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ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

  

1 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε 31.3.2009 

2 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Καηαζηάζεηο πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε 31.3.2009 

3 Δλδηάκεζνη πλνπηηθνί Ηζνινγηζκνί ηεο 31.3.2009 

4 Δλδηάκεζεο Καηαζηάζεηο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε 31.3.2009 

5 Δλδηάκεζεο Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε 31.3.2009 

6 
εκεηψζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε 

31.3.2009 

6.1  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

6.2 Αξρέο ζχληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

6.3 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

6.4 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

6.5 Αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

6.6 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

6.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

6.8 Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

6.9 Γάλεηα 

6.10 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

6.11 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

6.12 Γεζκεχζεηο θαη Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

6.13 Μεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα  

 

Ζ Δλδηάκεζε πλνπηηθή Οηθνλνκηθή Έθζεζε εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 28.5.2009 θαη 

ππνγξάθεθε κεηά απφ εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνπο θάησζη:  

 

Άιηκνο, 28 Ματνπ 2009 

 

 

Ο Πρόεδρος ηοσ ∆ιοικηηικού Σσµβοσλίοσ:   Γεσξγάηνο Β.Γξεγφξεο  

 

 

  

Ο Ανηιπρόεδρος και ∆ιεσθύνων Σύµβοσλος:   Γεσξγάηνο Γ. Βιάζηνο 

 

 

 

Το Μέλος ηοσ ∆ιοικηηικού Σσµβοσλίοσ:    Γξεγνξηάδεο Μ. Κσλζηαληίλνο 
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   1. ΕΝΔΙΑΜΕΕ  ΤΝΟΠΣΙΚΕ  ΚΑΣΑΣΑΕΙ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ  1.1-31.03.2009 

 

    2. ΕΝΔΙΑΜΕΕ  ΤΝΟΠΣΙΚΕ  ΚΑΣΑΣΑΕΙ  ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ  1.1-31.03.2009 

 

 

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 7  έσο 18 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

 

 ΟΜΙΛΟ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

εκ. 

01.01-

31.03.2009 

01.01-

31.03.2008 

01.01-

31.03.2009 

01.01-

31.03.2008 

      

Κχθινο εξγαζηψλ  10.242.073 10.627.662 9.313.327  9.437.219 

Κφζηνο πσιήζεσλ  -4.416.051 -4.493.186   -3.870.341 -3.728.304 

Μηθηά θέξδε  5.826.022 6.134.476 5.442.986 5.708.915 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα      1.069.822 857.942 1.076.186    874.511 

  6.895.844 6.992.418  6.519.172 6.583.426 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο  -4.234.519 -4.330.090 -3.953.287 -4.039.321 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  -1.873.931 -1.743.761 -1.656.359 -1.493.825 

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο          -20.247 -23.436     -20.247       -23.436 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα      -27.010 -87.228     -19.604        -87.659 

Κέξδε πξν θόξσλ  θαη  

Υξεκαηνδνηηθώλ απνηειεζκάησλ  
740.137 807.903     869.675 939.185 

Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο  -145.954 -129.411    -139.065 -191.913 

Κέξδε πξν θφξσλ  594.183 678.492     730.610 747.272 

Πιένλ/(Μείνλ): θφξνη  -197.003 77.959 -182.653 78.385 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο  397.180 756.451 547.957 825.657 

Καηαλεκεκέλα ζε :      

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  830.648 797.764     547.957 825.657 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο    -433.468 -41.313        - - 

      

Κέξδε αλά κεηνρή-Βαζηθά  0,0176 0,0334      0,0246 0,0365 

      

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ-θνηλέο 

κεηνρέο  
22.621.740 22.621.740 22.621.740 22.621.740 

      

 

 ΟΜΙΛΟ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

εκ. 

01.01-

31.03.2009 

01.01-

31.03.2008 

01.01-

31.03.2009 

01.01-

31.03.2008 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο  397.180 756.451     547.957 825.657 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά απφ 

θφξνπο  - - - - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 

κεηά απφ θφξνπο  
397.180 756.451     547.957 825.657 

Καηαλεκεκέλα ζε :      

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  830.648 797.764     547.957 825.657 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο    -433.468 -41.313        - - 
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3.ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΙ  ΙΟΛΟΓΙΜΟΙ ΣΗ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2009  

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 18 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

  ΟΜΙΛΟ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ημ 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Με θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ      

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.4 12.155.701 12.134.770 11.170.531 11.141.248 

Αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  6.5   7.600.619 7.473.439 6.159.734 6.032.554 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο επηρ/ζεηο       149.735 149.735 5.926.261 5.926.261 

Λνηπέο καθξνρξφληεο απαηηήζεηο    2.213.160 2.143.585 2.164.843 2.095.268 

  22.119.215 21.901.529 25.421.369 25.195.331 

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία      

Απνζέκαηα  1.342.281 1.361.779 1.203.131 1.224.144 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 6.6 4.691.077 6.133.366 4.617.592 5.674.239 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ  - - 1.162.650 1.096.589 

Λνηπέο απαηηήζεηο  2.220.511 2.457.172 1.271.975 1.304.851 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.7    750.235    720.294    557.444 569.122 

  9.004.104 10.672.611 8.812.792 9.868.945 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  31.123.319 32.574.140 34.234.161 35.064.276 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ      

Ίδηα Κεθάιαηα      

Μεηνρηθφ θεθάιαην 6.8 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  -5.079.830 -5.910.478 -1.489.039 -2.036.996 

πλ/θέο δηαθ.απφ κεηαηξνπή ζπγαηξηθψλ ηνπ εμ/θνχ  -526.377 -526.377 - - 

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο   9.103.385 8.272.737 13.218.147 12.670.190 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -367.590 65.878 - - 

Σύνολο Ιδίων κεθαλαίων  8.735.795 8.338.615 13.038.148 12.670.190 

Τπνρξεώζεηο      

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  405.719 407.157 359.327 359.327 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

Τπεξεζία 
 257.443 257.443 257.443 257.443 

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ζε Σξάπεδεο 6.9 5.789.262 6.047.466 5.667.220 5.925.424 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ζε Δηαηξείεο Υξεκαη.  

Μίζζσζεο 
6.9 40.092 40.092 40.092 40.092 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  610.350 583.175 598.878 571.703 

Σύνολο μακροπρόθεζμων σποτρεώζεων  7.102.866 7.335.333 6.922.960 7.153.989 

Βξαρππξόζεζκεο  ππνρξεώζεηο      

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  7.505.794 8.964.925 6.668.653 7.802.242 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο  6.9 4.750.603 4.453.273 4.730.914 4.419.260 

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ  - - 4.153 12.877 

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο    2.401.511 3.142.872 2.085.305 2.668.773 

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο  6.10 626.750 339.122 604.029 336.945 

Σύνολο βρατσπρόθεζμων σποτρεώζεων   15.284.653 16.900.192 14.093.054 15.240.097 

Σύνολο σποτρεώζεων   22.387.524 24.235.525 21.016.014 22.394.086 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  31.123.319 32.574.140 34.234.161 35.064.276 
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4. ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ  

 

 

ΟΜΙΛΟ  31/03/2009 
Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Γηαθνξά 

ππέξ ην 

άξηην 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 

 

 

 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

πλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο  

κεηαηξνπήο 

ηζνινγηζκώλ  

εμσηεξηθνύ 

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν 

Γηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο 

 

       

ύλνιν 

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 9.501.131 4.504.395 267.240 436.826 -526.377 -5.910.478 65.878 8.338.615 

Απνηέιεζκα  άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε - - - - - - - - 

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 31.03.2009 - - - - - 830.648 -433468 397.180 

Τπφινηπν ηελ 31 Μαξηίνπ 2009 9.501.131 4.504.395 267.240 436.826 -526.377 -5.079.830 -367.590 8.735.795 

         

ΟΜΙΛΟ  31/03/2008         

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 31.3.2008 - - - - - 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 

         

ΔΣΑΙΡΔΙΑ  31/03/2009         

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 9.501.131 4.504.395 266.020 435.640 - -2.036.996 - 12.670.190 

Κέξδε πεξηφδνπ 1.1 έσο 31.3.2009 - - - - - 547.957 - 547.957 

Τπφινηπν ηελ 31 Μαξηίνπ  2009 9.501.131 4.504.395 266.020 435.640 - -1.489.039 - 13.218.147 

         

ΔΣΑΙΡΔΙΑ  31/03/2008         

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 31.3.2008 - - - - - 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 
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Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 18 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

 5. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
ΟΜΙΛΟ 

31.03.2009 

ΟΜΙΛΟ 

31.03.2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.03.2009 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.03.008 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο     

Κέξδε  πξν θφξσλ 594.183 678.492 730.610 747.272 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο 465.092 478.428 408.194 403.487 

Πξνβιέςεηο -138.750 - -138.750 - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - -5.660 - - 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο - - - - 

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -6.588 -72.566 -6.588 -56.419 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 154.886 401.861  144.749 192.994 

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ 19.498 -153.187 21.014 -91.564 

Μείσζε / (Αχμεζε)   απαηηήζεσλ 1.609.375 -717.337 953.886 -763.801 

(Μείσζε) Αχμεζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -2.203.643 360.722 -1.758.603 150.449 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -128.643 -407.117 -118.506 -198.250 

Καηαβιεκέλνη θφξνη -226.857 - -226.857 - 

χλνιν ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 138.553 563.636 9.149 384.168 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

-148.111 -445.802 -73.544 -160.540 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 16.092 212.217 16.092 212.217 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 8.932 6.337 5.684 6.337 

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ - - - - 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -123.087 -227.248 -51.768 58.014 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε Ηδίσλ Μεηνρψλ - - - - 

Δηζπξάμεηο απφ  δάλεηα 312.165 1.090.000 312.165 1.090.000 

Δηζπξάμεηο απφ απμήζεηο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ - - - - 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαη. κηζζψζεηο 

(ρξενιπζία) 

-18.793 -18.413 -5.585 -4.232 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -278.897 -1.003.970 -275.639 -966.000 

χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 14.475 67.617 30.941 119.768 

Καζαξή αχμεζε/κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  

ρξήζεο 

29.941 404.005 -11.678 561.950 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 720.294 1.113.124 569.122 708.358 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 750.235 1.517.129 557.444 1.270.308 
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6. ΗΜΕΙΩΕΙ  ΕΠΙ  ΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 

6.1. 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  01/01-31/03/2009, 237 ζεκεία πψιεζεο απφ ην νπνία 28 

αλήθαλ ζηελ εηαηξεία, 6 ζε ζπγαηξηθέο, 186 ζε αδεηνχρνπο δηθαηφρξεζεο (franchisees), 10 ζεκεία πψιεζεο 

ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο , 6 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. 

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη επηά θαηνρπξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα. Σν ππ΄ αξηζκφλ 138332 ζήκα πνχ απνηειείηαη  
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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 Προϊόνηα 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 Ν. 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 ζηηο 31/03/2009 δηαπξαγκαηεπφηαλ ζηε θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο 

θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

H εηαηξεία ‘PRIME ΚΔΦΑΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ.’(πξνηείλσλ) ηελ 22 Γεθεκβξίνπ 2008, απεχζπλε 

ππνρξεσηηθή δεκφζηα πξφηαζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.’, νη νπνίεο δελ θαηέρνληαλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ Πξνηείλνληα θαη ηα 

πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζπληνληζκέλα κε απηφλ.  Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηελ 23 Ηαλνπαξίνπ 2009 

ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη ε πεξίνδνο απνδνρήο 

άξρηζε ηελ Σεηάξηε 28 Ηαλνπαξίνπ θαη έιεμε ηελ Σεηάξηε 25 Φεβξνπαξίνπ 2009. Γπλάκεη ηεο απφ 

7/503/13.03.2009 απφθαζήο ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο απνθάζηζε ηα 

αθφινπζα:  Δλέθξηλε ην αίηεκα ηεο PRIME ΚΔΦΑΛΟ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο 

(squeeze-out) ησλ κεηνρψλ ηεο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  Α.Β.Δ.Δ. πνπ δελ θαηέρεη ε PRIME 

ΚΔΦΑΛΟ θαη ηα πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζπληνληζκέλα κε απηήλ (ήηνη νη θθ. Βιάζεο, Αξηεκηο θαη Αζαλία 

Γεσξγάηνπ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 3461/2006 θαη ην άξζξν 2 ηεο` ππφ ζηνηρεία 4/403/08.11.2006 

απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (άζθεζε δηθαηψκαηνο εμαγνξάο 

κεηά ην ηέινο δεκφζηαο πξφηαζεο).   

Δπίζεο κε ηελ απφθαζε 7/503/13-03-2009 ηνπ  Γ.  ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο νξίζηεθε  σο εκέξα 

παχζεο (αλαζηνιήο) ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ  ηεο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

Α.Δ.Β.Δ.’ηελ 7ε Απξηιίνπ 2009. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νκίινπ θαηά ηελ 

31.03.2009 θαη 31.03.2008 αλέξρνληαλ ζε 549 θαη 606 άηνκα αληίζηνηρα, ηεο δε κεηξηθήο ζε 406 θαη 484 

άηνκα ηελ 31.03.2009 θαη 31.03.2008 αληίζηνηρα. 
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6.2. 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. 

 

6.2.1.Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγηζηηθεο αξρέο 

 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Μαξηίνπ 2009 « 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  

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 2008, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζηελ 

δηεχζπλζε www.gregorys.gr. 

Ζ ζχληαμε ησλ 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 2008 θαη έρνπλ 

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

ηεο πεξηφδνπ 01.01-31.03.2009 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιεην ηεο εηαηξείαο ‘ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ΄ ηελ 28 Ματνπ 2009.  

Βάζε Δλνπνίεζεο 

Οη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 01/01-31/03/2009 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.  

 

http://www.gregorys.gr/
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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  νιηθήο ελνπνίεζεο.  

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).  

   

6.2.2. Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξµελείεο:  

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: 

 

Γηεξκελεία 13, «Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηώλ» 

Ζ δηεξκελεία 13 δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ.  

 

Γηεξκελεία 15 «πκβόιαηα γηα ηελ Καηαζθεπή Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» 

Ζ δηεξκελεία 15 δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ.  

 

 Γηεξκελεία 16, «Αληηζηαζκίζεηο θαζαξήο αληηζηαζκίδεη ηελ θαζαξή επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην 

εμσηεξηθό» 

Ζ δηελέξγεηα 16 δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηοθαζψο ν Οκηινο δελ αληηζηαζκίδεη ηελ 

θαζαξή επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1, «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξαο» θαη ζην ΓΛΠ 27,  «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαηάζεηο» 

Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ.  
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Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2, «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ»  

Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

 ΓΠΥΑ 8, «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο» 

Σν ΓΠΥΑ 8 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, «Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Καηά Σνκέα» θαη πηνζεηεί ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαηά ηνκέα. 

Ζ πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηήηαη είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνηίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ  ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. 

Ο Όκηινο πξνζδηφξηζε ηνπο  ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 6.3. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1, «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

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

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο είλαη: ε απαίηεζε φπσο ε θαηάζηαζε 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιάησλ, πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγεο κε  κεηφρνπο, ε εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο 

θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ («comprehensive income») πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη 

εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ καδί κε ηα «ινηπά ζπλνιηθά έζνδα» («other 

comprehensive income») θαη ηεο απαίηεζεο φπσο επαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή 

αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο πξνγελέζηεξεο 

ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, δει. ζε κηα ηξίηε ζηήιε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Ο Όκηινο έθαλε ηηο 

απαξαίηεηεο  αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ θαη επέιεμε λα 

παξνπζηάζεη ηα ζπλνιηθά έζνδα ζε μερσξηζηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

  

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32, «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΛΠ 1, «Παξνπζίαζε ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» όζνλ αθνξά «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν (ή 

«puttable» κέζν)» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο  απηέο  δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΓΛΠ 39, «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» -  Αληηθείκελα θαηάιιεια πξνο 

αληηζηάζκηζε. 

ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθφζνλ δελ έρεη ζπλάςεη ηέηνηνπ είδνπο 

αληηζηαζκίζεηο. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 23, «Κόζηνο Γαλεηζκνύ» 

Με βάζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 23, θαηαξγείηαη ε επηινγή (πνπ ππήξρε ζην πξνεγνχκελν πξφηππν) 

γηα αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί άκεζα ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ζηα έμνδα πεξηφδνπ. Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ άκεζα 

ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πξέπεη 

λα θεθαιαηνπνηνχληαη.  
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Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ή γηα ηελ πψιεζή ηνπ. χκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ, ν Όκηινο πηνζέηεζε ηελ αιιαγή απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ θαη κεηά. 

Παξφια απηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ ππήξραλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα πιεξνχλ ηηο 

αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έιαβε ρψξα θακία θεθαιαηνπνίεζε. 

Γελ έγηλε αλαπξνζαξκνγή γηα ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνχ είρε θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα πξηλ απφ ηελ 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009, 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» θαη ΓΠΥΑ 7 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθφζνλ ν Όκηινο δελ πξνέβεη ζε 

επαλαηαμηλφκηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 

6.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 
 

Επιτειρηματικοί τομείς 

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

Δμσηεξηθφ. 

 

Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 31.03.2009 έρνπλ σο εμήο: 

 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

 

Λνηπά 

 

χλνιν 

Κχθινο εξγαζηψλ 4.740.003 91.786 4.947.813 462.471 - 10.242.073 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έζνδα -4.392.261 -85.580 -4.649.491 -614.604 - -9.741.936 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 347.742 6.206 298.322 -152.133 - 500.137 

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  -74.650 -1.371 -65.420 -4.513 - -145.954 

Κέξδε πξν θόξσλ 273.092 4.835 232.902 -156.646 - 354.183 

Φφξνη -65.864 -1.209 -69.929 - - -137.002 

Κέξδε πεξηόδνπ 207.228 3.626 162.973 -156.646 - 217.181 
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Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.03.2008 έρνπλ σο εμήο: 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθνχ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθνχ 

 

Λνηπά 

 

χλνιν 

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 θόξσλ 294.603 1.741 406.573 -25.605 1.180 678.492 

Φφξνη 32.844 212 45.252 -427 78 77.959 

Κέξδε πεξηόδνπ 327.447 1.953 451.825 -26.032 1.258 756.451 

 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα θαηά ηελ 31.03.2009 έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα θαηά ηελ 31.03.2008 έρνπλ σο εμήο: 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθφ 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθφ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθφ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθφ 

 

Λνηπά 

 

χλνιν 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 12.904.174 79.676 17.781.002 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 πεξηφδνπ) 185.965 1.148 256.246 34.447 622 478.428 

 

 

6.4. ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ   
 

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

πεξίνδν 1.1-31.3.2009 θαη 1.1-31.12.2008 σο αθνινχζσο: 

 
           ΟΜΙΛΟ  

           31/03/2009 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/08 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/2009 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/08 

 

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 
12.134.770 13.126.337 11.141.248 11.950.001 

Πξνζζήθεο θαη Μεηψζεηο 313.674 661.959 265.128 642.346 

Απνζβέζεηο (292.743) (1.653.526) (235.845) (1.451.099) 

χλνιν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 12.155.701 12.134.770 11.170.531 11.141.248 

 Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθφ 

Υνλδξηθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθφ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δζσηεξηθφ 

Ληαληθέο 

πσιήζεηο 

Δμσηεξηθφ 

 

Λνηπά 

 

χλνιν 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 14.897.499 337.389 13.808.104 2.080.327 - 31.123.319 

Ίδηα Κεθάιαηα 4.212.061 128.495 3.394.782 1.000.457 - 8.735.795 

Απνζβέζεηο (ζχλνιν πεξηφδνπ) 219.168 4.023 200.186 41.715 - 465.092 
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6.5. ΑΧΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ   

 

Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ θίλεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.3.2009 θαη 1.1-

31.12.2008 σο αθνινχζσο: 

 
ΟΜΙΛΟ 

31/03/2009 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/2009 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2008 

 

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 
7.473.439 7573224 6.032.554 6.109.205 

Πξνζζήθεο θαη Μεηψζεηο 299.529 2.053.409 299.529 111.073 

Απνζβέζεηο (172.349) (200.612) (172.349) (187.724) 

χλνιν αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 7.600.619 7.473.439 6.159.734 6.032.554 

 

 

 6.6. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ  

 

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

 

 

 

6.7.  ΣΑΜΔΙΑΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΚΑΙ ΙΟΓΤΝΑΜΑ  

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

 

 

 

6.8. ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηελ 31.03.2009 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 01.01.2009 έσο 31.03.2009 δέλ πξαγκαηνπνηήζεθε θακκία κεηαβνιή ζην 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.   

 
 
 

 

ΟΜΙΛΟ  

31/03/2009 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/2009 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2008 

Πειάηεο  4.425.167 

 

6.275.670 4.367.856 

 

5.832.719 

Γξακκάηηα θαη επηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.236.434 828.220 1.220.260 812.044 

 5.661.601 7.103.890 5.588.116 6.644.763 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο -970.524 -970.524 -970.524 -970.524 

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
4.691.077 6.133.366 4.617.592 5.674.239 

 

ΟΜΙΛΟ 

31.03.2009 

ΟΜΙΛΟ 

31.12.2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.03.2009 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31.12.2008 

Σακείν 92.550 83.768 80.283 71.557 

Καηαζέζεηο Οςεσο θαη Πξνζεζκίαο       657.685 636.526 477.161 497.565 

ύλνιν  
750.235 720.294 557.444 569.122 
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6.9. 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 31/03/2009 ΟΜΙΛΟ 31/12/2008 

 
Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Σξαπεδηθά δάλεηα 3.690.416 1.955.943 3.393.086 2.214.147 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 4.630 40.092 4.630 40.092 

Οκνινγηαθά δάλεηα 1.055.557 3.833.319 1.055.557 3.833.319 

χλνιν δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ 
4.750.603 5.829.354 4.453.273 6.087.558 

 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 ΔΣΑΙΡΔΙΑ 31/03/2009 ΔΣΑΙΡΔΙΑ 31/12/2008 

 
Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκε

ο ππνρξεψζεηο 

Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

Σξαπεδηθά δάλεηα 3.670.727 1.833.901 3.359.073 2.092.105 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 4.627 40.092 4.627 40.092 

Οκνινγηαθά δάλεηα                   1.055.560 3.833.319 1.055.560 3.793.227 

χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 4.730.914 5.707.312 4.419.260 5.965.516 

 

Ζ ιήμε ηνπ δαλεηζκνχ έρεη σο εμήο: 

 
ΟΜΙΛΟ 

31/03/2009 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2008 

    ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/2009 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2008 

1 έηνο 4.492.399 4.453.273 4.472.710 4.419.260 

1-5 έηε 5.961.853 5.961.853 5.839.811 5.839.811 

Πάλσ απφ 5 έηε 125.705 125.705 125.705 125.705 

χλνιν καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ 10.579.957 10.540.831 10.438.226 10.384.776 

 

6.10.  ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ  

 

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

αλαιχνληαη σο θάησζη: 

 
 
 

 
 

 

ΟΜΙΛΟ 

31/03/2009 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/2009 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2008 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 298.235 133.261 298.235 133.261 

Έζνδα επφκελεο ρξήζεο 328.515 205.861 305.794 203.684 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ πξνβιέςεσλ 626.750 339.122 604.029 336.945 
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6.11 ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΜΔ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΚΑΙ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ 

ΠΡΟΧΠΑ 

  

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: 

 

 

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

πεξηφδνπο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Μαξηίνπ 2009 θαη 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 αληίζηνηρα 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/2009 

 ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2008 

    

ΑΛΑ ΑΔ 5.253  63.551 

ΤΝΟΛΑ 5.253  63.551 

 

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΔΟΓΑ 

 

31/03/2009 

  

31/12/2008 
GREGORYS ROMANIA SA 49.317  132.964 

ΑΛΑ ΑΔ 83.416  447.222 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ 63.701  304.171 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ 81.432  262.701 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ ΔΠΔ -  - 

QUALITY FOOD MANAGMENT ΔΠΔ   -  - 

ΤΝΟΛΑ 277.865  1.147.058 

    

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ  31/03/2009  31/12/2008 

    

GREGORYS MICROMEALS 7.208  7.208 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΔ 761.337  811.636 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΨΚΖ ΑΔ 57.093  19.178 

GREGORYS ROMANIA SA 213.034  163.717 

F.Q.M. ΔΠΔ -  - 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ ΔΠΔ -  - 

ΑΛΑ ΑΔ 123.979  94.852 

ΤΝΟΛΑ 1.162.651  1.096.591 

    

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 31/03/2009  31/12/2008 

    

ΑΛΑ ΑΔ 4.153  12.878 

ΤΝΟΛΑ 4.153  12.878 

 

ΟΜΙΛΟ 

31/03/2009 

ΟΜΙΛΟ 

31/12/2008 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/2009 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/12/2008 

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο  369.113 1.476.451 304.228 1.416.913 

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο  - - - - 

Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο  75.000 75.000 75.000 75.000 
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6.12.  ΓΔΜΔΤΔΙ ΚΑΙ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

 

       6.12.1 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο από επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο  

 

α.Τθίζηαληαη επίδηθεο εηζπξάμεσο απαηηήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ηελ 31.03.2009, 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. 

 

6.12.2. Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο 

Ο Όκηινο θαηά ηελ 31.03.2009 δελ είρε ρνξεγήζεη εγγπήζεηο πξνο εμαζθάιιηζε ππνρξεψζεσλ ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ θαη ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο εμνπιηζκνχ. 

6.12.3. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο  

Ανέλεγκηες θορολογικά τρήζεις  

  

6.12.4 Κεθαιαηαθέο δεζκεύζεηο 

Σελ 31.03.2009 ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ είραλ δεζκεχζεηο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΥΡΗΔΙ 

 ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ                             2006-2008 

 ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Α.Δ (απνξξνθήζεθε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηελ ρξήζε 2007)                                   2007 

 ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Α.Δ   (απνξξνθήζεθε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηελ ρξήζε 2007)                                                                     2007 

 ΑΛΑ Α.Δ                                                               2003-2008 

 ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΥΑΗΚΖ Α.Δ                                            2007-2008 

 ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΔΛΛΑΓΗΚΖ Α.Δ                            2007-2008 

 GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD        2004-2008 

 GREGORY’S ROMANIA S.A.                                      2005-2008 

 BLUE RIVER MANAGEMENT LTD                              2004-2008 
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6.13. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 31.03.2009 γεγνλφηα ηα νπνία λα ζα κπνξνχζαλ  επεξεάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. 

 

Ζ Δλδηάκεζε πλνπηηθή Οηθνλνκηθή Έθζεζε εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 28.05.2009 θαη 

ππνγξάθεθε κεηά απφ εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνπο θάησζη:  

 

 

 

Άιηκνο, 28 Ματνπ 2009 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

 

 

 

   Γεσξγάηνο  Β.Γξεγφξηνο 

ΑΓΣ  Α. 564143 

 

 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

 

 

 

 

Γεσξγάηνο Γ. Βιάζηνο 

ΑΓΣ.  Ξ 109644 

 

 

 

Ζ Πξντζηακέλε Λνγηζηεξίνπ 

 

 

 

 

 

 

Εεζνπνχινπ Δπαλζία 

ΑΓΣ. X.209801/ AM24503 A`ΣΑΞΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


