ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 01 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
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.ezeealmyrou.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές
και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.
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Ποπώλης Θωμάς
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Σαγρής Νικόλαος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2012
(Αναμ/νη)

31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2013

3.509.750
71.288
51.502
268.504
74.152
3.975.196

2.701.809
50.471
22.795
246.080
163.227
3.184.382

2.250.000

2.250.000

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)

(425.595)
1.824.405

(201.904)
2.048.096

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

1.319.162
2.443
829.187
2.150.791
3.975.196

374.999
1.244
760.044
1.136.286
3.184.382

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον/μείον Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

(243.281)

(230.355)

192.980
313
238

57.038
1.184
287

(28.707)
(22.424)
1.013.306

(22.795)
129.459
476.228

(178)
(400)
911.846

(287)
410.759

(1.000.921)
(1.000.921)

(1.029.220)
(1.029.220)

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:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

31/12/2012

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
01/01-31/12/2012
(Αναμ/νη)

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)

811.291
198.121

186.004
122.128

(243.281)

(230.355)

(243.281)
(223.083)
(608)

(230.355)
(184.284)
(30)

(223.691)

(184.314)

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

-1,6381

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων

0,0000
(50.063)

(173.317)

-

750.000
750.000

(89.075)

131.539

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

163.227

31.688

74.152

163.227

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. 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.
2. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2013 ανέρχεται σε 28 άτομα.
3. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγμένη GOODYS AE Υπηρεσιών
Εστίασης με έδρα την Ελλάδα με ποσοστό συμμετοχής 52,75% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ενσωματώνται με τη μέθοδο
της ολικής ενοποίησης.
4. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

5. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν
ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

31/12/2012
(Αναμ/νη)

31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και
01.01.2012 αντίστοιχα)

2.048.096

1.482.410

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(223.083)

(184.284)

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

-

750.000

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(608)

(30)

1.824.405

2.048.096

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α)+(β)+(γ)

6. Τα ποσά των αγορών\εξόδων\ 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) Αγορές εμπορευμάτων: € 164.290
β) Εξοδα: € 554
γ) Υποχρεώσεις: € 1.048.023
δ)Λοιπές Υποχρεώσεις: € 285.000
7. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρεία.
8. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύστασή της.
9. Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής: Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού €
2.443,00 για τη χρήση 2013 και € 1.244,00 για τη χρήση 2012 μετά την αναμόρφωση που προκύπτει βάση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19
10. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανέρχονται για τη χρήση σε - € 608 (προηγούμενη χρήση - € 30) και αφορούν
αναλογιστικά αποτελέσματα.
11. Η εφαρμογή του ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους" είχε ως σύνεπεια την αναταξινόμηση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης
2012. Η επίδραση από το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 στα δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας παρατίθεται στη Σημείωση 3.2
των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2012
(827)
(38)
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
215
8
παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών
προσωπικού λογω της μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή
4
0
(608)
(30)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Βόλος, 20 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δρόσος Γεώργιος
ΑΔΤ: ΑΖ 477202

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Ποπώλης Θωμάς
ΑΔΤ: ΑΕ 802937

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ Χ930330,
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 38328

