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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2012 – 

30.6.2012
 

είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’ κατά τη συνεδρίασή του την 26η Σεπτεμβρίου 2012. Η 

παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2012 – 30.6.2012
 

είναι 

αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gregorys.gr . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gregorys.gr/
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1. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.’ : 

1. Γεωργάτος Β. Γρηγόριος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Γεωργάτος Γ. Βλάσιος, Διευθύνων Σύμβουλος και 

3. Γρηγοριάδης Μ. Κωνσταντίνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισθέντες από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, δηλώνουμε ότι γνωρίζουμε: 

 

α. οι ενδιάμεσες συνημμένες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας «η Εταιρεία») 

για την περίοδο 1.1.2012 έως 30.06.2012 , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα  της Εταιρείας, καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως και 5 του Ν.3556/2007. 

β. Η συνημμένη εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 

εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 

στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του 

Ν.3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

 

Άλιμος, 26 Σεπτεμβρίου 2012 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Γεωργάτος Β. Γρηγόριος 

Α.Δ.Τ. Χ 027921 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

Γεωργάτος Γ. Βλάσιος 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 514161 

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Γρηγοριάδης Μ. Κωνσταντίνος 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 061572 
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2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 για την εξαμηνιαία περίοδο 

από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012) 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης για τη χρονική περίοδο του Α΄ 

εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2012 (01.01.2012 έως 30.06.2012). 

 

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2012, τα Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξελίχθηκαν ως 

ακολούθως: 

Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ανήλθε σε 15,6 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από 16,4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ 

το  αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας μικρή μείωση που οφείλεται, κυρίως, στο δυσμενές 

οικονομικό περιβάλλον που συνεχίζει να διατηρείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και 

του οποίου κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η συνεχόμενη μείωση των εισοδημάτων και η 

επιδείνωση της  καταναλωτικής ψυχολογίας. 

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε σχεδόν 4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το Α΄ Εξάμηνο του 2012 

από 3,3 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, ενώ οι Λειτουργικές Δαπάνες 

μειώθηκαν κατά 1 εκατομμύριο ΕΥΡΩ περίπου, γεγονός που εκμηδενίζει τις επιπτώσεις από την 

προαναφερόμενη μείωση του Κύκλου Εργασιών.   

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν σε 4,1 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το Α΄ Εξάμηνο του 2012 από 3,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ 

το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση οφειλόμενη κυρίως στην άνοδο των 

Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων και τη δραστική μείωση των Λειτουργικών Δαπανών. 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά Κέρδη) 

παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 3,4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το Α΄ Εξάμηνο του 2012 από 2,7 

εκατομμύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 2,6 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το Α΄ Εξάμηνο του 2012, από 2,2 

εκατομμύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Ομοίως τα Κέρδη μετά τους Φόρους 

ενισχύθηκαν και από 1,4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το Α` Εξάμηνο του 2011 αυξήθηκαν σε 2,1 

εκατομμύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. 

 

Ακολούθως, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας εξελίχθηκαν ως εξής: 

 

Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ανήλθε σε 4,8 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από 16 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 

Α΄ εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 11,2 εκατομμύρια ΕΥΡΩ περίπου, 

που όμως οφείλεται στην στρατηγική επιλογή της εταιρείας για μεταφορά του κομματιού της 

τροφοδοσίας του δικτύου των καταστημάτων στην θυγατρική εταιρεία Green Catering Α.Ε. 
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Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα και Λειτουργικές Δαπάνες 

Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σχεδόν σε 4,8 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το Α΄ Εξάμηνο του 2012 από 3,3 

εκατομμύρια ΕΥΡΩ  το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, ενώ τα λειτουργικά έξοδα σε 7,6 εκατομμύρια  

ΕΥΡΩ το Α΄ Εξάμηνο του 2012 από 9,3 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν σε 1,7 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το Α΄ Εξάμηνο του 2012, από 3,7 εκατομμύρια 

ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.  

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά Κέρδη) 

ανήλθαν σε 1 εκατομμύριο ΕΥΡΩ το Α΄ Εξάμηνο του 2012 από 2,9 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο 

εξάμηνο του 2011.  

Τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν σε 0,3 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το Α` Εξάμηνο του 2012, από 2,4 

εκατομμύρια ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.   

Τα Κέρδη μετά τους Φόρους ανήλθαν σε 0,3 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το Α` Εξάμηνο του 2012, από 1,6 

εκατομμύριο ΕΥΡΩ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

 

Σημαντικά Γεγονότα 

 

Στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας 

στη θυγατρική ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΕ από 51% σε 17,5%. Επιπρόσθετα, άλλαξε η μέθοδος 

ενοποίησης και από ολική πλέον ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Ο όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και 

κίνδυνο ρευστότητας. Το πρόγραμμα  διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο μη προβλέψιμο των 

χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις 

επιδόσεις της εταιρείας στο χρηματοοικονομικό πεδίο. 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το κεντρικό τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων της μητρικής 

εταιρείας ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.’ οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των 

εταιρειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και 

πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές όπως συναλλαγματικό, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

επιτοκίου. 

α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Κίνδυνος τιμών 

Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι την 30.06.2012 δεν είχε στην κατοχή του 

χρεόγραφα εισηγμένα σε χρηματιστηριακή αγορά. 
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Ο όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των υπηρεσιών που παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός 

αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των υπηρεσιών  που διαθέτει.  

 

ii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των 

επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο 

κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων στα δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο (κυρίως την 

μητρική εταιρεία) σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Ο όμιλος κατά την 30.06.2012 είχε δανεισμό συνολικού 

ποσού € 23,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ και είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον 

αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του.  

 

iii) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο όμιλος λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που σχετίζεται 

με ποικίλες συναλλαγματικές θέσεις. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος απορρέει από μελλοντικές 

εμπορικές συναλλαγές, αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και επενδύσεις  σε 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. 

Η διοίκηση έχει υιοθετήσει πολιτική που απαιτεί από τις εταιρείες του Ομίλου να διαχειριστούν τον 

συναλλαγματικό τους κίνδυνο σε σχέση με το λειτουργικό τους νόμισμα. Ο συναλλαγματικός 

κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού όταν παρατίθενται σε νόμισμα που διαφέρει από το λειτουργικό νόμισμα της 

οντότητας. 

Η μητρική Εταιρεία και οι ελληνικές θυγατρικές δεν έχουν σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός 

συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά. Ο Όμιλος έχει συγκεκριμένες επενδύσεις σε 

ξένες επιχειρήσεις των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκτίθενται σε συναλλαγματικούς κινδύνους.  

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα 

ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα,  τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και 

πιστωτικές εκθέσεις για τους σημαντικούς εταιρικούς πελάτες δεδομένου ότι το πελατολόγιο της 

εταιρείας αποτελείται από περισσότερους από 150  πελάτες. 

Εάν οι σημαντικοί εταιρικοί πελάτες μπορεί να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι 

αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου.  

Σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη,  λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικονομική  
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του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών 

καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων, σύμφωνα πάντα με όρια που έχει 

καθορίσει η Διοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα. Οι 

πωλήσεις σε πελάτες λιανικής εξοφλούνται με μετρητά.  

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε 

κατηγορίας εισπρακτέων, ως αναφέρεται παραπάνω. 

 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών 

διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. 

Η ρευστότητα του Ομίλου παρακολουθείται από την Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: 

 

 

30.06.2012-ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός 7.965.406 16.928.947 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.227.140 - - 

    

31.12.2011-ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός 7.225.016 18.357.263 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8.779.648 - - 

 

30.06.2012-ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός 7.878.946 13.706.250 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.714.879 - - 

    

31.12.2011-ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός 7.221.402 15.050.000 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.312.140 - - 

 

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Οι στόχοι του ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας του στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους 

μετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

κόστος κεφαλαίου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση τον συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το 

καθαρό χρέος διαιρούμενο με τα συνολικά απασχολούμενα  κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται 

ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, όπως  
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εμφανίζονται στον ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 

υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον  ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. 

  

 ΟΜΙΛΟΣ 

30.06.12 

ΟΜΙΛΟΣ 

31.12.2011 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.12 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.12.2011 

Σύνολο δανεισμού  24.894.353 25.582.279 21.585.196 22.271.402 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (1.400.047) (2.038.830) (749.725) (297.466) 

Καθαρός δανεισμός 23.494.306 23.543.449 20.835.471 21.973.936 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

μητρικής 
12.267.674 11.176.630 8.036.346 7.743.186 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 35.761.980 34.720.079 28.871.817 29.717.122 

Συντελεστής μόχλευσης 66% 74% 72% 74% 

 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Τα ποσά τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, 

λόγω του μεγέθους τους δεν επηρεάζουν των χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας 

και του Ομίλου. Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεόμενα προς αυτήν μέρη παρατίθενται 

αναλυτικά στη σημείωση 9.13 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε 

την 30.06.2012. 

 

 

 

ΑΛΙΜΟΣ , 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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3. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους Μετόχους της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και 

ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος , μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου 

που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 

διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι 

έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 

συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14011 

 

 
 

 

 

Η.Β.P. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ 

Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MORISON INTERNATIONAL 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 & ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14231 ΑΘΗΝΑ  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 
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    4. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Εταιρική και Ομίλου) 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημ.

01.01-

30.06.2012

01.01-

30.06.2011

01.01-

30.06.2012

01.01-

30.06.2011

Κύκλος εργασιών 15.628.431 16.372.215 4.767.429 16.022.836

Κόστος πωλήσεων -7.396.840 -7.148.056 -944.084 -7.034.603

Μικτά κέρδη 8.231.591 9.224.159 3.823.345 8.988.233

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 3.974.081 3.339.234 4.817.421 3.285.898

12.205.672 12.563.393 8.640.766 12.274.131

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -5.373.491 -6.474.632 -5.181.638 -6.198.492

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -3.314.255 -3.134.406 -2.363.463 -3.027.342

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης -22.916 -26.445 -22.916 -26.445

Λοιπά λειτουργικά έξοδα -80.281 -180.396 -42.277 -63.436

Κέρδη προ φόρων  και Χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων 3.414.729 2.747.514 1.030.472 2.958.416

 Χρηματοοικονομικά Έσοδα 8.797 10.721 8.679 10.591

 Χρηματοοικονομικά Έξοδα -852.984 -546.997 -755.862 -543.855

Κέρδη προ φόρων 2.570.542 2.211.238 283.289 2.425.152

Πλέον/Μείον: φόροι 9.4 -424.733 -787.207 9.871 -785.841

Κέρδη μετά από φόρους 2.145.809 1.424.031 293.160 1.639.311

Κατανεμημένα σε :

Μετόχους της μητρικής εταιρείας 608.245 1.481.022 293.160 1.639.311

Δικαιώματα μειοψηφίας 1.537.564 -56.991 - -

Κέρδη ανά μετοχή 0,3673 0,2437 0,0502 0,2806

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών-κοινές μετοχές 5.842.502 5.842.502 5.842.502 5.842.502

Αποτ/τα προ φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 4.126.443 3.578.246 1.702.005 3.752.117
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15  έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  
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5. Ενδιάμεση Συνοπτική Καταστάση Συνολικών Εσόδων (Εταιρική και Ομίλου) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011

Κέρδη / Ζημιές περιόδου μετά από φόρους 2.145.809 1.424.031

Συναλλαγματικές διαφορές -8.562 11.199

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους 2.137.247 1.435.230

Τα συνολικά κέρδη / ζημιές  κατανέμονται σε: 

Μετόχους της μητρικής εταιρείας 599.683 1.492.221

Δικαιώματα μειοψηφίας 1.537.564 -56.991

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011

Κέρδη / Ζημιές περιόδου μετά από φόρους 293.160 1.639.311

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από 

φόρους

Τα συνολικά κέρδη / ζημιές  κατανέμονται σε: 

Μετόχους της μητρικής εταιρείας 293.160 1.639.311

Δικαιώματα μειοψηφίας - -

1.639.311293.160
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6. Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Εταιρική και Ομίλου) 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9.5 12.482.948 13.008.570 7.291.668 7.823.944

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.279.797 2.279.797 - -

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9.6 24.247.435 24.315.943 23.559.405 23.618.999

Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες επιχ/σεις 155.015 214.310 339.463 259.064

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.565.396 6.000.000 - -

Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις 1.963.192 1.978.966 1.916.563 1.930.331

46.693.783 47.797.586 33.107.099 33.632.338

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 1.239.534 1.171.382 159.985 154.041

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.7 7.500.448 6.456.712 3.175.539 3.988.275

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου - - 566.497 693.925

Λοιπές απαιτήσεις 3.018.748 2.980.045 2.014.314 1.689.177

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.8 1.400.047 2.038.830 749.725 297.466

13.158.777 12.646.969 6.666.060 6.822.884

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 59.852.560 60.444.555 39.773.159 40.455.222

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 9.9 2.453.851 2.453.851 2.453.851 2.453.851

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.504.395 4.504.395 4.504.395 4.504.395

Αποθεματικά κεφάλαια 701.936 702.265 699.859 699.859

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 4.873.956 3.774.021 378.241 85.081

Συν/κές διαφ.από μετατροπή θυγατρικών του εξ/κού -266.464 -257.902 - -

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 12.267.674 11.176.630 8.036.346 7.743.186

Δικαιώματα μειοψηφίας 8.140.814 7.320.334 - -

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 20.408.488 18.496.964 8.036.346 7.743.186

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.10 864.383 900.137 856.953 886.142

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

Υπηρεσία 108.366 108.366
108.366

108.366

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις σε Τράπεζες 9.11 16.923.750 18.350.000 13.706.250 15.050.000

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες 

Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
5.197 7.263 - -

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 837.986 819.467 810.843 792.324

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 18.739.682 20.185.233 15.482.412 16.836.832

Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.227.140 8.779.648 1.714.879 4.312.140

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0 - - -

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 9.11 7.965.406 7.225.016 7.878.946 7.221.402

Υποχρεώσεις σε συνδεμένες εταιρείες του Ομίλου - - 3.179.888 691.462

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  4.743.886 5.115.011 3.093.140 3.405.029

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 9.12 767.958 642.683 387.548 245.171

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 20.704.390 21.762.358 16.254.401 15.875.204

Σύνολο υποχρεώσεων 39.444.072 41.947.591 31.736.813 32.712.036

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 59.852.560 60.444.555 39.773.159 40.455.222  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15  έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  
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7. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική και Ομίλου) 

ΟΜΙΛΟΣ  30/06/2012

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 

το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Συναλλαγματικές 

διαφορές  

μετατροπής 

ισολογισμών  

εξωτερικού

Αποτελέσματα 

εις νέο

Δικαιώματα 

μειοψηφίας        Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 2.453.851 4.504.395 267.240 435.025 -257.902 3.774.021 7.320.334 18.496.964

Αποτέλεσμα  άμεσα στην καθαρή θέση - - - - - - - -

Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρικές - - -329 - - 491.690 -717.084 -225.723

Κέρδη περιόδου 1.1 έως 30.06.2012 - - - - -8.562 608.245 1.537.564 2.137.247

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2012 2.453.851 4.504.395 266.911 435.025 -266.464 4.873.956 8.140.814 20.408.488

ΟΜΙΛΟΣ  30/06/2011

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 2.453.851 4.504.395 267.240 435.025 -243.570 2.761.625 -407.592 9.770.974

Αποτέλεσμα  άμεσα στην καθαρή θέση - - - - 11.199 - - 11.199

Κέρδη περιόδου 1.1 έως 30.06.2011 - - - - - 1.481.022 -56.991 1.424.031
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  30/06/2012

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 

το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό Αποθεματικά Υπόλοιπο εις νέο          Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 2.453.851 4.504.395 266.020 433.839 85.081 7.743.186

Κέρδη  περιόδου 1.1 έως 30.06.2012 - - - - 293.160 293.160

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2012 2.453.851 4.504.395 266.020 433.839 378.241 8.036.346

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  30/06/2011

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 2.453.851 4.504.395 266.020 433.839 1.950.688 9.608.793

Κέρδη  περιόδου 1.1 έως 30.06.2011 - - - - 1.639.311 1.639.311
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  Α.Β.Ε.E. 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 

 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

   
                                                           Σελίδα 14 από 29 

                                             

             

8. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Εταιρική και Ομίλου) 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη  προ φόρων 2.570.542 2.211.238 283.289 2.425.152

Πλέον/ μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 711.714 830.732 671.533 793.701

Συναλλαγματικές διαφορές -8.562 11.199 - -

Προβλέψεις 9.103 - -

Απομειώσεις ενσώματων & άυλων πάγιων περουσιακών 

στοιχείων
164.151 - 164.151 -

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις -1.052 - -1.052 -

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -69.939 68.463 -70.304 -12.087

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 680.035 536.276 583.031 533.264

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων -68.152 68.724 -5.943 61.629

Μείωση / (Αύξηση)απαιτήσεων -3.744.005 -1.963.166 628.796 -1.984.180

Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.085.997 -489.144 4.095 -487.867

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -732.191 -519.101 -616.870 -515.959

Καταβλημένοι φόροι -258.082 -17.866 -258.082 -

Σύνολο ταμειακών εισροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες

339.559 737.355 1.382.644 813.653

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων

-472.146 -357.273 -362.761 -349.505

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 416.770 206.302 353.402 200.210

Τόκοι εισπραχθέντες 8.797 10.721 8.679 10.591

Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων -289.499 - -289.499 -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες
-336.078 -140.250 -290.179 -138.704

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από  δάνεια 1.389.402 1.367.545 1.388.774 1.367.070

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματ. μισθώσεις 

(χρεολυσία)

-2.066 -1.888 - -

Εισπράξεις από πώληση Ιδίων Μετοχών 46.000 - 46.000 -

Εξοφλήσεις δανείων -2.074.980 -1.866.831 -2.074.980 -1.849.594

Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -641.644 -501.174 -640.206 -482.524

-638.163 95.931 452.259 192.425

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.038.210 1.311.163 297.466 1.133.159

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.400.047 1.407.094 749.725 1.325.584

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  χρήσης
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9. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών 

Καταστάσεων  

9.1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» είναι Ελληνική ανώνυμη εταιρεία, ιδρύθηκε το 1991 και 

υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Η εταιρεία προέρχεται από μετατροπή σε 

ανώνυμη εταιρεία της ετερόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία «Γεωργάτος Γρηγόριος και ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΦΕΚ 

ΤΑΕ-ΕΠΕ 4404/6.11.1991), η οποία προϋπήρχε από το 1987. Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 

1972 υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόρη 

Γεωργάτο.   

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αλίμου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ 174-56, τηλ. 210-

9971100, όπου βρίσκονται  και τα γραφεία της. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα (90) 

χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2081. 

Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρείας περιγράφεται ως εξής: 

Α.  Σκοπός της εταιρείας, είναι: 

Η παραγωγή ειδών διατροφής και τυποποιημένων γευμάτων γενικώς, όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες, 

σάντουιτς και συναφή είδη, σε εργαστήρια της εταιρείας, ή τρίτων, και η εμπορία αυτών λιανικώς ή 

χονδρικώς, η εμπορία ποτών αναψυκτικών και η εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών 

καπνοβιομηχανικών προϊόντων. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται:  

 στην εμπορία ειδών διατροφής και τυποποιημένων γευμάτων γενικώς, όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες, 

σάντουϊτς και συναφή είδη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με την θυγατρική του Εταιρεία που 

βρίσκεται στην Ρουμανία  

 στην εμπορία ποτών αναψυκτικών. 

 στην εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς παντώς είδους, συναφούς με τα παραπάνω ή μη, οίκων εσωτερικού 

και εξωτερικού. 

 στην συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, συνάπτοντας 

οποιασδήποτε μορφής εμπορικές συμφωνίες, franchising. 

 στην εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιομηχανικών προϊόντων. 

 

Για τη διανομή των προϊόντων της, η εταιρεία χρησιμοποιεί το δίκτυο καταστημάτων με την εμπορική 

επωνυμία «Γρηγόρης μικρογεύματα - Cofferight». Το δίκτυο αυτό αριθμούσε στο τέλος της περιόδου χρήσης 

01.01 - 30.06.2012, 245 σημεία πώλησης από το οποία 6 άνηκαν στην εταιρεία, 2 σε θυγατρικές, 217 σε 

αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees), 6 σημεία πώλησης στην αγορά της Ρουμανίας, 10 σημεία πώλησης 

στην Κύπρο και 4 σημεία πώλησης στην Αλβανία. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου 

κατά την 30.06.2012 και 30.06.2011 ανέρχονταν σε 233 και 217 άτομα αντίστοιχα, της δε μητρικής σε 201 

και 180 άτομα την 30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα. 
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Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα: το υπ΄ αριθμόν 138332 σήμα πού 

αποτελείται από τις λέξεις «Γρηγόρης Μικρογεύματα» με ημερομηνία λήξης προστασίας την 30/01/2018, το 

οποίο χρησιμοποιείται ως επωνυμία των σημείων πώλησης και το εμπορικό σήμα που αποτελείται από τη 

λέξη "Coffeeright" το οποίο χρησιμοποιείται ως επωνυμία των σημείων πώλησης του καφέ  με ημερομηνία 

λήξης προστασίας την 26/03/2022. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 ν. 2239/1994, η διάρκεια των 

σημάτων μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία. Η εταιρεία, μέσα από την διαδικασία επιλογής και 

ανάπτυξης των προμηθευτών της και αξιοποιώντας, αφενός την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά και 

αφετέρου την βαθιά γνώση του προϊόντος, έχει καταφέρει να εμπλουτίσει τις αποκλειστικές συνταγές της με 

νέα προϊόντα που αναπτύσσουν για λογαριασμό της έλληνες και ξένοι παραγωγοί. Ποιοτικές έρευνες με τον 

ανταγωνισμό φέρνουν τα προϊόντα της εταιρείας μας στην κορυφή της αγοράς. 

Στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στη 

θυγατρική «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΕ» από  51%, σε 17,5%. Έτσι, έγινε ανακατάταξη της συμμετοχής στις 

οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου και παρουσιάζεται πλέον από «συμμετοχή σε 

θυγατρικές»  σε «συμμετοχή σε συγγενείς». Επιπρόσθετα, άλλαξε η μέθοδος ενοποίησης και από ολική 

πλέον ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

 

Η δομή του Ομίλου έχει ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

30.06.2012 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31.12.2011 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. Αθήνα Μητρική Μητρική - 

Α.Λ.Α.Σ. Α.Ε. Αθήνα 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪKH A.E Αθήνα 17,50 % 51,00 % Καθαρή Θέση 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε Αθήνα 89,60 % 89,60 % Ολική Ενοποίηση 

GREEN CATERING A.E. Αθήνα 20,00% 20,00% Ολική Ενοποίηση 

GREGORY’S ROMANIA S.A. Ρουμανία 79,81% 79,81% Ολική Ενοποίηση 

BLUE RIVER MANAGEMENT LTD Κύπρος 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση 

 

 

Οι παρούσες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας στις 26 Σεπτεμβρίου 2012. 

  

 

9.2.Λογιστικές αρχές 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους και χρήσεις 

που παρουσιάζονται. 
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Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι Συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2012 έχουν καταρτισθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), συμπεριλαμβανομένων των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και τις ερμηνείες των Δ.Π.Χ.Α που έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί 

σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Επίσης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφορές». 

 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρεπει να εξετάζονται σε 

συνδυασμό με τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 

2011. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 

κρίσιμων λογιστικών παραδοχών από τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

που έχουν υιοθετηθεί. Οι σημαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σημειώσεις των 

Οικονομικών Καταστάσεων, όπου εκρίθη σκόπιμο. Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις 

αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου, σε σχέση με 

τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. 

Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια, σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

 

Ενοποίηση 

(α) Θυγατρικές 

Θυγατρικές εταιρίες είναι εκείνες (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) 

στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη 

δυνατότητα να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται. 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν, λαμβάνονται 

υπόψη, όταν ο Όμιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο μιας εταιρίας. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που ο έλεγχός τους μεταβιβάζεται στον Όμιλο και 

παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική μέθοδος εξαγοράς 

χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση των εξαγοραζόμενων θυγατρικών. Το κόστος μιας εξαγοράς 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των εύλογων αξιών, κατά την ημερομηνία συναλλαγής, των περιουσιακών 

στοιχείων που προσφέρονται, των μετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή 

αναλαμβάνονται, πλέον οποιουδήποτε κόστους που σχετίζεται άμεσα με την εξαγορά. Τα αποκτώμενα  
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στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία 

τους κατά την ημερομηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού της μειοψηφίας. 

Η διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων των αποκτώμενων στοιχείων ενεργητικού της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως 

υπεραξία. Όταν το κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των αποκτώμενων στοιχείων 

ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά 

αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές, υπόλοιπα 

λογαριασμών και τα μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ των εταιριών 

του Ομίλου, απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν το κόστος 

τους δεν μπορεί να ανακτηθεί. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών έχουν τροποποιηθεί όποτε  

 

κρίθηκε αναγκαίο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον 

Όμιλο. Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών συμπίπτει με αυτή της 

μητρικής Εταιρίας. Τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζημιών και των 

ιδίων κεφαλαίων που δεν αναλογούν στον Όμιλο. Τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζονται διακριτά στην 

ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού συνολικών εσόδων καθώς και σε διακριτή γραμμή στα ίδια κεφάλαια 

της ενοποιημένης κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σε περίπτωση εξαγοράς δικαιωμάτων μειοψηφίας από 

την Εταιρία, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρίας που εξαγοράζεται αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρίας 

οι συμμετοχές σε θυγατρικές εμφανίζονται στην αξία κτήσης μείον τις προβλέψεις για απαξίωση, εφόσον 

υπάρχουν. 

 

(β) Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς επιχειρήσεις αποκαλούνται οι νομικές οντότητες όπου η συμμετοχή του Ομίλου, μετά 

δικαιωμάτων ψήφου, είναι μεταξύ 20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί 

σημαντική επιρροή, αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε 

συγγενείς επιχειρήσεις εμπεριέχουν την υπεραξία (καθαρή από οποιεσδήποτε ζημίες από απαξίωση) που 

αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά. Σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο η συμμετοχή του Ομίλου στα κέρδη 

ή ζημιές που προκύπτουν μετά την εξαγορά των συγγενών εταιριών αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και η συμμετοχή του Ομίλου, επί των αποθεματικών που σχηματίζονται μετά από την 

εξαγορά, αναγνωρίζεται στα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου. Οι σωρευτικές, μετά από την εξαγορά, 

μεταβολές στους λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων τροποποιούνται έναντι του εμφανιζόμενου ποσού της 

επένδυσης. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών 

επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις εταιρίες αυτές. Οι μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη απαξίωσης των  
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στοιχείου ενεργητικού όπου μεταφέρθηκε. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εμπεριέχουν 

υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά τους. Όταν η αναλογία του Ομίλου στις ζημιές μιας συγγενούς 

επιχείρησης ισούται ή υπερβαίνει το ποσό συμμετοχής του, τότε ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω 

ζημιές, εκτός εάν έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις ή πραγματοποίησε πληρωμές για λογαριασμό των 

εταιριών αυτών. 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας και του Ομίλου είναι ότι η επίδραση από την εφαρμογή αυτών 

των νέων προτύπων, τροποποιήσεων δεν είναι σημαντική. 

 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και ο Όμιλος 

και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα 

  

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

         Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια “υφίσταται στο παρόν νομικά 

επιβαλλόμενο δικαίωμα για συμψηφισμό” και επίσης διευκρινίζει την εφαρμογή των κριτηρίων 

συμψηφισμού του ΔΛΠ 32 στα συστήματα διακανονισμού (όπως σε κεντρικά συστήματα οίκων 

εκκαθάρισης) τα οποία εφαρμόζουν μεικτούς μηχανισμούς διακανονισμού οι οποίοι δεν λειτουργούν 

ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 32 εφαρμόζονται αναδρομικά. Επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρμογή. Σε περίπτωση όμως που μια εταιρεία επιλέξει νωρίτερη εφαρμογή, πρέπει να γνωστοποιήσει 

το γεγονός και επίσης να πραγματοποιήσει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧΑ 7 για το συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών 

Υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. . Ο  Όμιλος 

και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

  Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η 

τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους 

χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης 

κατά των συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι  
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   τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει 

την τροποποίηση αυτή . Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα -  Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 

        Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Όπως 

έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την 

αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και εφαρμόζεται κατά την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται 

από το ΔΛΠ 39. Η Φάση 1 του ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση (ι) στην ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ιι) σε αλλαγή λογιστικοποίησης για 

εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή της  

 

        Εύλογης Αξίας Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις επόμενες φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική 

αντιστάθμισης και την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος και η 

Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές 

τους καταστάσεις. 

 

 Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 

       Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η 

διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά την 

διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου  ('δαπάνες 

αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες 

αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο πιθανά οφέλη α) την παραγωγή αποθεμάτων κατά την 

παρούσα χρήση και/ή β) βελτιωμένη πρόσβαση σε μετάλλευμα που θα εξορυχτεί στο μέλλον 

(περιουσιακό στοιχείο από τη δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν 

μπορούν να κατανεμηθούν συγκεκριμένα μεταξύ των αποθεμάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια 

της περιόδου και του περιουσιακού στοιχείου από τη δραστηριότητα αποκάλυψης, η διερμηνεία 20 

απαιτεί από την εταιρεία να χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η οποία βασίζεται σε μια μονάδα 

μέτρησης σχετικής με την παραγωγή. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή.  H Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία. 

 

       Το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει 

τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συμπεράσματος. Το πρόγραμμα των ετήσιων 

αναβαθμίσεων παρέχει ένα μηχανισμό εφαρμογής απαραίτητων αλλά όχι επείγουσων τροποποίησεων  
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        των ΔΠΧΑ. Η ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων είναι για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις, 

δεδομένου ότι γνωστοποιείται το γεγονός αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τις 

αναβαθμίσεις αυτές. Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτών 

των αναβαθμίσεων στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων: Διευκρινίζει τη διαφορά μεταξύ εθελοντικών 

πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών   πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 

ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούμενη συγκριτική περίοδος που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η 

προηγούμενη περίοδος. Μια εταιρεία πρέπει να περιλαμβάνει συγκριτικές πληροφορίες στις σχετικές 

σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όταν παρέχει εθελοντικά συγκριτικές πληροφορίες πέραν 

των συγκριτικών περιόδων που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Οι πρόσθετες συγκριτικές περίοδοι δεν 

χρειάζεται να περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη έκθεση οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η  

 

αρχική κατάσταση οικονομικής θέσης (γνωστή ως τρίτος ισολογισμός) πρέπει να παρουσιάζεται στις 

ακόλουθες συνθήκες: όταν η εταιρεία αλλάζει τις λογιστικές πολιτικές της, όταν πραγματοποιεί 

αναδρομικές επαναδιατυπώσεις ή πραγματοποιεί αναταξινομήσεις και η αλλαγή έχει σημαντική 

επίπτωση στη κατάσταση οικονομικής θέσης. Η αρχική κατάσταση θα είναι στην αρχή της 

προηγούμενης περιόδου. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη συγκριτική πληροφόρηση που παρέχονται 

εθελοντικά, οι σχετικές σημειώσεις δεν απαιτείται να συνοδεύουν τον τρίτο ισολογισμό.  

 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια: Διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο εξοπλισμός συντήρησης 

που πληροί τον ορισμό των ενσώματων παγίων και εξοπλισμού δεν είναι απόθεμα. 

 

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση: Διευκρινίζει ότι οι φόροι εισοδήματος που 

προκύπτουν από διανομές κατόχων συμμετοχικών τίτλων λογίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 Φόροι 

Εισοδήματος. Η τροποποίηση εξαλείφει τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 32 και απαιτεί από τις 

εταιρείες να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12 σε κάθε φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τις 

διανομές των κατόχων συμμετοχικών τίτλων. 

 

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά: Διευκρινίζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 που 

σχετίζονται με τη πληροφόρηση ανά τομέα για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για 

κάθε τομέα πληροφόρησης έτσι ώστε να ενισχύσει τη συνάφεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 8 

Λειτουργικοί τομείς. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για ένα συγκεκριμένο τομέα 

αναφοράς πρέπει να γνωστοποιούνται μόνο όταν τα ποσά αυτά παρέχονται τακτικά στον ΕΛΕΑ και  
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έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική μεταβολή στο συνολικό ποσό που γνωστοποιήθηκε στις 

προηγούμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τον τομέα αυτό. 

 

 Οδηγία μετάβασης  (Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) 

       Η οδηγία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, του 

ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες και του ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες 

επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία μετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη 

ελάφρυνση από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η ημερομηνία της «πρώτης εφαρμογής» του ΔΠΧΑ 

10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 10 για πρώτη 

φορά». Η εκτίμηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγματοποιείται κατά την «ημερομηνία της πρώτης 

εφαρμογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίμηση ελέγχου είναι 

διαφορετική μεταξύ ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 27/Διερμηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδρομικές 

προσαρμογές. Ωστόσο, εάν η εκτίμηση ελέγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομική εφαρμογή. Εάν 

παρουσιάζονται περισσότερες από μία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση που       

απαιτεί την επαναδιατύπωση μόνο μιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το ΣΔΛΠ τροποποίησε το 

ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες  και το ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες 

επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 

υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 
 
 

9.3. Λειτουργικοί τομείς 

 

Πρωτεύον τομέας πληροφόρησης - Επιχειρηματικοί τομείς. 

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

Εξωτερικό. 

Ο όμιλος από τη χρήση 2009 εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί τομείς» το οποίο αντικαθιστά το 

Δ.Λ.Π. 14 «Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα Δραστηριότητας». 

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα κατά τομέα της περιόδου που έληξε την 30.06.2012 έχουν ως εξής: 

Χονδρικές πωλήσεις 

Εσωτερικού

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εσωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λοιπά Σύνολο

Κύκλος εργασιών 10.268.069 204.965 2.462.366 302.985 2.390.046 15.628.430

Λοιπά λειτουργικά έξοδα και έσοδα -7.800.178 -177.462 -1.976.403 -400.003 -1.859.656 -12.213.702

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 2.467.891 27.504 485.962 -97.018 530.390 3.414.729

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -119.235 -2.623 -348.952 -2.058 -371.319 -844.187

Κέρη προ φόρων 2.348.656 24.880 137.010 -99.076 159.072 2.570.542

Φόροι -424.988 -8.383 4.608 0 4.030 -424.733

Κέρδη περιόδου 1.923.669 16.497 141.618 -99.076 163.102 2.145.809
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Τα ενοποιημένα αποτελέσματα κατά τομέα της χρήσης που έληξε την 30.06.2011 έχουν ως εξής: 

Χονδρικές πωλήσεις 

Εσωτερικού

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εσωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λοιπά Σύνολο

Κύκλος εργασιών 10.280.713 135.522 2.696.429 385.020 2.874.531 16.372.215

Λοιπά λειτουργικά έξοδα και έσοδα -8.411.024 -110.245 -2.204.156 -564.295 -2.334.981 -13.624.701

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.869.689 25.277 492.273 -179.275 539.550 2.747.514

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -341.959 -6.203 -89.659 -2.845 -95.611 -536.276

Κέρδη προ φόρων 1.527.730 19.074 402.614 -182.120 443.939 2.211.238

Φόροι -503.931 -9.006 -132.119 -1.305 -140.847 -787.207

Κέρδη περιόδου 1.023.799 10.068 270.496 -183.425 303.092 1.424.031

 

 

Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 30.06.2012 έχουν ως εξής: 

 

Χονδρικές πωλήσεις 

Εσωτερικού

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εσωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λοιπά Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού 20.834.403 729.794 17.373.064 1.518.048 19.397.252 59.852.560

Ίδια Κεφάλαια 10.999.657 418.659 3.641.932 943.654 4.404.585 20.408.488

Αποσβέσεις (σύνολο περιόδου) 38.162 7.773 305.008 33.244 327.526 711.714  
 
 

Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 30.06.2011 έχουν ως εξής: 

Χονδρικές πωλήσεις 

Εσωτερικού

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εσωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λοιπά Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού 29.374.181 598.278 7.433.523 2.107.417 7.951.874 47.465.273

Ίδια Κεφάλαια 6.502.427 169.201 1.600.003 1.304.991 1.629.582 11.206.204

Αποσβέσεις (σύνολο περιόδου) 500.687 11.122 130.409 49.203 139.311 830.732

 
 
 

9.4. Φόρος εισοδήματος 
 

Οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου πραγματοποιούν ή μεταφέρουν φορολογικές ζημιές, (εκτός από την 

μητρική ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. και τη θυγατρική GREEN CATERING Α.Ε.), μέσα από τις συνήθεις 

δραστηριότητες τους στις τελευταίες χρήσεις και  δεν έχουν υπολογισθεί στην τρέχουσα περίοδο φόροι 

εισοδήματος και αναβαλλόμενοι φόροι. Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και την εφαρμογή του 

φορολογικού νόμου Ν.3943/2011, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 20% από το 2011 

και εφεξής. Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Φόρος εισοδήματος -19.318 -731.254 -19.318 -729.888

Αναβαλλόμενοι φόροι (έξοδο) -405.415 -5.953 29.189 -5.953

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις - -50.000 - -50.000

Σύνολο φόρου εισοδήματος και αναβαλλόμενων φόρων -424.733 -787.207 9.871 -785.841
 

 
 
 

 

9.5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζουν κίνηση κατά την 

περίοδο 01.01-30.06.2012 και 01.01-31.12.2011 ως ακολούθως: 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Μικτή λογιστική αξία έναρξης 01.01 13.004.187 14.044.449 7.823.944 8.807.233

Προσθήκες - Μειώσεις -101.073 175.224 -157.791 296.555

Συνναλαγματικές διαφορές -34.966 -7.060 - -

Αποσβέσεις -639.376 -1.625.012 -604.288 -1.478.835

Εκποιήσεις 232.004 415.491 229.803 198.991

Συνναλαγματικές διαφορές 22.172 5.478 - -

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 12.482.948 13.008.570 7.291.668 7.823.944
 

 

 

 

9.6. Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν κίνηση κατά την περίοδο 01.01-30.06.2012 και 

01.01-31.12.2011 ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ασώματες ακινητοποιήσεις 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Μικτή λογιστική αξία 01.01 24.312.594 24.334.893 23.618.999 23.626.674

Προσθήκες και Μειώσεις 7.651 125.465 7.651 125.205

Αποσβέσεις -72.338 -144.304 -67.245 -132.880

Συνναλαγματικές διαφορές -472 -111 - -

Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων 24.247.435 24.315.943 23.559.405 23.618.999  
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9.7. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30.06.2012 και 

31.12.2011 αντίστοιχα αναλύονται ως κάτωθι:  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Πελάτες 9.167.274 7.676.408 4.367.075 4.647.926

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 525.641 786.482 200.931 546.527

9.692.915 8.462.890 4.568.006 5.194.453

Μείον: Προβλέψεις -2.192.467 -2.006.178 -1.392.467 -1.206.178

 
 
 
 

9.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30.06.2012 και 31.12.2011 

αντίστοιχα αναλύονται ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.6.2012 31.12.2011 30.6.2012 31.12.2011

Ταμείο 55.438 25.970 32.872 12.532
Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας 1.344.609 2.012.860 716.853 284.934

Σύνολο 1.400.047 2.038.830 749.725 297.466

 

 

9.9.  Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής Εταιρείας την 30.06.2012 αποτελείται από 5.842.502 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,42 εκάστη και ποσού € 2.453.851. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 01.01.2012 έως 30.06.2012 δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της 

μητρικής εταιρείας.  

 

 

9.10. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας 

φορολογικό συντελεστή 20% (βλέπε σημείωση 9.4), ο οποίος εφαρμόζεται στις περιόδους που θα 

διακανονιστούν ή θα ανακτηθούν οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, και 

συμψηφίζονται μεταξύ τους, όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νόμιμο δικαίωμα για το συμψηφισμό φορολογικών 

απαιτήσεων φόρου έναντι φορολογικών υποχρεώσεων και όταν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

σχετίζεται με την ίδια φορολογική αρχή. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

(απαιτήσεις) (απαιτήσεις) (απαιτήσεις) (απαιτήσεις)

υποχρεώσεις υποχρεώσεις υποχρεώσεις υποχρεώσεις

Φορολογικές υποχρεώσεις έναρξης περιόδου 893.572 924.875 886.142 898.406

Πάγια περιουσιακά στοιχεία -1.633 -1.986 -1.633 -1.986

Διάφορα -31.970 -14.692 -31.970 -14.692

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 4.414 4.414 4.414 4.414

Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ. 864.383 912.611 856.953 886.142

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις - -19.904 - 0

Πρόβλ. πρόσθ. φόρων για ανέλεγκ. χρήσεις 2009-2011 & α΄ 

εξάμηνο 2012
- 7.430 - 0

Σύνολο φορολογικών υποχρεώσεων τέλους περιόδου 864.383 900.137 856.953 886.142

 

 

9.11. Δάνεια 
 

Τα δάνεια έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες και είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι 

πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ 

τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα.  

 

Τα δάνεια του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 5.464.153 - 4.075.036 -

Χρηματοδοτικές μισθώσεις - 5.197 - 7.263

Ομολογιακά δάνεια 2.501.253 16.923.750 3.149.980 18.350.000

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 7.965.406 16.928.947 7.225.016 18.357.263

ΟΜΙΛΟΣ 30.06.2012 ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2011

 

Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 5.460.193 - 4.071.422 -

Χρηματοδοτικές μισθώσεις - - - -

Ομολογιακά δάνεια 2.418.753 13.706.250 3.149.980 15.050.000

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 7.878.946 13.706.250 7.221.402 15.050.000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2011

 

Η λήξη του δανεισμού έχει ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

1 έτος 7.965.406 7.225.016 7.878.946 7.221.402

1-5 έτη 16.928.947 18.357.263 13.706.250 15.050.000

Πάνω από 5 έτη - - - -

Σύνολο δανεισμού 24.894.353 25.582.279 21.585.196 22.271.402
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9.12. Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 
 

Οι Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφέρονται σε έξοδα επόμενης χρήσης ανά 

περίοδο ως κάτωθι: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 767.958 642.683 387.548 245.171

Σύνολο βραχυπρόθεσμων προβλέψεων 767.958 642.683 387.548 245.171  
 
 
 

 

9.13. Συναλλαγές και υπόλοιπα με θυγατρικές επιχειρήσεις και συνδεδεμένα πρόσωπα 

  

Η εταιρεία αγοράζει και παρέχει υπηρεσίες στις θυγατρικές της επιχειρήσεις. Οι συναλλαγές και τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών, της μητρικής με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 

 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ/ΕΞΟΔΑ 1.1 - 30.6.12 1.1 - 30.6.11

GREEN CATERING ΑΕ 660.722 -

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕ - 291.488

ΣΥΝΟΛΑ 660.722 291.488

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟΔΑ 1.1 - 30.6.12 1.1 - 30.6.11

GREEN CATERING ΑΕ 1.128.071 -

GREGORYS ROMANIA SA 734 69.160

ΑΛΛΑΣ ΑΕ 57.577 180

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΕ 220.336 892

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕ 651 651

ΣΥΝΟΛΑ 1.407.369 70.883

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 30.06.2012 31.12.2011

BLUE RIVER 68.437 68.437

GREGORYS ROMANIA SA 321.544 308.564

ΑΛΑΣ ΑΕ 13.886 16.541

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕ 162.631 161.956

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΕ 34.085 138.427

ΣΥΝΟΛΑ 600.583 693.925

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 30.06.2012 31.12.2011

GREEN CATERING ΑΕ 3.168.135 605.736

GREGORYS ROMANIA SA - -

ΑΛΑΣ ΑΕ - -

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕ 11.753 77.726

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΕ - 8.000

ΣΥΝΟΛΑ 3.179.888 691.462  
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Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς επίσης και των διευθυντικών στελεχών κατά τις 

περιόδους 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 και 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 αντίστοιχα 

αναλύονται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 30.06.12 1.1 - 30.06.11 1.1 - 30.06.12 1.1 - 30.06.11

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 

της διοίκησης 
323.050 374.095 303.741 358.472

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 

της διοίκησης 
- - - -

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 

μέλη της διοίκησης 
- 150.000 - 150.000

 
 

 

Το Δοιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30
η
 Ιουνίου 2012 αποτελείται από τους κάτωθι: 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 

Γρηγόριος Γεωργάτος Πρόεδρος 

Βλάσσης Γεωργάτος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Άρτεμις Γεωργάτου Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης Μέλος 

Αναστάσιος Χασκόπουλος Μέλος 
 
 
 

9.14.  Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

9.14.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  
 

Η θυγατρική εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται σε δικαστικό αγώνα κατά των 

πρώην μελών της διοίκησής της για ποσό απαίτησης € 900.000 περίπου. Κατά την εκτίμηση των νομικών 

συμβούλων της εταιρείας αναμένεται θετική εξέλιξη για την ανωτέρω απαίτηση. 

 

9.14.2. Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
 

Ο Όμιλος κατά την 30.06.2012 είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων τραπεζικών 

δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως εξοπλισμού, συνολικού ποσού 1.039.719€. 

 

9.14.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

  

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές 

αρχές. Οι δηλώσεις φόρου Εισοδήματος υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα 

κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς μέχρι οι 

φορολογικές αρχές να ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της εταιρείας και με βάση τους 

ελέγχους αυτούς, να οριστηκοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, 

στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

συμψηφισμό κερδών των επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 
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Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις 

και ως εκ τούτου οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

 

9.14.4 Κεφαλαιακές δεσμεύσεις 
 

Την 30.06.2012 ο όμιλος και η εταιρεία δεν είχαν δεσμεύσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

 

9.15. Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30.06.2012 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

Άλιμος, 26 Σεπτεμβρίου 2012 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

   Γεωργάτος  Β.Γρηγόριος 

Α.Δ.Τ.  Χ 027921 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Γεωργάτος Γ. Βλάσιος 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 514161 

 

 

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

 

 

 

Μωραίτου Ευγενία 

Α.Δ.Τ.  X 585493 / AM 51460 Α΄ ΤΑΞΗΣ 
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