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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.vivartia.com όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2012

31/12/2011

27.661
34.860
661
10.793
2.798
4.711
19.830
101.314

43.341
34.569
904
13.991
437
296.641
24.294
414.177

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Λοιπά αποθεματικά
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)

61.614
(184.951)
62.423
351
(60.563)

61.614
90.852
62.423
351
215.240

Εμπορικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)

126.642
3.305
31.930
161.877
101.314

78.938
69.114
4.519
46.366
198.936
414.177

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Απαιτήσεις από μακροπρόθεσμα δάνεια
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
1/1-31/12/2012
Κύκλος εργασιών

Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των
και συνολικών αποσβέσεων

1/1-31/12/2011

(275.560)

(179.808)

9.477
(1.214)
(432)
2.211
6.591

12.900
(8.863)
(27)
1.951

(Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

3.198
289.280
33.268

(2.622)
43.299
(33.130)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(2.211)
64.607

(1.951)
(9.503)
(177.756)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(389)
432
43

(580)
27
(553)

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
Ζημίες από απομείωση παγίων
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

403.692

574.867

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α)+(β)+(γ)

303.644

446.275

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

(273.781)

(177.884)

(275.560)
(275.803)
-

(179.808)
(181.581)
-

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

(275.803)

(181.581)

-

-

(264.304)

(164.985)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2012
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον/μείον Προσαρμογές για:

(69.114)
(69.114)

69.114
69.114

(4.464)

(109.194)

24.294

133.488

19.830

24.294

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η γνώμη με επιφύλαξη στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή αφορά στο γεγονός ότι η φορολογική δήλωση της Εταιρείας, για τη χρήση 2010, δεν έχει εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί.
2. Το θέμας έμφασης στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή αφορά στο γεγονός ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι αρνητικό
και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.
3. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης (2011) προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που
επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ.
4. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγμένη GOODY'S A.E. (ποσοστό συμμετοχής 98,99%) με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σημείωση 21 των Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011
αντίστοιχα)

31/12/2012

31/12/2011

7. Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής: Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού €3.305 για τη χρήση 2012 (€4.519 για τη χρήση 2011).
8. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2012 και 31.12.2011 ανέρχεται σε 15 και 15 άτομα αντίστοιχα.

215.240

396.821

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(275.803)

(181.581)

9. Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων/ απαιτήσεων της

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011
αντίστοιχα)

(60.563)

215.240

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Απαιτήσεις
γ) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

0
1.000
80.696

δ) Υποχρεώσεις
ε) Έξιοδα διοίκησης και διάθεσης

45.663
24.699

εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον

10. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
11. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρεία.

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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