ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70017/03/Β/10/28 Γ.Ε.ΜΗ.: 44742007000
Ε∆ΡΑ: 40,5 χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου - ∆ήµος Μεγάρων Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.ezeekorinthou.gr όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία -Νοµαρχία:
Γ.Ε.ΜΗ.
www.ezeekorinthou.gr
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
18/3/2015
Νόµιµος ελεγκτής:
Νίκος Ιωάννου (ΑΜ ΣΟΕΛ 29301)
Ελεγκτική εταιρεία :
GRANT-THORNTON (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Τύπος έκθεσης ελέγχου:
Γνώµη µε επιφύλαξη - Με Θέµα Έµφασης

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆.Σ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έµµεση µέθοδος
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)

01/0131/12/2014

31/12/2013

242
635
42
11
2
71
1.003

900
(824)
76
694
7
226
927
1.003

Εµπορικές Υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώαεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)

332
645
49
10
2
54
1.093

900
(716)
184
685
5
220
909
1.093

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
01/0131/12/2014

01/0131/12/2013

Κύκλος εργασιών

859

832

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

273

208

(116)
(119)
(107)
(1)
(108)

(190)
(191)
(176)
1
(176)

(25)

(100)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

ΘΕΣΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον/µείον Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(Κέρδη)/Ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων παγίων

01/0131/12/2013

(119)

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)
Μείον:
Καταβληµένοι φόροι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(191)

90
1
4
-

90
1
1
-

7
24
(45)

(18)
30
85

(2)
(1)
(41)

(1)
(0)
(2)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων

-

Πώληση ενσώµατων παγίων

-

-

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-

-

-

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή µεταβολή δανείων
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

58
58

-

17

(2)

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

54
71

56
54

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η γνώµη µε επιφύλαξη στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά στο γεγονός ότι στο κονδύλι του ενεργητικού "Λοιπές
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις" περιλαµβάνονται µακροπρόθεσµες προκαταβολές µισθωµάτων συνολικού ποσού € 585 χιλ. Κατά
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει γίνει προεξόφληση της παραπάνω απαίτησης συνολικού ποσού € 281 χιλ, µε συνέπεια η
αξία του ανωτέρω κονδυλίου, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα χρήσης να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα.
Το θέµα έµφασης ελέγχου αναφέρεται στο γεγονός ότι λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας
καθίσταται αρνητικό και συντρέχει η περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, ότι το σύνολο των
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά € 794 χιλ.

31/12/2013
184
(108)
76

359
(176)
184

2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας την 31/12/2014 και την 31/12/2013 ανέρχεται σε 18 και 20 άτοµα.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
4. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν
ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
5. Η Εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η Goody's A.E. (ποσοστό συµµετοχής 38,21%)
µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
6. Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια αυτήν µέρη, αναλύονται ως εξής :

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις

2014
0
153
8
844

2013
2
124
8
609

Μέγαρα, 18/03/2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α∆Τ: ΑΚ 158876

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α∆Τ: ΑΒ 528925

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Α∆Τ: Φ 027096
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 69702 Α' ΤΑΞΗΣ

