ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΕ

Αρ. Μ.Α.Ε. :38662/62/Β/97/161- Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058140104000
Έδρα : Δήμος Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
Θεσσαλονίκης
www.estiatoriaparalias.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
24/3/2014
Βαργιεμέζης Χρήστος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Αρνητική Γνώμη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2013

31/12/2012

1.738
2.706
342
4.484
9.270

27.661
34.860
661
10.793
2.798
4.711
19.830
101.314

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

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

61.614
(380.480)
62.774
(256.092)

61.614
(184.951)
62.774
(60.563)

87.479
3.000
174.883
265.362
9.270

126.642
3.305
31.930
161.877
101.314

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
1/1-31/12/2013
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)

1/1-31/12/2012

273.957
52.228

403.692
303.644

(191.183)

(264.304)

(191.368)
(195.529)
-

(275.560)
(275.803)
-

(195.529)

(275.803)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γκότσης Παναγιώτης
Γεωργιάδης Φίλιππος
Ηλιας Νεκταριος

ΘΕΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
1/1-31/12/2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον/μείον Προσαρμογές για:

1/1-31/12/2012

(191.368)

(275.560)

6.718
(3.305)
(13)
198
16.210

9.477
(1.214)
(432)
2.211
6.591

10.793
69.134
73.977

3.198
289.280
33.268

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

(198)
(500)
(18.354)

(2.211)
64.608

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

2.995
13
3.008

(389)
432
43

-

(69.114)
(69.114)

(15.346)

(4.464)

19.830

24.294

4.484

19.830

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

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)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

(184.464)

(264.304)

-93,1089

-131,3349

1. Η αρνητική γνώμη στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά στο γεγονός ότι: 1) Όπως επεξηγείται στη σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία έχει αναστείλει την λειτουργία
της χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί η λύση και εκκαθάρισή της; 2) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας; 3) Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό των 256 χιλ. € με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων.
2. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης (2012) προσαρμοσμένων με
τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ.
3. 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.
4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 3.000. Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε
σημείωση 20 των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

5. 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)

6. 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 2012).
31.12.2013
31.12.2012
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

3.000
3.000

3.305
3.305

7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2013 και 31.12.2012 ανέρχεται σε μηδέν και 15 άτομα αντίστοιχα.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και
01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και
31.12.2012 αντίστοιχα)

8. 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

31/12/2013

31/12/2012

(60.563)

215.240

(195.529)

(275.803)

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Απαιτήσεις

(256.092)

(60.563)

γ) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

υποχρεώσεων/ απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

δ) Υποχρεώσεις
ε) Λοιπές Υποχρεώσεις
στ) Έξιοδα διοίκησης και διάθεσης
9. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

2.176
484
53.312
77.415
159.224
-

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

Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Μαρία Μαγιάννη
ΑΔΤ: Ρ 734419
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ 0092437
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ: T 227329

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΔΤ: ΑΕ 163179

