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -72.566 -78.468 -56.419 -78.468 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 401.861 240.781 192.994 233.005 

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ -153.187 -153.531 -91.564 -160.933 

Μείσζε / (Αχμεζε)   απαηηήζεσλ -717.337 -481.946 -763.801 -768.394 

Μείσζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 360.722 120.699 150.449 104.505 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -407.117 -251.983 -198.250 -240.466 

χλνιν ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

563.636 337.275 384.168 167.120 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

-445.802 -305.445 -160.540 -227.211 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ 

παγίσλ 

212.217 174.475 212.217 174.475 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 6..337 11.202 6.337 7.461 

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ - - - - 

χλνιν εηζξνψ λ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

-227.248 -119.769 58.014 -45.276 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε Ηδίσλ Μεηνρψλ - - - - 

Δηζπξάμεηο απφ  δάλεηα 1.090.000 700.000 1.090.000 700.000 

Δηζπξάμεηο απφ απμήζεηο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ - - - - 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαη. κηζζψζεηο 

(ρξενιπζία) 

-18.413 -33.790 -4.232 -4.016 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -1.003.970 -233.932 -966.000 -196.369 

χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 67.617 432.278 119.768 499.615 

Καζαξή αχμεζε/κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα  ρξήζεο 

404.005 649.784 561.950 621.459 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 1.113.124 926.752 708.358 650.753 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα εηαηξεηψλ πνπ 

ζπγρσλεχζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2008 

- - - - 

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 1.517.129 1.576.536 1.270.308 1.272.212 
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ΗΜΔΙΩΔΙ  ΔΠΙ  ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

5. 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  

 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 «Γπηγόπηρ μικπογεύμαηα - Cofferight». Σν δίθηπν απηφ 

αξηζκνχζε ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ  01/01-31/03/2008, 200 ζεκεία πψιεζεο απφ ην νπνία 39 

αλήθαλ ζηελ εηαηξεία, 4 ζε ζπγαηξηθέο, 142 ζε αδεηνχρνπο δηθαηφρξεζεο (franchisees), 10 ζεκεία πψιεζεο 

ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο θαη 5 ζεκεία πψιεζεο ζηελ Κχπξν. 

Σν θαηάζηεκα «Γπηγόπηρ  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 «Γπηγόπηρ Μικπογεύμαηα» 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 Πποϊόνηα Ζύμηρ» 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 «Μαύπο ππόβαηο» θαη ην 

εκπνξηθφ ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο «Νέον μαγειπέμαηα» 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 31.03.2008 θαη 31.12.2007 αλέξρνληαλ 

ζε 606 θαη 686 άηνκα αληίζηνηρα, ηεο δε κεηξηθήο ζε 484 θαη 506 άηνκα ηελ 31.03.2008 θαη 31.03.2007 

αληίζηνηρα. 

6. 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. 

 

6.1 Πλαίζιο καηάπηιζηρ ηυν οικονομικών καηαζηάζευν 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Μαξηίνπ 2008 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) θαη ηηο εξκελείεο ησλ ΓΠΥΠ πνπ είραλ εθδνζεί απφ ηε 

Γηεζλή Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB). ‘Όια ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ 

εθδφζεθαλ απφ ηελ IASB θαη είραλ ηεζεί ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν εηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε βάζε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 
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Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηνλ Όκηιν. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο πνπ 

έγηλαλ αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπνπ εθξίζε ζθφπηκν. εκεηψλεηαη 

φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 

κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηέο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί 

κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

νη αθφινπζεο: 

Βάζε Δλνπνίεζεο 

Οη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 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.  

Σν θφζηνο θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ 

κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, 

πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε ζπλαιιαγή. 

 Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε 

κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο. Σν θφζηνο αγνξάο, 

πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.  

Όιεο νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ  απαιεηθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε ην πνζνζηφ κεηνςεθίαο ζηηο εχινγεο αμίεο ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία θηήζεο. 
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Οη αγνξέο δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο, πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ αγνξέο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 

ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο, ππνινγίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο κείσζεο δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο βάζεη 

ηνπ κεηαθεξφκελνπ πνζνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θηήζεο.  

πγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ν Όκηινο κπνξεί λα αζθήζεηο ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ ζπγαηξηθέο. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

ηνλ φκηιν νξίδνπλ φηη ην θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 50% δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο εηαηξείαο 

ππνδειψλεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξεία απηή. Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά 

αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θαη θαηφπηλ αλαζεσξνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ην ηέινο ηεο 

θάζε ρξήζεο, ην θφζηνο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα. 

Τπεξαμία είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο εμαγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ απνθηψκελσλ εηαηξεηψλ. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εμαγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2004 δελ απνζβέλεηαη αιιά ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ζε εηήζηα βάζε ή θαη ζπρλφηεξα 

αλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηεο κπνξεί λα έρεη απνκεησζεί.  

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.  

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 πνηπ είρε ζηηο ζπκκεηνρέο ηεο θαη 

αθνξνχζαλ ηελ QUALITY FOOD MANAGEMANT Δ.Π.Δ. 

Ζ Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο, ηεξνχλ ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία κε βάζε ηνλ Νφκν πεξί αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ 2190/1920 θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη εθεμήο, ε 

κεηξηθή Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ππνρξενχληαη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, λα 

ζπληάζζνπλ ηηο θαηαζηαηηθέο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Όπσο φκσο έρνπλ ην δηθαίσκα, εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ ηα ινγηζηηθά ηνπο 

βηβιία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.  

Καηά ζπλέπεηα θαη αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ πξνζαξκφδνληαη θαη αλακνξθψλνληαη κέζσ εγγξαθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηα ΓΠΥΠ.  



ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

 Δνδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηην πεπιίοδο από 1η Ιανοςαπίος έυρ 31 Μαπηίος 2008 

(Σα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Δςπώ) 
 

 

                                                           Σελίδα 11 από 17 
 

   

  6.2  Νέα ππόηςπα, διεπμηνείερ και ηποποποίηζη ςθιζηάμενυν πποηύπυν 

 

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 2007 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

ΓΠΥΠ 7, Υπημαηοοικονομικά μέζα: Γνωζηοποιήζειρ και ζςμπληπωμαηική πποζαπμογή ζηοΓΛΠ 1, 

Παποςζίαζη ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων -Γνωζηοποιήζειρ Κεθαλαίος (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007) 

Σν ΓΠΥΠ 7 απαηηεί πεξαηηέξσ γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα. Δηδηθφηεξα, πξνθαζνξίδεη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο (επηβάιιεη ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζρεηηθά κε 

ηνλ θίλδπλν αγνξάο). Σν ΓΠΥΠ 7 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 30 (Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Σξαπεδψλ θαη Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ) θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32, 

(Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη Παξνπζίαζε). Έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ 

ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ. Ζ ζρεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 1 αθνξά ζε 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ κίαο επηρείξεζεο θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε 

δηαρείξηζε απηψλ. Ο Όκηινο έρεη εθαξκφζεη ην πξφηππν έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο. 

ΓΠΥΠ 8, Λειηοςπγικοί Σομείρ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009) 

Σν ΓΠΥΠ 8 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14 Οικονομικέρ Πληποθοπίερ καηά ηομέα θαη πηνζεηεί κηα δηνηθεηηθή 

πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαηά ηνκέα. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ ζα 

παξέρεηαη ζα είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Απηή ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα 

είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη νη 

εηαηξίεο ζα πξέπεη λα δψζνπλ επεμεγήζεηο θαη ζπκθσλίεο αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ δηαθνξέο. Ο Όκηινο 

είλαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν 

ΓΠΥΠ 8 δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ.  

Γιεπμηνεία 7, Δθαπμογή ηηρ πποζέγγιζηρ αναμόπθωζηρ ηος ΓΛΠ 29- Οικονομικέρ καηαζηάζειρ ζε 

ςπεππληθωπιζηικέρ οικονομίερ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά 

ηελ 1 Μαξηίνπ 2006). 
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Ζ Γηεξκελεία 7 απαηηεί φπσο ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κηα εηαηξία δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε 

ππεξπιεζσξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, ρσξίο λα ππήξμε ππεξπιεζσξηζκφο ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, λα εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 29 ζαλ λα ήηαλ πάληνηε νηθνλνκία ζε 

θαηάζηαζε ππεξπιεζσξηζκνχ. Ζ Γηεξκελεία 7 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν. 

Γιεπμηνεία 8, Πεδίο εθαπμογήρ ΓΠΥΠ 2 (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

θαηά ή κεηά ηελ 1 Μαΐνπ 2006). 

Ζ Γηεξκελεία 8 δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΠΥΠ 2 Παποσέρ πος εξαπηώνηαι από ηην αξία ηων μεηοσών 

εθαξκφδεηαη ζε ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο κηα εηαηξία παξαρσξεί ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα κεηαβηβάζεη κεηξεηά ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ 

ηεο), φηαλ ην πξνζδηνξίζηκν αληάιιαγκα πνπ έρεη ιεθζεί θαίλεηαη λα είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ εχινγε 

αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ παξαρσξνχληαη ή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη. Ζ 

Γηεξκελεία 8 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν. 

 

Γιεπμηνεία 9, Δπανεκηίμηζη ενζωμαηωμένων παπαγώγων (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηνπλίνπ 2006) 

Ζ Γηεξκελεία 9 απαηηεί φπσο κηα εηαηξία εθηηκά θαηά πφζν έλα ζπκβφιαην πεξηέρεη έλα ελζσκαησκέλν 

παξάγσγν θαηά ηε ζηηγκή ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαγνξεχεη κεηαγελέζηεξε 

επαλεθηίκεζε εθηφο εάλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ κεηαβάιινπλ νπζηαζηηθά ηηο 

ηακηαθέο ξνέο. Ζ Γηεξκελεία 9 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν. 

 

Γιεπμηνεία 10, Δνδιάμεζη Οικονομική Έκθεζη και Απομείωζη (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2006). 

Ζ Γηεξκελεία 10 κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ αλαγλσξηζηεί 

δεκία απνκείσζεο ζε ελδηάκεζε πεξίνδν αλαθνξηθά κε ππεξαμία ή επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 

δηαζέζηκνπο πξνο πψιεζε ή κε εηζεγκέλνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ ηεξνχληαη ζην θφζηνο, θαζψο απηή 

ε απνκείσζε δελ κπνξεί λα αληηινγηζηεί ζε επφκελεο ελδηάκεζεο ή εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

Γηεξκελεία 10 δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 

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.  
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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 φκηιν. Ζ Γηεξκελεία 11 δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ 

ηελ ΔΔ. 

Γιεπμηνεία 12, ςμβάζειρ Παπασώπηζηρ (Service Concession Arrangements) (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

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 φκηιν. Ζ 

Γηεξκελεία 12 δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 
 

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 
 

Δπισειπημαηικοί ηομείρ 

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 31.03.2008 έσοςν υρ εξήρ: 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Λνηπά χλνιν 

 Δζσηεξηθφ Δμσηεξηθφ Δζσηεξηθφ Δμσηεξηθφ   

Κχθινο εξγαζηψλ 4.131.099 26.463 5.692.514 767.250 10.336 10.627.662 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα -3.755.296 -24.199 -5.174.063 -857.239 -8.962 -9.819.759 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 375.803 2.264 518.451 -89989 1.374 807.903 

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  -81.200 -523 -111.878 64.384 -194 -129.411 

Κέξδε πξν θφξσλ 294.603 1.741 406.573 -25.605 1.180 678.492 

Φφξνη 32.844 212 45.252 -427 78 77.959 

Κέπδη σπήζηρ 327.447 1.953 451.825 -26.032 1.258 756.451 

 

 

 

 

 

 



ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.E. 

 Δνδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηην πεπιίοδο από 1η Ιανοςαπίος έυρ 31 Μαπηίος 2008 

(Σα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε  Δςπώ) 

Σελίδα 14 από 17 
 

Σα ενοποιημένα αποηελέζμαηα καηά ηομέα ηηρ σπήζηρ πος έληξε ηην 31.03.2007 έσοςν υρ εξήρ: 

 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

χλνιν 

 Δζσηεξηθφ Δμσηεξηθφ Δζσηεξηθφ Δμσηεξηθφ  

Κχθινο εξγαζηψλ 3.739.878 12.210 6.142.789 875.356 10.770.233 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα -3.499.668 -11426 -5.748.241 -795.511 -10.054.845 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 240.210 784 394.548 79.845 715.388 

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  -89.021 -291 -146.218 -7.190 -242.720 

Κέξδε πξν θφξσλ 151.189 494 248.330 72.655 472.668 

Φφξνη -45.687 -148 -75.042 0 -120.877 

Κέπδη σπήζηρ 105.502 345 173.288 72.655 351.791 

 

Δπιπλέον πληποθοπίερ ανά ηομέα καηά ηην 31.03.2008 έσοςν υρ εξήρ: 

 

 

 

8. ΔΝΩΜΑΣΔ  ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ 
 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ 

πεξίνδν 1.1-31.3.2008 θαη 1.1-31.12.2007 σο αθνινχζσο: 

 

 
ΟΜΙΛΟ 

31/03/08 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/08 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/07 

 

ΜΗΚΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ 
13.126.337 14.122.104 11.952.001 12.481.765 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ ΚΑΗ ΜΔΗΧΔΗ 
249.096 803.710 4.153 1.082.174 

ΑΠΟΒΔΔΗ (478.428) (1.799.477) (403.487) (1.611.938) 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΧΜΑΣΧΝ 

ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧΝ 
12.897.005 13.126.337 11.552.667 11.952.001 

 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθφ 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθφ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθφ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθφ 

Λνηπά χλνιν 

       

χλνιν ελεξγεηηθνχ 12.904.174 79.676 17.781002 2.390.277 43.158 33.198.287 

Ίδηα Κεθάιαηα 3.003.519 18.545 4.138.628 556.350 10.045 7.727.087 

Απνζβέζεηο (ζχλνιν ρξήζεο) 185.965 1.148 256.246 34.447 622 478.428 
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9. ΑΩΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.3.2008 θαη 1.1-31.12.2007 σο 

αθνινχζσο: 

 
ΟΜΙΛΟ 

31/03/08 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/08 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/07 

 

ΜΗΚΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ 
7.596.100 5.768.551 6.132.081 5.193.060 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ ΚΑΗ ΜΔΗΧΔΗ 
123.434 2.053.409 28.196 1.113.583 

ΑΠΟΒΔΔΗ (49.130) (225.860) (44.967) (174.562) 

ΤΝΟΛΟ ΑΧΜΑΣΧΝ 

ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧΝ 
7.670.404 7.596.100 6.115.310 6.132.081 

 

10. 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 31/03/2008 ΟΜΙΛΟ 2007 

 
Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 
Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 
Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 
Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Σξαπεδηθά δάλεηα 600.680 5.695.843 2.034.225 5.940.392 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 17.492 48.180 17.492 51.150 

Οκνινγηαθά δάλεηα 1.055.560 2.069.379 1.055.560 2.069.379 

χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 1.673.732 7.813.402 3.107.277 8.060.921 
 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 ΔΣΑΙΡΔΙΑ 31/03/2008 ΔΣΑΙΡΔΙΑ 2007 

 
Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Σξαπεδηθά δάλεηα 399.414 5.695.843 1.773.624 5.940.392 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 13.262 40.092 17.492 40.092 

Οκνινγηαθά δάλεηα 1.055.560 2.069.379 1.055.560 2.069.379 

χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 1.468.236 7.805.314 2.846.676 8.049.863 

 

Ζ ιήμε ηνπ δαλεηζκνχ έρεη σο εμήο: 

 
ΟΜΙΛΟ 

31/03/08 

ΟΜΙΛΟ 

2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/08 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

2007 

1 έηνο 1.673.732 3.107.277 1.468.236 2.846.676 

1-5 έηε 7.592.152 7.839.671 7.584.064 7.828.813 

Πάλσ απφ 5 έηε 221.250 221.250 221.250 221.250 

χλνιν καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ 9.487.134 11.168.198 9.273.550 10.896.539 
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11. 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 κεηξηθεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

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

πεξηφδνπο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Μαξηίνπ 2008 θαη 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 αληίζηνηρα 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
 
 
 
 
 

 

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ  

 

31/03/2008 

  

31/12/2007 

    

ΑΛΑ ΑΔ 6.287  12.805 

ΤΝΟΛΑ 6.287  12.805 

 

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΔ ΠΩΛΗΔΙ 

31/03/2008  31/12/2007 

GREGORYS ROMANIA SA 34.444  54.094 

ΑΛΑ ΑΔ 97.209  435.632 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ 66.334  285.936 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ 92.839  69.598 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ ΔΠΔ -  476.548 

QUALITY FOOD MANAGMENT ΔΠΔ   -  46.726 

ΤΝΟΛΑ 290.826  1.368.534 

    

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ  31/03/2008  31/12/2007 

    

GREGORYS MICROMEALS 7.208  7.208 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ 973.756  926.412 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ 41.270  24.816 

GREGORYS ROMANIA SA 57.050  32.241 

F.Q.M. ΔΠΔ -  26.716 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ ΔΠΔ -  50.689 

ΑΛΑ ΑΔ 96.841  14.311 

ΤΝΟΛΑ 1.176.125  1.082.393 

    

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 31/03/2008  31/12/2007 

    

ΑΛΑ ΑΔ 4.058  14.070 

ΤΝΟΛΑ 4.058  14.070 

 

ΟΜΙΛΟ 

31.3.2008 

ΟΜΙΛΟ 

31.12.2007 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.3.2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.12.2007 

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο  313.105 1.160.691 255.500 920.589 

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  - - - - 

Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  - 300.000 - 300.000 
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       12.  ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  
 

α.Τθίζηαληαη επίδηθεο εηζπξάμεσο απαηηήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ηελ 31.03.2008, 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. 

ΙΙ.Ανέλεγκηερ θοπολογικά σπήζειρ  

Οινθιεξψζεθε 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 . 

 

13. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 
 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελεζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα ηα νπνία λα επηξεάδνπλ ηα απνηειεζκάηα ή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθείπηνπλ απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ 01/01-31/03/2008. 

 

Ζ Δλδηάκεζε πλνπηηθή Οηθνλνκηθή Έθζεζε εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 26.5.2008 θαη 

ππνγξάθεθε κεηά απφ εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνπο θάησζη:  

 

Άιηκνο, 26 Ματνπ 2008 

Ο Πξφεδξνο 

Γεσξγάηνο  Β.Γξεγφξεο 

ΑΓΣ  A. 564143 

    Μέινο Γ 

Γξεγνξηάδεο Κσλ/λνο  

ΑΓΣ.   192787 

 

 

Ζ Πξντζηακέλε Λνγηζηεξίνπ 

Εεζνπνχινπ Δπαλζία 

ΑΓΣ. X.209801/  AM24503 A`ΣΑΞΖ 

 

  

ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ 

ΥΡΗΔΙ 
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 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 


