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I.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ AΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι oι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη
υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
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Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο “Βάση για
Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 η Δεκεμβρίου
2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Θέμα έμφασης
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων, η οποία αναφέρει ότι στις 31
Δεκεμβρίου 2012, 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. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, δεν έχουν ληφθεί από τους μετόχους της Εταιρείας
τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η απαιτούμενη από τον Κ.Ν. 2190/1920 σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων
προς το Μετοχικό Κεφάλαιο. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που
μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη
γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βαργιεμέζης Χρήστος
ΑΜ ΣΟΕΛ 30891
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II.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2012

Κύριοι Μέτοχοι,
Η Εταιρεία υποχρεούται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως όμως έχει το δικαίωμα, εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με βάση τις διατάξεις της ελληνικής
φορολογικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά με τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι φορολογικές
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας προσαρμόζονται και αναμορφώνονται μέσω εξωλογιστικών εγγραφών
προκειμένου να εναρμονιστούν με τα Δ.Π.Χ.Α..
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις η Εταιρεία είχε ζημιές μετά φόρων το 2012 276 χιλ. ευρώ περίπου
έναντι ζημιών 182 χιλ. ευρώ περίπου το 2011. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 404 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 575 χιλ.
ευρώ περίπου το 2011. Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε 572 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 591 χιλ. ευρώ
περίπου το 2011, τα έξοδα λειτουργίας Διοίκησης ανήλθαν σε 35 χιλ. ευρώ έναντι 42 χιλ. ευρώ το 2011 και τα
καθαρά χρηματοπιστωτικά έξοδα ήταν 2 χιλ. ευρώ περίπου έναντι χρηματοπιστωτικών εσόδων 2 χιλ. ευρώ περίπου
το 2011.
Αριθμοδείκτες
Η εικόνα της εξέλιξης της Επιχείρησης προκύπτει από τους παρακάτω αριθμοδείκτες οι οποίοι
αντιπαραβαλλόμενοι με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζουν την διαχρονική
μεταβολή των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας.
Αριθμοδείκτης
Γενική Ρευστότητα
Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Καθαρό Περιθώριο
Κέρδους
Αποδοτικότητα
Απασχολούμενων
Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα Ιδίων
Κεφαλαίων

Τύπος
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μικτά Κέρδη Χρήσεως
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως
Κέρδη προ φόρων
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως
Κέρδη προ φόρων
Συνολικά Απασχολημένα Κεφάλαια
Κέρδη προ φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

2012

2011

0,24

1,72

75,22%

77,63%

-68,26%

-31,28%

4,82

-0,83

4,55

-0,84

0,94

1,01

1,06

0,98

-153,86

-92,47

144,28

1.316

9,27

9,19

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Οικονομική Μόχλευση

Διάρθρωση Κεφαλαίων
Κάλυψη Τόκων

Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων
Ιδια Κεφάλαια
Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων
Σύνολο Τόκων

Ταχύτητα Είσπραξης
Απαιτήσεων

Καθαρές Πωλήσεις

Ταχύτητα Κυκλοφορίας
Αποθεμάτων

Κόστος Πωλήσεων

Απαιτήσεις
Αποθέματα
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Καφεζαχαροπλαστεία Παραλίας Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς , πιστωτικός κίνδυνος
και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής
επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες
και πιστωτές.

(α)

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς

Αναφορικά με το κίνδυνο τιμών η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης των μεταβλητών που
προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος (πχ τιμές προϊόντων, πρώτες ύλες, λοιπά κοστολογικά στοιχεία). Η
εταιρεία παρακολουθεί τις διακυμάνσεις τιμών των κοστολογικών στοιχείων και προσπαθεί να περιορίσει την επίδραση
από την μεταβολή των τιμών. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται εν μέρει και με την ανάλογη μεταβολή των τιμών
πώλησης των πωληθέντων αποθεμάτων.

(β)

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία πραγματοποιεί πωλήσεις λιανικώς (τοις μετρητοίς) και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος
σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές. Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με τα χρηματικά διαθέσιμα,
η διατήρηση χαμηλού ημερήσιου ύψους ταμείου και ο τακτικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών από τον Όμιλο
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εκδήλωσης πιστωτικού κινδύνου.

(γ)

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η Εταιρεία διατηρεί μετρητά και καταθέσεις για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. Συνετή
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα
χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία
διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων είτε από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
είτε από εταιρείες του Ομίλου.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρηματοοικονομικά μέσα
Η Εταιρεία μας δεν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης
Η Εταιρεία δεν αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία μας δεν έχει υποκατάστημα.
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Καφεζαχαροπλαστεία Παραλίας Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
Οι προοπτικές της εταιρίας, τόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., είναι ανάλογες της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί. Η
πορεία του καταστήματος θα είναι στάσιμη ή και πτωτική όσον αφορά τον κύκλο εργασιών σε σχέση με πέρυσι και
σύμφωνη με τον προϋπολογισμό του έτους 2013 εφόσον δεν επηρεαστεί περαιτέρω από εξωγενής παράγοντες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2012 ήτοι την 31/12/2012 έως σήμερα, δεν έχουν
συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
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 εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη
στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

0,00

β) Απαιτήσεις

1.000

γ) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

80.696

δ) Υποχρεώσεις

45.663

ε) Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

24.699

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία την 31.12.2012 εμφάνισε ζημίες οι οποίες έχουν ως εξής :
Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως 2011 μετά από φόρους
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεως
Αποτελέσματα (κέρδη) εις νέο

90.852
(275.803)
(184.951)

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2013
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &
Διευθύνων Σύμβουλος

Γκότσης Παναγιώτης
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Καφεζαχαροπλαστεία Παραλίας Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
III.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σημειώ σεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

3
4
5

31 Δεκεμβρίου
2012

31 Δεκεμβρίου
2011

27.661
34.860
661

43.341
34.569
904

63.182

78.814

10.793
2.798
4.711
19.830

13.991
437
296.641
24.294

38.132

335.363

101.314

414.177

61.614
(184.951)
62.423
351

61.614
90.852
62.423
351

(60.563)

215.240

3.305

4.519

3.305

4.519

126.642
31.930

78.938
69.114
46.366

Σύνολο βραχυπρόθεσμω ν υποχρεώ σεω ν

158.573

194.417

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

101.314

414.177

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές Απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

6
7
8
9

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη εις νέον
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Λοιπά αποθεματικά

10
11
12
12

Σύνολο ιδίω ν κεφαλαίω ν
Μακροπρόθεσμες υποχρεώ σεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

13

Σύνολο μακροπρόθεσμω ν υποχρεώ σεω ν
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώ σεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

14
15
16

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Καφεζαχαροπλαστεία Παραλίας Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

IV.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Σημειώ σεις

1/1-31/12/12

1/1-31/12/11

403.692
(100.047)

574.867
(128.592)

303.644

446.275

19
20
21
22

(35.000)
(572.074)
29.649
(1.779)
(275.560)

(42.000)
(591.022)
8.863
(1.924)
(179.808)

23

(243)

(1.773)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

(275.803)

(181.581)

Συγκεντρω τικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης

(275.803)

(181.581)

-131,3349

-86,4670

ΕΣΟΔΑ:
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

17
18

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόρος εισοδήματος

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ /μετοχή)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Καφεζαχαροπλαστεία Παραλίας Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

V.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012
Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις
νέον

Σύνολο ιδίω ν
κεφαλαίω ν

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2012
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης 2012
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2012

61.614
61.614

62.774
62.774

90.852
(275.803)
(184.951)

215.240
(275.803)
(60.563)

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2011
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης 2011
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2011

61.614
-

62.774

272.433

61.614

62.774

(181.581)
90.852

396.821
(181.581)
215.240

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Καφεζαχαροπλαστεία Παραλίας Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

VI.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ – Έμμεση Μέθοδος

1/1-31/12/12

1/1-31/12/11

(275.560)

(179.808)

9.477
(1.214)
(432)
2.211
6.591
(258.927)

12.900
(8.863)
(27)
1.951
(173.848)

3.198
289.280
33.268

(2.622)
43.299
(33.130)

(2.211)

(9.503)
(1.951)

64.608

(177.756)

(389)
432

(580)
27

43

(553)

(69.114)

69.114

(69.114)

69.114

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξη χρήσης

(4.464)
24.294

(109.194)
133.488

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

19.830

24.294

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρω ν

Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Τόκους και συναφή έσοδα
Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημίες από απομείωση παγίων
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολώ ν του κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/Μείω ση σε:
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

Μείον:

Καταβεβλημένοι φόροι
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροώ ν/(εκροώ ν) από λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροώ ν/(εκροώ ν) από επενδυτικές δραστηριότητες

Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο εισροώ ν/(εκροώ ν) από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Καφεζαχαροπλαστεία Παραλίας Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Λεωφόρος Νίκης 49 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 21 Μαρτίου 2013.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της GOODY’S Α.Ε. Υπηρεσιών Εστίασης η οποία κατέχει ποσοστό 98,99 % των εκδομένων
μετοχών αυτής. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία GOODY’S Α.Ε.
Ο αριθμός προσωπικού της εταιρείας την 31/12/2012 ανήλθε σε άτομα 15 (2011: 15).
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επισιτισμού και ψυχαγωγίας και δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

2.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου
2012 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι
το Ευρώ (€).
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης που
ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2011, προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. για τις
χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2012.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων.
Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που
απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι
σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις “Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις
της Διοίκησης” στη Σημείωση 2.4.

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι
οι ακόλουθες:

12

Καφεζαχαροπλαστεία Παραλίας Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

(α)

Αναγνώριση Εσόδων - Εξόδων:

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική
οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του
εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και
αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός της εταιρείας. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα
όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. Η αναγνώριση των εσόδων και
των εξόδων γίνεται ως εξής:
(i)

Πώληση αγαθών:

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του
αναλογούντα φόρου προστιθέμενης αξίας «ΦΠΑ», αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι
σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
(ii)

Έσοδα από τόκους:

Αφορά στο σύνολό τους έσοδα από την επένδυση των χρηματικών διαθεσίμων.
(iii)

Έξοδα:

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του μισθίου. Τα
έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, σε δεδουλευμένη βάση.

(β)

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία:

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και έπιπλα και
λοιπός εξοπλισμός) αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
απομείωσής τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγματοποιούνται. Σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων
εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης. Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται
κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη
χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα
αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες
ζωής των σχετικών παγίων. Τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία

(γ)

Ωφέλιμη Ζωή

Κτίρια

5-15 έτη

Μεταφορικά Μέσα

4-9 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3-6 έτη

Αποθέματα:

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των
ετοίμων και ημιτελών προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον
σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα
(βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας.
Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία
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της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή
τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική
λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται
απαραίτητο.

(δ)

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα:

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές
καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι
άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο μεταβολής
της αξίας τους. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά
και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

(ε)

Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού:

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που
θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων
κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές
και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σημείωση 13 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική
μέθοδο Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Οι σχετικές προβλέψεις της
χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στις καταστάσεις αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την
παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της
υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία
αναγνωρίζονται στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας
αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα
μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, που υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης
για παροχές κατά την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, αναγνωρίζονται ισόποσα βάση της μεθόδου του περιθωρίου
(corridor approach) στην μέση εκτιμώμενη υπολειπόμενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και
συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης. Οι υποχρεώσεις για τις ανωτέρω παροχές δεν
χρηματοδοτούνται.

(στ)

Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα:

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό
τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να
συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την
Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών
παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για την
πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.

(ζ)

Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):
(i)

Τρέχων φόρος εισοδήματος:

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους
που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που
προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και
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προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται
σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.
(ii)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος:

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις
προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την
χρήση που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο
φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και
μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό
ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων
προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των
αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε
ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους
εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

(η)

Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις:

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που
σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του
μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για
χρηματοδοτικές

μισθώσεις

επιμερίζονται

μεταξύ

των

χρηματοοικονομικών

εξόδων

και

της

μείωσης

της

χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται
με βάση τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης. Μισθώσεις
όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως
λειτουργικά μισθώματα.
Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή
βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Για συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback) που
συνιστούν χρηματοδοτική μίσθωση, οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του περιουσιακού
στοιχείου αυτού, σε σχέση με την λογιστική του αξία, δεν αναγνωρίζεται άμεσα ως έσοδο από την Εταιρεία και
εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως έσοδο επομένων χρήσεων, το οποίο αποσβένεται σύμφωνα με την
διάρκεια της μίσθωσης. Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την χρονική στιγμή μίας συναλλαγής
πώλησης και επαναμίσθωσης, είναι μικρότερη από την λογιστική αξία του, τότε η ζημία που προκύπτει από την
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας δεν αναγνωρίζεται αμέσως, εκτός αν υπάρχει απομείωση
της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, οπότε η λογιστική αξία μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό σύμφωνα με το ΔΛΠ
36.
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(ι)

Μετοχικό κεφάλαιο:

Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το
τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» στα
Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων
καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.

(θ)

Διανομή μερισμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος
πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά
νόμο τακτικού αποθεματικού. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις
χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2012. Στην παράγραφο (α) παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν
εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2012 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν
υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2012, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην
παράγραφο (β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα
οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των Δ.Π.Χ.Α. εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα
Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:



Τροποποιήσεις

ΔΠΧΑ

7

«Χρηματοοικονομικά

Μέσα:

Γνωστοποιήσεις

αναφορικά

με

τις

γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την
κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η παρούσα τροποποίηση
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2011. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.


Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών

στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012)
Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η τροποποίηση αυτή
παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της
πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012.
Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο
του 2012. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.


Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με
τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/07/2011)
Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με
τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Ορίζει τις
προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ γιατί το
λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011.
Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο
του 2012. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
B. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα,
έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα:


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/07/2012)
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών
εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2012. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του
καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.


Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015)
Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση».
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη
συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο
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αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου
αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της
επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα
χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα
τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν
κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί

Διακανονισμοί»

(Joint

Arrangements),

ΔΠΧΑ

12

«Γνωστοποιήσεις

Συμμετοχών

σε

άλλες

Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ
10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση
για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί
Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε
έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη
ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας».
Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη
ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ
27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Δεκέμβριο του 2012.


Τροποποίηση

στο ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον
ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της
εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το
ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού
ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε
εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ
προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές
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Καταστάσεις της Εταιρείας. Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του
2012.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι
τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης
της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.


ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου

Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή
εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν
λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή για
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η
εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις

της Εταιρείας. Η παρούσα

τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.


Τροποποιήσεις

στο ΔΛΠ

χρηματοοικονομικών

32

στοιχείων

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»
του

ενεργητικού

και

–

χρηματοοικονομικών

Συμψηφισμός
υποχρεώσεων

(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις
περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο
του 2012.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων

του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των
Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων που
δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα
έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
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Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)
Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες
για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη
αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Η εφαρμογή της
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι

τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)
Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος
του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και
δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Οδηγός

Μετάβασης:

Ενοποιημένες

Οικονομικές

Καταστάσεις,

Κοινοί

Διακανονισμοί,

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ
12) (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές
διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ
10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά
την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι
τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2013. Η εφαρμογή των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για της
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27. Οι
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές
Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις
από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να
αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να
συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες
θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες
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γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η εφαρμογή των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν θα έχει
επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις

της Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. Με βάση την
υπάρχουσα δομή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές
επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας από την εφαρμογή των
ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.
2.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε κρίσεις, εκτιμήσεις
και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση
ενδεχόμενων υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις
επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με το
επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες
αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων,
τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι:

(α)

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος:

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις
φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για
φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους
ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των
επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα
επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός
των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.

(β)

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού:

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη
περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των
αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή
ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε
συνεχή επανεκτίμησή τους.

(γ)

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων:

Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου
2012 η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των
στοιχείων του ενεργητικού.
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3.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η λογιστική αξία των παγίων που εμφανίζονται στον ισολογισμό, για τις παρουσιαζόμενες περιόδους την 31 η
Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κτίρια και
εγκαταστάσεις
ΚΟΣΤΟΣ
1η Iανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/διαγραφές
Απομείωση αξίας παγίων
31η Δεκεμβρίου 2012

307.051
389
-

21.021

307.440

328.072
389
328.461

3.364
1.682
5.045

281.368
7.796
6.591
295.755

284.732
9.478
6.591
300.800

15.975

11.686

27.661

Κτίρια και
εγκαταστάσεις
ΚΟΣΤΟΣ
1η Iανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις/διαγραφές
Απομείωση/διαγραφή αξίας παγίων
31η Δεκεμβρίου 2011

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

21.021
21.021

306.471
580
307.051

306.471
21.601
328.072

1.682
1.682
3.364

270.150
11.218
281.368

271.832
12.900
284.732

17.657

25.683

43.340

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Iανουαρίου 2011
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2011
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2011

Σύνολο

21.021
-

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Iανουαρίου 2012
Αποσβέσεις χρήσεως
Απομείωση/διαγραφή αξίας παγίων
31η Δεκεμβρίου 2012
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2012

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας της
εταιρείας. Επίσης, κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως
εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.

4.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
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Εγγυήσεις ΔΕΗ
Εγγυήσεις ενοικίων
Εγγυήσεις BLUE AGEAN
Σύνολο

5.

31 Δεκεμβρίου 2012
860
34.000
34.860

31 Δεκεμβρίου 2011
34.000
569
34.569

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύμφωνα με τη μέθοδο της υποχρέωσης, με
τη χρησιμοποίηση του φορολογικού συντελεστή που ισχύει.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων της Εταιρείας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, προκειμένου το υπόλοιπο
που εμφανίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης να απεικονίζει τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Ο συντελεστής με τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόμενος φόρος είναι ίσος με αυτόν που εκτιμάται ότι θα ισχύει
κατά την στιγμή αναστροφής των προσωρινών φορολογικών διαφορών. Ο αναβαλλόμενος φόρος της Εταιρείας έχει
υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την ημερομηνία ανάκτησης των
σχετικών αξιών.
Σύμφωνα με το Ν.3943/2011, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την χρήση 2012 ανέρχεται σε 20% ενώ με τον
Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής για τις επόμενες χρήσεις θα ανέρχεται σε 26%. Η αναβαλλόμενη
φορολογία της 31/12/2012 για την Εταιρεία έχει υπολογιστεί με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20%. Ο
υπολογισμός της με το νέο φορολογικό συντελεστή 26% θα εφαρμοστεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της από τη
χρήση 2013. Η επίδραση του νέου φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόμενη φορολογία της 31/12/2012 για την
Εταιρεία υπολογίζεται σε έσοδο φόρου € 198 αντίστοιχα.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

Αναγνωρισθείσα φορολογική Απαίτηση
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

661

904

Σύνολο

661

904

Η επίπτωση που έχουν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
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Υπόλοιπο έναρξης
Αποζημιώσεις προσωπικού
Αναβαλλόμενοι φόροι

1/1-31/12/2012
Χρέω ση/Πίστω ση
στα αποτελέσματα

904
904

Υπόλοιπο έναρξης
Αποζημιώσεις προσωπικού
Αναβαλλόμενοι φόροι

Υπόλοιπο τέλους
661
661

(243)
(243)

1/1-31/12/2011
Χρέω ση/Πίστω ση
στα αποτελέσματα

2.676
2.676

Υπόλοιπο τέλους

-1.773
(1.773)

904
904

Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά τον
χρόνο ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης.

6.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα αναλύονται παρακάτω:
31 Δεκεμβρίου
2012

31 Δεκεμβρίου
2011

9.656

11.837

Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα
Αποθέματα

1.137

2.154

10.793

13.991

Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και περιλαμβάνεται στο κόστος
πωληθέντων ανέρχεται σε € 100.047 (2011: 128.592). Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα.

7.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εμπορικές απαιτήσεις για τη χρήση 2012 και 2011 ανέρχονται σε € 2.798,10 και € 436,87 αντίστοιχα.

8.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ανάλυση των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων έχει ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2012
Προκαταβληθέντες φόροι εισοδήματος
Προκαταβολές προσωπικού
Προπληρωμένα έξοδα
Δοσοληπτικοί Λογ. Διαχειριστών
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Λοιποί φόροι εισπρακτέοι
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου
2011

1.317
1.608

286.289
1.217
1.005

1.740
45
4.711

8.130
296.641
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9.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2012
5.483
14.347

31 Δεκεμβρίου 2011
7.140
17.154

19.830

24.294

10. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

i) Μετοχικό Κεφάλαιο
Την 31η Δεκεμβρίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 61.614 και αποτελείται από 2.100
κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας € 29,34 η κάθε μία (ομοίως με την χρήση 2011). Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα
δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Λόγω συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι αρνητικό και συνεπώς
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 48 του Κ.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της
δραστηριότητας της εταιρείας.

ii) Τακτικό, Αφορολόγητα και Ειδικά Αποθεματικά
Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη
της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του
καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του
τακτικού αποθεματικού.
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της
φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις
συμμετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι μη φορολογήσιμα ή έχει γίνει
παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων, τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε
φορολόγηση στην περίπτωση διανομής τους. Στην παρούσα φάση ο Όμιλος δεν έχει πρόθεση να διανείμει τα
συγκεκριμένα αποθεματικά και ως εκ τούτου δεν λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση.
Η ανάλυση των αποθεματικών έχει ως εξής:

Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Λοιπά αποθεματικά
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

62.423

62.423

351

351

62.774

62.774
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iii) Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον
31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

90.852

272.433

0
(275.803)

0
(181.581)

(184.951)

90.852

Υπόλοιπο Κερδών είς νέο
Διανεμηθέντα μερίσματα
Κερδη/ (ζημίες χρήσης)
Σύνολο

11. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(α)

Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα:

Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012
καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε € 49.070 (€ 56.273 για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011).

(β)

Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και
τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή
απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης
ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Τα προγράμματα αυτά
δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το
ΔΛΠ 19. Η εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε χρήση με αντίστοιχη αύξηση της
σχετικής αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε
περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνημμένους ισολογισμούς έχει ως ακολούθως:
31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

4.519

13.382

(1.214)

(8.863)

3.305

4.519

ι υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων
αναλογιστών. Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως κάτωθι:
Βασικές υποθέσεις:

2012

2011

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,8%

5,2%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών

2,5%

2,5%

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή

2,0%

2,0%
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12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

125.366

77.475

1.276

1.463

126.642

78.938

Προμηθευτές εσωτερικού
Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογημένες
Σύνολο

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζεται εντός διαστήματος 90
ημερών. Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της
βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό,
αποτελούν μία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.

13. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

Τράπεζα Πειραιώς

-

69.114

Σύνολο

-

69.114

14. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύονται ως εξής:

Φόροι, πλην φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι
ΦΠΑ πληρωτέος
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2012
2.068
6.961
11.214
11.687
-

31 Δεκεμβρίου 2011
1.462
7.042
23.735
2.700
11.426
-

31.930

46.366

27

Καφεζαχαροπλαστεία Παραλίας Α.Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
15. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Οι πωλήσεις για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2012
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2011

403.692

574.867

403.692

574.867

16. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Το Κόστος πωληθέντων αφορά αποκλειστικά κόστος αποθεμάτων και ανέρχεται το 2012 σε ποσό € 100.047 (€
128.814 το 2011).

17. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:
Έξοδα Διοίκησης
Μισθοδοσία
Παροχές τρίτων
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2012
23.100
11.900
35.000

31 Δεκεμβρίου 2011
29.744
12.256
42.000

18. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:
Έξοδα Διάθεσης

31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

209.085

250.194

555

284

1.901

3.506

Έξοδα ενοικίων

204.000

204.000

Έξοδα ταξιδιών

611

0

2.426

3.139

72.474

46.476

Μισθοδοσία
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης

Έξοδα δημοσιεύσεων
Παροχές τρίτων
Αμοιβές υπηρεσιών και έξοδα τρίτων

2.137

2.325

Φόροι τέλη

12.319

12.752

Αναλώσιμα

11.522

15.481

Απόσβεσης

9.477

12.900

Ασφάλιστρα

3.312

3.465

Επισκευές και συντηρήσεις

4.002

8.183

Λοιπά

12.068

23.702

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

26.185

4.616

572.074

591.022

Σύνολο:
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19. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

610
1.214
27.825
29.649

8.863
8.863

Έσοδα από ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψει
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

20. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα της εταιρείας για το 2012 και 2011 αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2012
Τόκοι καταθέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

31 Δεκεμβρίου 2011

432
432

27
27

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

(2.211)
(2.211)

(1.951)
(1.951)

Σύνολο

(1.779)

(1.924)

21. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις ελληνικές εταιρείες για τις
χρήσεις 2012 και 2011 είναι 20%.
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος

31 Δεκεμβρίου 2012
243

31 Δεκεμβρίου 2011
1.773

243

1.773

Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που
απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του Ελληνικού
φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής:
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31 Δεκεμβρίου 2012
Κέρδη προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή (20% )

(275.560)

(179.808)

-

-

243

1.773

-

-

-

-

243

1.773

Φόροι προηγούμενων χρήσεων
Λοιπές μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Φορολογική επίδραση ζημιών χρήσεως για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβ. φορολ.
Επίδραση από μεταβολή φορολογικών συντελεστών
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

31 Δεκεμβρίου 2011

22. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους για το 2012 και 2011 αναλύονται ως ακολούθως:

Μισθοί και Ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Αποζημιώσεις
Σύνολο Μισθοδοσίας

31 Δεκεμβρίου 2012
182.250
49.070
865
232.185

31 Δεκεμβρίου 2011
207.963
59.881
12.094
279.938

23. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου GOODY’S Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται με την μητρική της καθώς και με
τις άλλες θυγατρικές αυτής. Μοναδικός μέτοχος που αποτελεί και μητρική εταιρεία της GOODY’S Α.Ε. είναι η
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E.

31 Δεκεμβρίου 2012
Απαιτήσεις (εμπορικές) από:
GOODY'S ΑΕ
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
OLYMPIC CATERING A.E.
Σύνολο
Υποχρεώσεις προς:
- Εμπορικές υποχρεώσεις:
HELLENIC CATERING A.E.
GOODY'S ΑΕ
VIVARTIA A.E.
Σύνολο

35
965
1.000

45.618
27
18
45.663

31 Δεκεμβρίου 2011
120
120

57.015
57.015
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31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

80.125
571
80.696

107.091
107.091

556
24.143
24.699

1.529
1.529

Αγορές
- Αποθέματα, Α’ ύλες, αναλώσιμα και εμπορικές
υπηρεσίες
HELLENIC CATERING A.E.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σύνολο
Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης
HELLENIC CATERING AE

24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Για τις χρήσεις 2012 και 2011 δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
25. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και
κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής
επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη πολιτική διαχείρισης κινδύνων είναι η παρακάτω:


Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας,



σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση
των κινδύνων και



εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες
και πιστωτές.

(α)

Πιστωτικός Κίνδυνος:

Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική του Ομίλου GOODY’S Α.Ε. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε ομιλική βάση.
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

19.830
4.711
24.541

24.294
296.641
320.936

Η Εταιρεία πραγματοποιεί πωλήσεις λιανικώς (τοις μετρητοίς) και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος
σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές. Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με τα χρηματικά διαθέσιμα,
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η διατήρηση χαμηλού ημερήσιου ύψους ταμείου και ο τακτικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών από τον Όμιλο
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εκδήλωσης πιστωτικού κινδύνου.
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν
απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων. Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της
εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης.

(β)

Κίνδυνος Ρευστότητας:

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες
ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια
κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο
έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
Η εταιρεία διατηρεί μετρητά και καταθέσεις για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. Συνετή
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα
χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία
διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων είτε από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
είτε από εταιρείες του Ομίλου. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 31η
Δεκεμβρίου 2011 για την εταιρεία αναλύεται ως εξής:
31η Δεκεμβρίου 2012

Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο

εντός
1 έτους
126.642
31.930
158.573

1 έως 5
έτη
-

Πάνω από 5
έτη
-

εντός
1 έτους
78.938
46.366
69.114
194.417

1 έως 5
έτη
-

Πάνω από 5
έτη
-

-

-

-

31η Δεκεμβρίου 2011

Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

(γ)

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς:

Αναφορικά με το κίνδυνο τιμών η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης των μεταβλητών που
προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος (πχ τιμές προϊόντων, πρώτες ύλες, λοιπά κοστολογικά στοιχεία). Η
εταιρεία παρακολουθεί τις διακυμάνσεις τιμών των κοστολογικών στοιχείων και προσπαθεί να περιορίσει την επίδραση
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από την μεταβολή των τιμών. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται εν μέρει και με την ανάλογη μεταβολή των τιμών
πώλησης των πωληθέντων αποθεμάτων.

26. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά
ισοδύναμα
Σύνολο

4.711

296.641

19.830

24.294

24.541

320.936

31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2011

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

126.642
31.930

78.938
46.366

158.573

125.304

27. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για την χρήση 2010 δεν έχει εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί.
Λόγω των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ελέγχων, η εταιρεία δεν κρίνει σκόπιμο να διενεργήσει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως
2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις η διοίκηση
εκτιμά ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

(β)

Δικαστικές υποθέσεις:

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση
στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.

(γ)
Την

Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα:
31η

Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρεία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση

κτιρίων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες.
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Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2012 και ανέρχονται σε € 204.000 (31η Δεκεμβρίου 2011 € 204.000). Τα ελάχιστα μελλοντικά
πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2012
έχουν ως κάτωθι.

Όχι αργότερα από 1 έτος
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη
Περισσότερο από 5 έτη
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2012
204.000
857.621
1.113.442
2.175.063

31 Δεκεμβρίου 2011
204.000
857.621
1.317.442
2.379.063

Δεν υπήρξαν ενδεχόμενα έσοδα από υπομισθώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012.
Κανένα από τα συμφωνητικά λειτουργικών μισθώσεων της εταιρείας δεν περιέχει δικαίωμα αγοράς ή οποιαδήποτε
άλλη δέσμευση.
28. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:


να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και



να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους

29. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, και στα
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
Θεσσαλονίκη, 21Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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