EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:43927/03/Β/99/36- ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ:54818909000

40,5 χλμ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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 EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου
www.ezeemegaron.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
Διεύθυνση Διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
www.ezeemegaron.gr
26/03/2014
Σπυρίδων Αποστολόπουλος
(ΑΜ ΣΟΕΛ 30221)
GRANT-THORNTON
(ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Γνώμη με επιφύλαξη - έμφαση
θέματος

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σύμβουλος

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σύμβουλος

ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

31/12/2013

31/12/2012

1.149.922
270.000
113.069
426.313
110.285
408.695

1.387.091
63.300
495.000
51.726
326.171
149.128
1.076.739

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

219.023
2.697.306

216.877
3.766.032

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

298.962
975.037
1.273.999

298.962
1.166.745
1.465.707

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

69.389
145.000
1.208.918
1.423.307
2.697.306

69.094
160.000
2.071.231
2.300.325
3.766.032

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

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

1/131/12/2013

1/131/12/2012

5.914.939
2.315.217

6.470.971
4.277.234

(36.710)

7.191

(168.116)
(194.819)
3.111
(191.708)

43.274
(1.217)
35.749
34.532

206.218

285.609

1/131/12/2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων

Πλέον/μείον Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Τόκους και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδη/(Zημιές) αποτίμησης και πώλησης επενδύσεων & χρημ. Προιόντων
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 παγίων στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
(Αγορά)/Πωλήση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων
Εισπράξεις από πωλήσεις διαθεσίμων προς πώληση
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Μερίσματα πληρωθέντα
Μερίσματα Πληρωθέντα

1/131/12/2012

(168.116)

(1.217)

242.927
3.095
(33.845)
21.755
143.496

278.418
53.819
(57.148)
21.064
(4.079)

(100.142)
(42.706)
(657.799)

(1.563)
(23.855)
(252.088)

(18.482)
(1.200)
(611.016)

(16.855)
(139.833)
(143.336)

(5.759)
33.845
150075
178.161

(9.950)
43.421
57.148
(75.000)
15.619

(15.000)
(250.000)
700.000

(20.000)
-

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

435.000

(20.000)

2.145

(147.717)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

216.877

364.594

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

219.022

216.877

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

31/12/2013

31/12/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)

1.465.707

1.431.175

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(191.708)

34.532

1.273.999

1.465.707

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

Αντιπρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος

ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Η γνώμη με επιφύλαξη στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή αφορά: α) στις αγωγές που έχουν ασκηθεί από
τρίτους κατά της εταιρείας και για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού 40 χιλ €, με
συνέπεια τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, β)
στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2010, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα
εξετασθούν, γ) ποσό 43 χιλ € στο κονδύλι "Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις" το οποίο αφορά πρόσθετα τέλη
ασφαλιστικών οργανισμών, που έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης, με συνέπεια τα αποτελέσματα της
χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Το θέμα έμφασης ελέγχου αναφέρεται στο γεγονός
ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων
στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 190 χιλ, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη
αβεβαιότητας
σχετικά
με την απρόσκοπτη
συνέχιση
δραστηριότητας
της Εταιρείας.
2. Δεν υφίστανται
εμπράγματα
βάρη επί των
παγίωντης
στοιχείων
της Εταιρείας.
3. Αναλυτικά για τις εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον δικαστηρίων, βλ. σχετική σημείωση 26 των
Οικονομικών Καταστάσεων.
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31.12.2013 και 31.12.2012 ανέρχεται σε 114 και 123
άτομα αντίστοιχα.
5.. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Αναλυτικότερα, βλέπε σημείωση 22
των Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια αυτήν μέρη, αναλύονται ως εξής :
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης

2013
83.545
1.317.241
16.800

2012
84.881
1.564.977
807.286
1.196.876
83.293

Μέγαρα, 26/03/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ Ρ 158557/93

ΣΑΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΔΤ AB 050780/06

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 138647
ΑΡ.ΑΔ. 49004 Α'ΤΑΞΗΣ

