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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2016 – 

30.06.2016
 
είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.’ κατά τη συνεδρίασή του την 26η Σεπτεμβρίου 2016. Η 

παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016
 

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 
 

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

1. Γεωργάτος Γ. Βλάσιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Γεωργάτου Γ. Άρτεμις, Αντιπρόεδρος και 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.B.E.Ε.» (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας «η Εταιρεία») 

για την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016, 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.  

β. Η παρούσα εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου 01.01.2016 έως 

30.06.2016 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.  

 

Άλιμος, 26 Σεπτεμβρίου 2016 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ/ων 

Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

Γεωργάτος Γ. Βλάσιος 

Α.Δ.Τ. AM 084359 

Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ & 

Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

Γεωργάτου Γ. Άρτεμις 

Α.Δ.Τ. AΚ 787702 

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

 

 

Γρηγοριάδης Μ. Κωνσταντίνος 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 061572 
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2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
(για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016) 

 

 

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 2016 (01.01.2016 έως 30.06.2016). 

 

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2016, τα Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξελίχθηκαν ως 

ακολούθως: 

Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ανήλθε σε € 19,3 εκ. από € 19,4 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 

2015, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που κυριαρχεί στην Ελλάδα, του οποίου κύρια 

χαρακτηριστικά αποτελούν η συνεχόμενη αύξηση της ανεργίας, η μείωση των εισοδημάτων, η 

επιδείνωση της ψυχολογίας της αγοράς καθώς και η συνέχιση των περιορισμών στην κίνηση 

κεφαλαίων (capital controls). 

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε € 2,8 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2016 παρουσιάζοντας 

σταθερότητα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 που ανήλθαν σε € 2,8 εκ. Οι λειτουργικές 

δαπάνες δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 

ανερχόμενες σε € 8,8 εκ έναντι € 8,5 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν σε σχεδόν € 4,5 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2016 έναντι € 4,8 εκ το αντίστοιχο 

εξάμηνο του 2015, παρουσιάζοντας οριακή μείωση, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας 

που επικρατεί στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά. 

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

ανήλθαν σε € 3,9 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2016 από € 4,1 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. 

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 3,3 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2016, από € 3,8 εκ. το αντίστοιχο 

εξάμηνο του 2015. Τέλος, τα Κέρδη μετά από Φόρους που ανήλθαν σε € 2,8 εκ. το Α` Εξάμηνο του 

2015 παρουσίασαν μείωση σε € 2,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. 

 

Ακολούθως, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας εξελίχθηκαν ως εξής: 

Τα μεγέθη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων της Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.Β.Ε.Ε. της 30 

ης Ιουνίου 2016 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα μεγέθη της 30.6.2015 και 31.12.2015, καθώς εντός 

της περιόδου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό Καταχώρισης 686729, 

η με αρ. πρωτοκόλλου 10190 – 30/6/2016 απόφαση του Αντιπερειφεριάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών, 

με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Εταιρειών Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.Β.Ε.Ε. και Green 

Catering A.E. με απορόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 
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Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ανήλθε σε € 19,2 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2016 έναντι € 5,6 εκ. του 

Α’ εξαμήνου του 2015. 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα και Λειτουργικές Δαπάνες 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε € 2,8 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2016 από € 2,5 εκ. το 

αντίστοιχο διάστημα του 2015. Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 8,7 εκ. το Α΄ Εξάμηνο 

του 2016 από € 7,1 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. 

Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν σε € κέρδη 4,4 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2016, από κέρδη € 0,5 εκ. το αντίστοιχο 

εξάμηνο του 2015.  

Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά 

Κέρδη) ανήλθαν σε κέρδη € 3,9 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2016 από € –0,1 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο 

του 2015. 

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων από € -0,4 εκ. το Α` Εξάμηνο του 2015, ανήλθαν  σε κέρδη € 3,3 εκ. 

το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.   

Τα Κέρδη μετά από Φόρους είχαν ανέλθει σε ζημίες € -0,2 εκ. το Α` Εξάμηνο του 2015, ενώ το 

αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε κέρδη € 2,3 εκ.. 

 

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα το Α’ εξάμηνο του 2016 

 

1. Την 30.06.2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό 

Καταχώρισης 686729 η με αρ. πρωτοκόλλου 10190 – 30.6.2016 απόφαση του Αντιπερειφεριάρχη 

Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Εταιρειών Γρηγόρης 

Μικρογεύματα Α.Β.Ε.Ε. και Green Catering A.E. με απορόφηση της δεύτερης από την πρώτη, 

σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 69 – 78 του ΚΝ 2190/20  και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 

2166/1993, β) τις από 30.6.2016 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων 

Εταιρειών γ) την 31.3.2016 έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των 

περιουσιάκων στοιχείων της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας με βάση τον Ισολογισμό 

μετασχηματισμού της 31/12/2015 και δ) την υπ’ αριθμό 3681/ 30.6.2016 «Σύμβαση συγχώνευσης με 

απορρόφηση Ανωνύμων Εταιρείων» της συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Αικατερίνης 

Γασπαρινάτου. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 

 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να παραμένει ήπιος στο δεύτερο μισό 

του 2016, και να επιταχυνθεί ελαφρώς το 2017, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση κερδίζει έδαφος εν 

μέσω υψηλότερων εισοδημάτων για τους εργαζομένους εξαιτίας αυξήσεων στην απασχόληση και τους 

μισθούς. 
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Επιπρόσθετα, η ελαφρώς περισσότερο υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική στις περισσότερες 

ανεπτυγμένες οικονομίες, έπειτα από χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής αναμένεται να 

συνεισφέρει θετικά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης. 

Επιπλέον, η επεκτατική νομισματική πολιτική που ακολουθούν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες 

αναμένεται να υποστηρίξει την οικονομική δραστηριότητα 

Στην Ελλάδα, το 2016 η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από 

πτωτικές πιέσεις σχετιζόμενες με την αρνητική επίδραση της ύφεσης κατά το 2015 και το πρώτο 

εξάμηνο του 2016, καθώς και το επιπρόσθετο δημοσιονομικό βάρος από την εφαρμογή των νέων 

μέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης 

ύψους, τουλάχιστον, 0,5% του ΑΕΠ για το 2016 (Πηγή:Μνημόνιο Συνεργασίας, Αύγουστος 2015). 

Κατά συνέπεια, το ΑΕΠ εκτιμάται πως θα μειωθεί περαιτέρω (- 0,3% ετησίως το 2016, σε σταθερές 

τιμές, Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εαρινές προβλέψεις 2016), με την οικονομία να επιστρέφει σε 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το Β’εξάμηνο 2016, υποστηριζόμενη από α) βελτίωση του οικονομικού 

κλίματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, β) θετικές τάσεις στους τομείς τουρισμού και εξαγωγών, 

γ) σταδιακή σταθεροποίηση των συνθηκών ρευστότητας (αντανακλώντας, μεταξύ άλλων, την 

σταδιακή εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων), δ) περαιτέρω χαλάρωση στην επιβολή ελέγχων 

στην κίνηση κεφαλαίων και ε) ευνοϊκούς όρους του εμπορίου, που αντανακλούν κυρίως χαμηλές τιμές 

πετρελαίου, συγκριτικά με το μέσο όρο 5ετών. 

Στο ανωτέρω οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές 

μελλοντικές επιπτώσεις της για να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στις 

δραστηριότητές του Ομίλου.  

Ο Όμιλος στο πρώτο εξάμηνο του 2016 κατάφερε να συνεχίσει με ομαλή ροή την δραστηριότητα του 

διατηρώντας σε ικανοποιητικά επίπεδα τον κύκλο εργασιών του και ενισχύοντας σημαντικά το 

μερίδιο αγοράς του. Ενδεικτικά στο πρώτο εξάμηνο του 2016 άνοιξαν δεκατρία νέα καταστήματα 

στην Ελλάδα και τέσσερα νέα κατάστημα στο εξωτερικό, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επέκτασης 

των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε ξένες αγορές. 

 

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 
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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 30.06.2016 δεν είχε στην κατοχή του 

χρεόγραφα εισηγμένα σε χρηματιστηριακή αγορά. Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των 

υπηρεσιών που παρέχει και των αποθεμάτων που αγοράζει. Ο κίνδυνος αυτός, αντιμετωπίζεται με την 

ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των υπηρεσιών και προιόντων 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 30.06.2016 είχε δανεισμό συνολικού 

ποσού € 8 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 
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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 290 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  

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: 

 

30.06.2016-ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 6.494.814 1.768.237 -

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις

8.606.304 - -

31.12.2015-ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 11.211.405 2.027.615 -

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις

10.295.847 - -

30.06.2016-ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 6.494.814 1.768.237 -

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις

8.581.584 - -

31.12.2015-ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 9.189.096 47.615 -

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις

2.526.607 - -
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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  

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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.16 31.12.2015 30.06.16 31.12.2015

Σύνολο δανεισμού 8.263.050 13.239.020 8.263.050 9.236.711

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -1.283.639 -3.787.338 -1.190.382 -819.060

Καθαρός δανεισμός 6.979.411 9.451.682 7.072.668 8.417.651

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

μετόχους της μητρικής 29.653.662 27.304.686 29.078.711 610.388

Συνολικά απασχολούμενα 

κεφάλαια 36.633.073 36.756.368 36.151.379 9.028.040

Συντελεστής μόχλευσης 19% 26% 20% 93%  

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεόμενα προς αυτήν μέρη της περιόδου που έληξε την 

30.06.2016 παρατίθενται παρακάτω: 

 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ/ΕΞΟΔΑ 1.1 - 30.06.16 1.1 - 30.06.15

GREEN CATERING ΑΕ - 798.165

GREGORYS ROMANIA SA 30.000 -

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Ε. 125.688 126.878

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ 678 -

ΑΛΑΣ ΑΕ - 365.322

ΣΥΝΟΛΑ 156.366 1.290.365

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟΔΑ 1.1 - 30.06.16 1.1 - 30.06.15

GREEN CATERING ΑΕ - 5.627

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ 269.046 -

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ 148.482 44.317

ΑΛΛΑΣ ΑΕ 180 183

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ 169.425 52.726

ΣΥΝΟΛΑ 587.133 102.853
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ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 30.06.2016 31.12.2015

GREGORYS ROMANIA SA 146.664 80.981

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ 78.622 96.659

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ 68.907 47.279

ΑΛΑΣ ΑΕ 44.279 -

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ 74.875 5.958

ΣΥΝΟΛΑ 413.347 230.877

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 30.06.2016 31.12.2015

GREEN CATERING ΑΕ - 26.757.652

ΑΛΑΣ ΑΕ - 82.343

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ 5.658 -

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ 54.665
-

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Ε. 752.289 876.493

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ 280.000 450.000

ΣΥΝΟΛΑ 1.092.612 28.166.488

 

 

 

 

ΑΛΙΜΟΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

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 2016 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 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, 29 Σεπτεμβρίου 2016 

O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΜΑΝΑΚΟΣ Ι. ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 49831 

 

 
 

 
 

Η.Β.P. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ 

Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MORISON KSI 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 & ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14231 ΑΘΗΝΑ  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 

 



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  Α.Β.Ε.E. 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

Σελίδα 12 από 40 
 

 

4. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Εταιρική και Ομίλου) 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημ.

01.01-

30.06.2016

01.01-

30.06.2015

01.01-

30.06.2016

01.01-

30.06.2015

Κύκλος εργασιών 9.3 19.252.496 19.374.614 19.197.327 5.582.779

Κόστος πωλήσεων -9.369.691 -9.520.117 -9.367.258 -1.080.331

Μικτά κέρδη 9.882.806 9.854.497 9.830.070 4.502.448

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 2.764.326 2.762.117 2.764.100 2.492.154

12.647.132 12.616.614 12.594.169 6.994.602

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -5.042.152 -5.363.008 -5.017.922 -4.151.462

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -3.632.881 -3.046.477 -3.620.020 -2.874.604

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης -26.496 -15.228 -26.496 -15.252

Λοιπά λειτουργικά έξοδα -71.294 -90.001 -70.944 -84.398

Κέρδη προ φόρων  και Χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων 3.874.308 4.101.899 3.858.786 -131.115

 Χρηματοοικονομικά Έσοδα 28.941 39.446 24.470 4.452

 Χρηματοοικονομικά Έξοδα -593.441 -370.802 -588.162 -245.502

Κέρδη προ φόρων 3.309.809 3.770.544 3.295.094 -372.166

Πλέον/Μείον: φόροι 9.5 -994.961 -924.539 -987.281 159.137

Κέρδη μετά από φόρους 9.3 2.314.848 2.846.005 2.307.813 -213.029

Αναλογιστικές Ζημιές μετά από Αναβαλλόμενους Φόρους - - -45.108 -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Χρήσης 2.314.848 2.846.005 2.262.705 -213.029

Κατανεμημένα σε :

Μετόχους της μητρικής εταιρείας 2.319.416 557.543 2.262.705 -213.029

Δικαιώματα μειοψηφίας -4.569 2.288.462 - -

Κέρδη ανά μετοχή 0,2140 0,4871 0,2092 -0,0365

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών-κοινές μετοχές 9.13 10.818.463 5.842.502 10.818.463 5.842.502

Αποτ/τα προ φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 4.463.557 4.783.253 4.445.361 521.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18  έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  Α.Β.Ε.E. 

 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

                                                           Σελίδα 13 από 40 
 

 

5. Ενδιάμεση Συνοπτική Καταστάση Συνολικών Εσόδων (Εταιρική και Ομίλου) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 1.1-30.6.2016 1.1-30.6.2015

Κέρδη / Ζημιές περιόδου μετά από φόρους 2.314.848 2.846.005

Συναλλαγματικές διαφορές 2.888 11.680

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους 2.317.736 2.857.685

Τα συνολικά κέρδη / ζημιές  κατανέμονται σε: 

Μετόχους της μητρικής εταιρείας 2.322.304 569.223

Δικαιώματα μειοψηφίας -4.569 2.288.462

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1-30.6.2016 1.1-30.6.2015

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 2.307.813 -213.029
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) μετά από αναβαλλόμενους 

φόρους -45.108 -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από 

φόρους 2.262.705 -213.029

Τα συνολικά κέρδη / (ζημιές)  κατανέμονται σε: 

Μετόχους της μητρικής εταιρείας 2.262.705 -213.029

Δικαιώματα μειοψηφίας - -  
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  Α.Β.Ε.E. 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

Σελίδα 14 από 40 
 

6. Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Εταιρική και Oμίλου)  
ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9.6 6.527.109 6.947.974 6.484.273 6.653.036

Επενδύσεις σε ακίνητα 9.7 9.019.185 9.019.185 8.365.185 -

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9.8 23.274.748 23.274.748 23.274.748 23.274.748

Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες επιχ/σεις 97.101 97.101 153.223 5.683.223

Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις 9.9 4.246.453 2.653.073 4.246.453 1.998.208

43.164.596 41.992.081 42.523.882 37.609.215

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 1.092.327 1.193.928 1.079.224 76.155

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.10 5.130.511 7.171.993 5.034.477 2.662.698

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου - - 190.943 80.981

Λοιπές απαιτήσεις 9.11 699.258 562.961 677.627 491.971

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.12 1.283.639 3.787.338 1.190.382 819.060

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.14 332.651 1.419.278 332.651 1.419.278

8.538.387 14.135.498 8.505.304 5.550.143

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51.702.983 56.127.579 51.029.187 43.159.358

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 9.13 43.273.852 2.453.851 43.273.852 2.453.851

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 62.578.687 4.504.396 62.578.687 4.504.395

Αποθεματικά κεφάλαια 1.156.641 433.134 1.156.503 432.997

Υπόλοιπο κερδών εις νέο -76.462.173 3.937.491 -77.930.331 -6.780.855

Συν/κές διαφ.από μετατροπή θυγατρικών του εξ/κού -16.599 -19.487 - -

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 30.530.408 11.309.385 29.078.711 610.388

Δικαιώματα μειοψηφίας -876.746 15.995.301 - -

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 29.653.662 27.304.686 29.078.711 610.388

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.17 1.361.882 1.461.228 1.361.882 548.932

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

Υπηρεσία
274.273 257.291 274.273 212.046

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις σε Τράπεζες 9.15 1.732.500 1.980.000 1.732.500 -

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε Εταιρείες 

Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 9.15
35.737 47.615 35.737 47.615

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.20 1.557.044 1.616.601 1.557.044 1.575.526

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.961.435 5.362.735 4.961.435 2.384.119

Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.19 8.606.304 10.295.847 8.581.584 2.526.607

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 9.18 65.935 536.689 - 285.237

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 9.15 1.676.444 4.782.645 1.676.444 3.255.336

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση9.15 4.818.370 6.428.760 4.818.370 5.933.760

Υποχρεώσεις σε συνδεμένες εταιρείες του Ομίλου 9.21 280.001 450.000 280.000 27.289.995

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  9.18 1.070.893 632.699 1.062.704 546.684

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 9.16 569.939 333.519 569.939 327.232

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 17.087.886 23.460.158 16.989.040 40.164.851

Σύνολο υποχρεώσεων 22.049.321 28.822.894 21.950.476 42.548.970

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 51.702.983 56.127.579 51.029.187 43.159.358

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18  έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.E. 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

                                                              Σελίδα 15 από 40 

 

7. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική και Ομίλου) 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ  30/06/2016

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 2016 2.453.851 4.504.396 267.240 165.894 -19.487 3.937.492 15.995.301 27.304.686

Αποτέλεσμα  άμεσα στην καθαρή θέση - - - - - 31.263 - 31.263

Διαφορές ενοποίησης - - - - - -25 - -25

Κέρδη περιόδου 1.1 έως 30.06.2016 - - - - 2.888 2.319.417 -4.569 2.317.736

Αύξηση Κεφαλαίου 1 - - - - - - 1

Απορρόφηση θυγατρικής 40.820.000 58.074.292 723.506 - - -82.750.319 -16.867.478 1

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2016 43.273.852 62.578.688 990.746 165.894 -16.599 -76.462.172 -876.746 29.653.662

ΟΜΙΛΟΣ  30/06/2015

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 2.453.851 4.504.396 267.240 432.757 -31.113 1.724.972 13.187.166 22.539.268

Αποτέλεσμα  άμεσα στην καθαρή θέση - - - - - 4.961 - 4.961

Κέρδη περιόδου 1.1 έως 30.06.2015 - - - - 11.680 557.542 2.288.462 2.857.684

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2015 2.453.851 4.504.396 267.240 432.757 -19.433 2.287.475 15.475.628 25.401.914
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  Α.Β.Ε.E. 

 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

Σελίδα 16 από 40 
 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  30/06/2016

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 

το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό Αποθεματικά Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 2.453.851 4.504.395 266.020 166.976 -6.780.854 610.388

Αύξηση Κεφαλαίου 1 - - - - 1

Απορρόφηση θυγατρικής 40.820.000 58.074.292 723.506 - -73.412.182 26.205.616

Κέρδη  περιόδου 1.1 έως 30.06.2016 - - - - 2.262.705 2.262.705

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2016 43.273.852 62.578.687 989.526 166.976 -77.930.330 29.078.711

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  30/06/2015

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 2.453.851 4.504.395 266.020 433.839 -5.909.617 1.748.488

Κέρδη  περιόδου 1.1 έως 30.06.2015 -213.029 -213.029

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2015 2.453.851 4.504.395 266.020 433.839 -6.122.646 1.535.459
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 
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                                                           Σελίδα 17 από 40 

                                             

8. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Εταιρική και Ομίλου) 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη  προ φόρων 3.309.809 3.787.308 3.295.094 -372.166

Πλέον/ μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 589.248 701.372 586.574 652.365

Συναλλαγματικές διαφορές -172 592 - -

Προβλέψεις 292.716 238.508 253.401 236.815

Απομειώσεις ενσώματων & άυλων πάγιων περουσιακών 

στοιχείων
- - - -

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις - - - -

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 41.225 -26.357 35.696 -14.091

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 856.288 313.180 856.213 218.790

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 101.613 -249.127 99.180 20.092

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 17.661 -117.832 7.650 -95.763

Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.994.195 -3.677.118 -1.923.317 340.692

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -552.915 -309.557 -552.839 -198.797

Καταβλημένοι φόροι - 1.512 - -

Σύνολο ταμειακών εισροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες

2.661.277 662.481 2.657.652 787.938

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων

-564.273 -2.300.365 -594.273 -985.749

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 386.117 480.630 386.117 468.281

Τόκοι εισπραχθέντες 24.471 35.308 24.470 4.452

Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες
-153.685 -1.784.426 -183.687 -513.016

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 40.214 1 8.580

Εισπράξεις από  δάνεια 3.844.515 3.127.760 3.844.515 2.427.760

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματ. μισθώσεις 

(χρεολυσία)

- - - -

Εισπράξεις από πώληση μετοχών - 8.580 - -

Εξοφλήσεις δανείων -8.855.808 -2.892.358 -8.855.808 -2.644.858

Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -5.011.291 284.197 -5.011.291 -208.518

-2.503.699 -837.749 -2.537.326 66.405

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 878.690 2.943.264 819.060 716.631

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εταιρειών που 

συγχωνεύτηκαν

2.908.648 - 2.908.648 -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.283.639 2.105.515 1.190.382 783.036

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  χρήσης
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Σελίδα 18 από 40 

 

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 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 καθώς και με συνεργάτες franchisee 

 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 - 30.06.2016, 292 σημεία πώλησης από το οποία 6 άνηκαν στην εταιρεία, 286 σε αδειούχους 

δικαιόχρησης (franchisees), 1 σημείo πώλησης στην αγορά της Ρουμανίας, 1 σημείο πώλησης στη 

Γερμανία, 13 σημεία πώλησης στην Κύπρο, 1 σημείo πώλησης στην Αλβανία και 1 στις Μπαχάμες. Ο 

αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Oμίλου κατά την 30.06.2016 και 30.06.2015 ανέρχονταν σε 

204 και 215 άτομα αντίστοιχα, της δε μητρικής σε 203 και 142 άτομα την 30.06.2016 και 30.06.2015 

αντίστοιχα. 

 Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα: το υπ΄ αριθμόν 138332 σήμα πού 
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αποτελείται από τις λέξεις «Γρηγόρης Μικρογεύματα» με ημερομηνία λήξης προστασίας την 30.1.2018, 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 25.3.2022. 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. 

 

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

Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας στις 26 Σεπτεμβρίου 2016. 

 

 

9.2. Αρχές σύνταξης της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 
 

Πλαίσιο κατάρτισης της οικονομικής πληροφόρησης  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες  της 30 Ιουνίου 2016 της εταιρείας και του Oμίλου 

έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές 

πληροφορίες». Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

συνδυασμό με τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2015, που έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Εταιρίας με ηλεκτρονική διεύθυνση www.gregorys.gr. Οι λογιστικές αρχές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και παρουσίαση 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2015, με εξαίρεση τις αλλαγές που προέκυψαν από την υιοθέτηση νέων ή αναθεωρημένων 

προτύπων όπως περιγράφεται παρακάτω. Η συνοπτική ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση της εταιρείας 

και του Ομίλου έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους  

 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.  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.  

Τα μεγέθη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων της Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.Β.Ε.Ε. της 30 ης 

Ιουνίου 2016 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα μεγέθη της 30.6.2015 και 31.12.2015, καθώς εντός της 

περιόδου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό Καταχώρισης 686729 η με αρ. 

πρωτοκόλλου 10190 – 30.6.2016 απόφαση του Αντιπερειφεριάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία 

εγκρίθηκε η συγχώνευση των Εταιρειών Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.Β.Ε.Ε. και Green Catering A.E. με 

http://www.gregorys.gr/
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απορόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 69 – 78 του ΚΝ 

2190/20 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, β) τις από 30.6.2016 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 

των μετόχων των συγχωνευόμενων Εταιρειών γ)  την 31.3.2016 έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή διαπίστωσης 

της λογιστικής αξίας των περιουσιάκων στοιχείων της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας με βάση τον 

Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2015 και δ) την υπ’ αριθμό 3681/ 30/6/2016 «Σύμβαση 

συγχώνευσης με απορρόφη Ανωνύμων Εταιρείων» της συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Αικατερίνης 

Γασπαρινάτου. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση)  

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

2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης για 

επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες δικαιοδοσίες τη μετάβαση των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων στα ΔΠΧΑ μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που 

είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. 

 

ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση)  

Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω τις 

εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να 

γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι 

περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά, τις 

υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των 

σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων 

των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης  

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): Αποσαφήνιση 

των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης  

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

2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και του ΔΛΠ 38 Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που δημιουργούνται από τη 

λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών 

ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των 

εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να 



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.E. 

 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 
 

                                                           Σελίδα 21 από 40 
 

χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων.  

 

ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης συμμετοχικών 

τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο  

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

2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές 

επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της απόκτησης 

συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον 

κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. 

 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων 

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

Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού 

χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για 

παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του 

μισθού.  

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης Ενοποίησης 

(Τροποποιήσεις)  

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή της 

εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση 

από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρεία που είναι 

θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην 

εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια 

μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες 

οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο 

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την 

εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που 

εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε 

θυγατρικές  

 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015.  
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ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών:  

Η αναβάθμιση αυτή τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και 

προσθέτει τους ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του 

ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων:  

Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν 

κατατάσσεται στην καθαρή θέση, μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.  

 

ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς:  

Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά 

με την εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα 

πρέπει να παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των 

περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών 

στοιχείων του τομέα.  

 

ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας:  

Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος του ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και 

η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των 

βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην 

τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική 

αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας. 

 

ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην 

αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, 

αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.  

 

 

ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική 

αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  
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Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016  

 

ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους 

ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού 

σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση 

διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης.  

 

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει 

συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις.  

 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών 

ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου 

βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό 

το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  

 

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση 

(π.χ., στην Έκθεση Διαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, 

εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους και την 

ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις 

λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.  

 

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

Εταιρεία / Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα  
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ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση  

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 

και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των 

χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμα 

υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.  

 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες  

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από 

μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής 

εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και 

επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., 

πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται 

εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες 

σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και 

των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Η ευρωπαϊκή ένωση 

δεν έχει ακόμα υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. 

 

ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις)  

Οι αποσαφηνίσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του 

ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, 

σχετικά με: (α) το λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της 

αρχής του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», (β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή 

εκπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, 

των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη 

λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες 

πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να 

εφαρμόσουν την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Οι αποσαφηνίσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την ευρωπαϊκή ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις  

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των 
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μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή 

(«εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, 

με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η ευρωπαϊκή 

ένωση δεν έχει ακόμα υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαδικασία 

εξέτασης αυτών των τροποποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις 

και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή 

και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του  

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και 

εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια 

επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η 

συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία 

αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία 

εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση. 

 

 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 

αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγμα, 

οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών 

στοιχείων όταν η οικονομική οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες για 

φορολογικούς σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς 

τίτλους μέχρι την αντιστροφή των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 

υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση.  

 

ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 

επιτρέψει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να 
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παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις 

που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που 

προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 

υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση. 

  

ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

(Τροποποιήσεις)  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε 

συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και 

διακανονίζονται σε μετρητά, (β) παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα 

συμψηφισμού των υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των 

τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία 

διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή που 

διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 

ευρωπαϊκή ένωση. 

 
 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 

Η σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές πληροφορίες. Τα πραγματικά ποσά 

πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.   

Οι σημαντικές παραδοχές και εκτιμήσεις που έγιναν κατά την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών 

οικονομικών πληροφοριών δεν διαφέρουν από αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 

Δεκεμβρίου 2015 της εταιρείας και του Ομίλου.  

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

 

Η εταιρεία και ο όμιλος  εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές 

σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο 

ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές αυτές 

οικονομικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ελεγμένες 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου  για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

2015.  
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9.3. Λειτουργικοί τομείς 
 

Πρωτεύον τομέας πληροφόρησης - Επιχειρηματικοί τομείς. 

Οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς του Oμίλου 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 30.06.2016 έχουν ως εξής: 

 

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εσωτερικού

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λιανικές πωλήσεις 

Εσωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λοιπά Σύνολο

Κύκλος εργασιών 16.011.740 365.487 2.859.437 15.832 - 19.252.496

Λοιπά λειτουργικά έξοδα και έσοδα -12.818.179 -268.149 -2.284.672 -7.189 - -15.378.188

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3.193.562 97.338 574.765 8.643 - 3.874.308

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -471.231 -9.194 -83.962 -113 - -564.499

Κέρη προ φόρων 2.722.331 88.144 490.804 8.530 - 3.309.809

Φόροι -817.574 -22.183 -153.774 -1.430 - -994.961

Κέρδη περιόδου 1.904.757 65.961 337.030 7.100 - 2.314.847

 

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα κατά τομέα της χρήσης που έληξε την 30.06.2015 έχουν ως εξής: 
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Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 30.06.2016 έχουν ως εξής: 

 

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εσωτερικού

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λιανικές πωλήσεις 

Εσωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λοιπά Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού 42.368.538 1.598.833 7.548.799 186.813 - 51.702.983

Ίδια Κεφάλαια 24.287.617 923.103 4.334.518 108.424 - 29.653.663

Αποσβέσεις (σύνολο περιόδου) 489.922 11.475 87.296 556 - 589.248

 

Επιπλέον πληροφορίες ανά τομέα κατά την 30.06.2015 έχουν ως εξής: 

 

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εσωτερικού

Χονδρικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λιανικές πωλήσεις 

Εσωτερικού

Λιανικές 

πωλήσεις 

Εξωτερικού

Λοιπά Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού 40.545.440 670.422 14.304.503 122.490 - 55.642.854

Ίδια Κεφάλαια 24.146.216 513.881 651.136 90.682 - 25.401.915

Αποσβέσεις (σύνολο περιόδου) 333.358 13.760 331.194 3.041 - 681.353

 

 

9.4. Δομή του ομίλου 
 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες  επιχειρήσεις  οι οποίες απεικονίζονται στις ενδιάμεσες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

30.06.2016

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

30.06.2015 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 ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. Αθήνα 10,00% 10,00% -

GREEN CATERING A.E. Αθήνα - 44,65% Ολική Ενοποίηση / Συγχώνευση

GREGORY’S ROMANIA S.A. Ρουμανία 81,47% 81,47% Ολική Ενοποίηση

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

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αθήνα 35,00% 35,00% Καθαρή Θέση

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. Αθήνα 32,00% 32,00% Καθαρή Θέση
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Η συμμετοχή της εταιρείας στις παραπάνω εταιρείες κατά την 30.06.2016 είχε ως εξής: 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 30.06.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

ΑΛΑΣ Α.Ε. 100,00% - - 778.284 778.284

GREEN CATERING Α.Ε. - - - - 5.530.000

GREGORYS ROMANIA S.A. 81,47% - - 2.658.468 2.658.468

BLUE RIVER MANAGEMENT L.T.D. 100,00% - - 60.000 60.000

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 35,00% - - 6.300 6.300

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 32,00% 95.573 95.573 91.695 91.695

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. 10,00% 216.831 216.831 216.831 216.831

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 312.403 312.403 3.811.578 9.341.578

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΛΑΣ Α.Ε. 100,00% - - 778.284 778.284

GREEN CATERING Α.Ε. - - - - -

GREGORYS ROMANIA S.A. 81,47% - - 2.658.468 2.658.468

BLUE RIVER MANAGEMENT L.T.D. 100,00% - - - -

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 35,00% 6.300 6.300

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 32,00% 46.432 46.432 46.432 46.432

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. 10,00% 168.870 168.870 168.870 168.870

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 215.303 215.302 3.658.355 3.658.355

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30.06.2016 97.101 97.101 153.223 5.683.223

 
Απορρόφηση θυγατρικής 
 

Την 30.06.2016, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρική εταιρείας Green Catering A.E. από την 

Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.B.E E.. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 – 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και 

των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993. Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Green 

Catering A.E. κατά την ημερομηνία της απορρόφησης της από την Εταιρεία παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Ενεργητικό Ποσά σε €

Γήπεδα Κτίρια και εξοπλισμός 245.351

Επενδύσεις σε Ακίνητα 8.365.185

Αποθέματα 1.102.249

Απαιτήσεις 5.215.811

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 2.908.648

Σύνολο Ενεργητικού 17.837.245

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 1.980.000

Μακροπρόθεσμες Λοιπές Υποχρεώσεις 953.509

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 2.022.309

Βραχυπρόθεσμες Λοιπές Υποχρεώσεις 7.903.464

12.859.281  
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Μετά την απαλοιφή της συμμετοχής της Εταιρείας στην Green Catering Α.Ε. με την καθαρή της θέση, τα 

εταιρικά Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά ποσό € 26.205.616. 

 

9.5. Φόρος εισοδήματος 
 

Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την  αναμόρφωση του λογιστικού αποτελέσματος κατά το ποσό των 

μη εκπτιπτόμενων δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν προβλέψεις και  δαπάνες μη αναγνωριζόμενες από τη 

φορολογική νομοθεσία. Οι δαπάνες αυτές αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος 

σε κάθε σημείο αναφοράς. Ο φόρος εισοδήματος με βάση τη φορολογική νομοθεσία ανέρχεται σε 29%.  

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Από τη χρήση 2011 και έπειτα, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

που οι οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το ΚΝ 2190/1920, υποχρεούνται 

να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το 

οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό 

γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού 

ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλλει ηλεκτρονικά στο 

Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι την 10η μέρα του 7ου μήνα μετά το τέλος της διαχειριστικής 

χρήσης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης 9% για έλεγχο 

από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 

διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι οικονομικές χρήσεις 

θα θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοκτώ μήνες από την υποβολή της 

«Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ο φορολογικός έλεγχος για την 

εταιρεία και για ορισμένες εκ των θυγατρικών της για την χρήση 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη από την HBP 

Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές. Από τον εν λόγω έλεγχο, δεν αναμένεται να προκύψουν φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν από αυτές που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις Oικονομικές Kαταστάσεις. Η 

μητρική εταιρεία είχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010. Αναλυτικά οι 

ανέλεγκτες χρήσεις του ομίλου από τις φορολογικές αρχές αναφέρονται στη Σημείωση 9.17. 

Οι φόροι που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου αναλύονται παρακάτω: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

Φόρος εισοδήματος -7.680 -3.840 - -

Αναβαλλόμενοι φόροι (έξοδο) -987.281 -920.699 -987.281 159.137

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις - - - -

Σύνολο φόρου εισοδήματος και αναβαλλόμενων φόρων -994.961 -924.539 -987.281 159.137  
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9.6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

 

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

περίοδο 01.01-30.06.2016 και 01.01-31.12.2015 ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Μικτή λογιστική αξία έναρξης 01.01 6.947.974 7.367.853 6.653.036 7.099.668

Προσθήκες 560.805 629.873 590.805 631.944

Τακτοποιήσεις 31.265 - - -

Απορρόφηση Εταιρειών - - 245.351 -

Συνναλαγματικές διαφορές - - - -

Επανεκτιμήσεις - - - -

Αποσβέσεις -589.249 -1.049.228 -586.574 -1.078.576

Εκποιήσεις -423.748 - -418.344 -

Συνναλαγματικές διαφορές 61 -524 - -

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 6.527.109 6.947.974 6.484.273 6.653.036

 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου  δεσμεύσεις επί των παγίων περουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου.  

 
 

9.7. Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζουν κίνηση κατά την περίοδο 01.01-30.06.2016 και 01.01-31.12.2015 

ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ 

30.06.2016

ΟΜΙΛΟΣ 

31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.12.2015

Λογιστική αξία αρχής περιόδου 9.019.185 7.649.190 - -

Απορρόφηση Εταιρειών - - 8.365.185 -

Προσθήκες - 1.369.995 - -

Σύνολο επενδύσεων σε ακίνητα 9.019.185 9.019.185 8.365.185 -  

 

Επί των επενδύσεων της Εταιρείας υφίσταται Α’ προσημειώση υποθήκης ύψους € 4.000.000 προς 

εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.  

 
 

9.8. Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν κίνηση κατά την περίοδο 01.01-30.06.2016 και 

01.01-31.12.2015 ως ακολούθως: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ασώματες ακινητοποιήσεις 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Μικτή λογιστική αξία 01.01 23.274.748 23.347.388 23.274.748 23.347.388

Προσθήκες 4.800 80.373 4.800 80.373

Αποσβέσεις - -153.013 - -153.013

Μειώσεις -4.800 - -4.800

Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων 23.274.748 23.274.748 23.274.748 23.274.748  
 

 

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται υπεραξία συνολικού ποσού € 23.274.748. Η υπεραξία αυτή, αναφέρεται 

στις διαφορές ενοποίησης που προέκυψαν κατά την συγχώνευση θυγατρικών εταιρειών. Κατά τις 

συγχωνεύσεις αυτές τα καταστήματα των εταιρειών  συμπεριλήφθηκαν στο  δίκτυο των καταστημάτων της 

μητρικής εταιρείας. Η αποτίμηση της υπεραξίας γίνεται στο κόστος μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. Κατά την εκάστοτε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος πραγματοποιεί ανάλυση με στόχο να 

αξιολογηθεί κατά πόσον η λογιστική αξία της υπεραξίας είναι ανακτήσιμη. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης 

ο Όμιλος αντιμετωπίζεται ως μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ). Ο έλεγχος απομείωσης της 

αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που περιγράφεται στην 

Σημείωση 2.5 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 
 
 
 

9.9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνον δοσμένες εγγυήσεις και 

απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων . Οι απαιτήσεις αυτές  αναλύονται ως εξής: 

 
ΟΜΙΛΟΣ 

30.06.2016

ΟΜΙΛΟΣ 

31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.12.2015

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις 2.248.209 654.864 2.248.209 -

Δοσμένες εγγυήσεις 1.998.243 1.998.208 1.998.243 1.998.208

Σύνολο 4.246.453 2.653.073 4.246.453 1.998.208  
 

Το ποσό που απεικονίζεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορά  το μακροπρόθεσμο μέρος 

συνολικής απαίτησης € 2.701.000, από πελάτη της απορροφώμενης εταιρείας Green Catering Α.Ε.. Έπειτα 

από νέα συμφωνία των μερών αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου αποπληρωμής της εν λόγω απαίτησης 

έως την 30.3.2023. Ο αρχικός διακανονισμός προέβλεπε τμηματική εξόφληση έως και τηνν 5.12.2017. Για 

την προεξόφληση της παραπάνω απαίτησης εφαρμόσθηκε επιτόκιο προεξόφλησης 3,47%. 

 
 

9.10. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30.06.2016 και 

31.12.2015 αντίστοιχα αναλύονται ως κάτωθι:  
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Πελάτες 8.024.079 9.966.610 7.928.045 4.754.086

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 616.381 592.033 616.381 110.457

8.640.460 10.558.642 8.544.426 4.864.544

Μείον: Προβλέψεις -3.509.949 -3.386.649 -3.509.949 -2.201.845

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.130.511 7.171.993 5.034.477 2.662.698
 

 

Οι λογιστικές αξίες των παραπάνω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους. Λόγω της δομής 

της εταιρείας και του Ομίλου δεν υπάρχει συγκέντρωση  του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις 

απαιτήσεις από πελάτες,  καθως  το μεγαλύτερο μέρος  αυτών διαιρείται σε πλήθος πελατών. Η συνολική 

πρόβλεψη απομείωσης  των εμπορικών απαιτήσεων κατά την 30.6.2016 ανερχόταν σε επίπεδο Ομίλου σε € 

3.509.949. Η πρόβλεψη αυτή αφορά είτε επίδικους πελάτες είτε πελάτες που βρίσκονται σε δεινή 

οικονομική θέση με αυξημένο συντελεστή κινδύνου επισφάλειας εξαιτίας των συνθηκών του ευρύτερου 

περιβάλλοντος. Η διοίκηση εκτιμά ότι μέρος των απομειωμένων απαιτήσεων  αναμένεται να εισπραχθεί. 

 

9.11. Λοιπές Απαιτήσεις 
 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Χρεώστες διάφοροι 118.802 112.070 97.170 43.438

Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και 

πιστώσεων
24.929 21.115 24.929 21.024

 Έξοδα επόμενων χρήσεων 65.349 52.944 65.349 50.677

 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 6 0 6 -

Έσοδα Εισπρακτέα 490.172 376.832 490.172 376.832

Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού 699.258 562.961 677.627 491.971  
 

 

9.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30.06.2016 και 31.12.2015 

αντίστοιχα αναλύονται ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Ταμείο 407.635 905.463 397.727 69.338

Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας 876.005 2.881.876 792.656 749.722

Σύνολο 1.283.639 3.787.338 1.190.382 819.060  
 

 

9.13. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής Εταιρείας την 31.12.2015 αποτελούταν από 5.842.502 κοινές 
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ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,42 εκάστη και ποσού € 2.453.851. Μετά την απορρόφηση της 

θυγατρικής Εταιρείας Green Catering A.E.  και την διαγραφή της συμμετοχής της Γρηγόρης Μικρογεύματα 

Α.B.E.Ε. στην απορροφούμενη εταιρεία, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείεται από 

10.818.463 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,00 εκάστη και ποσού € 43.273.852. 

Το σύνολο των ανωτέρω μετοχών είναι ενεχυριασμένο από τις τράπεζες, προς εξασφάλιση του τραπεζικού 

δανεισμού της μητρικής εταιρείας. 

 

 

9.14. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προκύπτουν από τις αναγνωρισμένες φορολογικές ζημίες που 

μπορούν να συμψηφίσουν οι εταιρείες του Ομίλου στην επόμενη πενταετία και υπολογίζονται βάσει του 

ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύει κατά τα επόμενα πέντε έτη. Οι κινήσεις των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων απεικονίζονται ως εξής: 

 

Υπόλοιπο 

έναρξης

Κίνηση 

Περιόδου

Υπόλοιπο 

λήξης

Υπόλοιπο 

έναρξης

Κίνηση 

Περιόδου

Υπόλοιπο 

λήξης

1.1.2016 30.06.2016 1.1.2015 31.12.2015

Φορολογικές 

ζημίες 1.419.278 -1.086.627 332.651 2.510.517 -1.091.239 1.419.278

1.419.278 -1.086.627 332.651 2.510.517 -1.091.239 1.419.278

Όμιλος 30.06.2016 Όμιλος 31.12.2015

 

 

Υπόλοιπο 

έναρξης

Κίνηση 

Περιόδου

Υπόλοιπο 

λήξης

Υπόλοιπο 

έναρξης

Κίνηση 

Περιόδου

Υπόλοιπο 

λήξης

1.1.2016 30.06.2016 1.1.2015 31.12.2015

Φορολογικές 

ζημίες 1.419.278 -1.086.627 332.651 338.416 1.080.862 1.419.278

1.419.278 -1.086.627 332.651 338.416 1.080.862 1.419.278

Εταιρεία 30.06.2016 Εταιρεία 31.12.2015

 

 

 

9.15. 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: 
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Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 1.676.443 - 4.782.645 -

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 23.370 35.737 21.260 47.615

Ομολογιακά δάνεια 4.795.000 1.732.500 6.407.500 1.980.000

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 6.494.814 1.768.237 11.211.405 2.027.615

ΟΜΙΛΟΣ 30.06.2016 ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2015

 

 

Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 1.676.443 - 3.255.336 -

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 23.370 35.737 21.260 47.615

Ομολογιακά δάνεια 4.795.000 1.732.500 5.912.500 -

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 6.494.814 1.768.237 9.189.096 47.615

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2015

 

 

Η λήξη του δανεισμού έχει ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

1 έτος 6.494.814 11.211.405 6.494.814 9.189.096

1-5 έτη 1.768.237 2.027.615 1.768.237 47.615

Πάνω από 5 έτη - - - -

Σύνολο δανεισμού 8.263.050 13.239.020 8.263.050 9.236.711  

 

Ομολογιακά δάνεια 

 

Στις 25 Νοεμβρίου 2009 η μητρική εταιρεία υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 

€21.500.000 με κοινοπραξία τραπεζών, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού. Το 

επιτόκιο δανεισμού ορίσθηκε σε Euribor 3μηνών πλέον περιθωρίου 3% κυμαινόμενο. Η αποπληρωμή του 

βραχυπρόθεσμου υπολοίπου κατά την 30.06.2016 ύψους 4.300.000 θα αποπληρωθεί σε μια δόση τον 

Νοέμβριο του 2016.  

Στις 9 Νοεμβρίου 2011 η θυγατρική εταιρεία Green Catering A.E. υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού 

δανείου συνολικού ύψους € 3.300.000 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 

90% και με την Εθνική Τράπεζα Κύπρου με ποσοστό συμμετοχής 10%. Το δάνειο αφορούσε  την 

αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού. Η αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου υπολοίπου της 

30.06.2016 ύψους 495.000 € θα γίνει σε δύο δόσεις τον Δεκέμβριο του 2016 και τον Ιούνιο του 2017, ενώ 

το μακροπρόθεσμο υπόλοιπο, ποσού 1.732.500 € θα εξοφληθεί σε 3 δόσεις έως τον Δεκέμβριο του 2018. 

Μετά την συγχώνευση των δύο εταιρείων που πραγματοποιήθηκε εντός της περιόδου  τα ως άνω δάνεια 

απεικονίζονται στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.Β.Ε.Ε. 
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9.16. Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 
 

Οι Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφέρονται σε δουλευμένα έξοδα της 

περιόδου ως κάτωθι: 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 569.939 333.519 569.939 327.232

Σύνολο βραχυπρόθεσμων προβλέψεων 569.939 333.519 569.939 327.232  
 
 

9.17. Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας 

φορολογικό συντελεστή 29%, 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. 

 

Υπόλοιπο 

έναρξης

Κίνηση 

Περιόδου

Υπόλοιπο 

λήξης

Υπόλοιπο 

έναρξης Κίνηση Περιόδου Υπόλοιπο λήξης

1.1.2016 30.06.2016 1.1.2015 31.12.2015

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1.535.635 -30.475 1.505.160 1.429.686 105.949 1.535.635

Πρόβλεψη αποζημ. προσωπικού -60.900 -18.005 -78.905 -48.899 -12.001 -60.900

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -92.404
-

-92.404
-412.744 320.340 -92.404

Προεξόφληση απαιτήσεων  / 

υποχρεώσεων 8.362
-83.189

-74.827
1.487 6.875 8.362

Διάφορα 70.535 32.323 102.858 175.971 -105.436 70.535

Πρόβλ. πρόσθ. φόρων για ανέλεγκ. 

Χρήσεις
- - - 930 -930 -

Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ. 1.461.228 -99.346 1.361.882 1.146.431 314.797 1.461.228

Όμιλος 30.06.2016 Όμιλος 31.12.2015
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Υπόλοιπο 

έναρξης
Απορρόφηση

Κίνηση 

Περιόδου

Υπόλοιπο 

λήξης Υπόλοιπο έναρξης Κίνηση Περιόδου

Υπόλοιπο 

λήξης
1.1.2016 30.06.2016 1.1.2015 31.12.2015

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 517.262 1.018.373 -30.475 1.505.160 538.608 -21.346 517.262

Πρόβλεψη αποζημ. προσωπικού -60.860 -40 -18.005 -78.905 -43.520 -17.340 -60.860

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων - -92.404 - -92.404
-361.598 361.598 -

Προεξόφληση απαιτήσεων  / 

υποχρεώσεων 21.995 -13.633 -83.189 -74.827
28.314 -6.319 21.995

Διάφορα 70.535 32.323 102.858 175.971 -105.436 70.535

Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ. 548.932 912.296 -99.346 1.361.882 337.775 211.157 548.932

Εταιρεία 31.12.2015Εταιρεία 30.06.2016

 
 

9.18. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, της 30.06.2016 και της 31.12.2015, προς λοιπούς πιστωτές 

αναλύονται ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Φορολογικές υποχρεώσεις 606.115 536.689 540.169 285.237

Πιστωτές διάφοροι 435.287 450.087 427.109 402.688

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 95.426 182.612 95.426 143.996

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.136.828 1.169.387 1.062.704 831.921
 

 
 

9.19. Προμηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις 
 

Το υπόλοιπο των Προμηθευτών και λοιπών Υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30.06.2016 

και 31.12.2015 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Προμηθευτές 6.955.697 8.012.468 6.930.976 2.181.555

Επιταγές πληρωτέες 1.496.674 2.031.931 1.496.674 264.974

Προκαταβολές Πελατών 153.933 251.448 153.933 80.077

Σύνολο προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 8.606.303 10.295.847 8.581.583 2.526.607
 

 
 

9.20. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 611.867 697.582 611.867 697.582

Μακροπρόθεσμες Εγγυήσεις 945.177 919.019 945.177 877.944

Σύνολο 1.557.044 1.616.601 1.557.044 1.575.526
 

 
 

9.21. 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 - 30.06.16 1.1 - 30.06.15

GREEN CATERING ΑΕ - 798.165

GREGORYS ROMANIA SA 30.000 -

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Ε. 125.688 126.878

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ 678 -

ΑΛΑΣ ΑΕ - 365.322

ΣΥΝΟΛΑ 156.366 1.290.365

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟΔΑ 1.1 - 30.06.16 1.1 - 30.06.15

GREEN CATERING ΑΕ - 5.627

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ 269.046 -

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ 148.482 44.317

ΑΛΛΑΣ ΑΕ 180 183

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ 169.425 52.726

ΣΥΝΟΛΑ 587.133 102.853

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 30.06.2016 31.12.2015

GREGORYS ROMANIA SA 146.664 80.981

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ 78.622 96.659

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ 68.907 47.279

ΑΛΑΣ ΑΕ 44.279 -

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΕ 74.875 5.958

ΣΥΝΟΛΑ 413.347 230.877

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 30.06.2016 31.12.2015

GREEN CATERING ΑΕ - 26.757.652

ΑΛΑΣ ΑΕ - 82.343

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ 5.658 -

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ 54.665
-

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Ε. 752.289 876.493

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ 280.000 450.000

ΣΥΝΟΛΑ 1.092.612 28.166.488

 

 

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

περιόδους 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 και 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2015 αντίστοιχα αναλύονται 

ως εξής: 
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 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 
 

                                                           Σελίδα 39 από 40 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 - 30.06.16 1.1 - 30.06.15 1.1 - 30.06.16 1.1 - 30.06.15

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης 
293.563 295.660 293.563 208.528

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης 
- - - -

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης 
- - - -

 

 

Δεν υπάρχουν  συμφωνίες του Ομίλου με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, οι οποίες να προβλέπουν 

την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης  ή απόλυσης  ή τερματισμού της θητείας τους. 

 

Το Δοιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30
η
 Ιουνίου 2016 αποτελείται από τους κάτωθι: 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 

Γεωργάτος Βλάσιος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Γεωργάτου Άρτεμις Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος Μέλος 

Χασκόπουλος Αναστάσιος Μέλος 

Μπρέστα Μαγδαληνή Μέλος 
 

 

9.22. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

9.22.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  
 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, δοσμένες εγγυήσεις, επίδικες 

απαιτήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του, από τις οποίες 

δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

 

9.22.2. 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 οριστικοποιηθούν 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. 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. 
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9.22.3 Κεφαλαιακές δεσμεύσεις 

 

Την 30.06.2016 ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είχαν δεσμεύσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

 

9.23. Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα 
 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30.06.2016 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

Άλιμος, 26 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ/ων 

Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

Γεωργάτος Γ. Βλάσιος 

Α.Δ.Τ. AM 084359 

Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ & 

Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

Γεωργάτου Γ. Άρτεμις 

Α.Δ.Τ. AΚ 787702 

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

 

 

 

 

 

 

Μωραΐτου Ευγενία 

Α.Δ.Τ. Χ 585493 / ΑΜ 51460 – Α΄ ΤΑΞΗΣ  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΑΛΑΣ Α.Ε                                                               2010 

 GREGORY’S ROMANIA S.A.                                      2005-2015 

 BLUE RIVER MANAGEMENT LTD                              2004-2015 


