ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αρ. Μ.Α.Ε. :43927/003/B/99/0036, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 054818909000
Έδρα : 40,5 χλμ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
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 ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε."
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.ezeemegaron.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.ezeemegaron.gr
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
28/4/2015
ΣΑΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Νόμιμος Ελεγκτής:
Χρήστος Βαργιεμέζης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 )
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ελεγκτική εταιρεία :
GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
ΚΑΛΟΓΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Γνώμη με επιφύλαξη
ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2014

31/12/2013

1.046.805,64
376.592,12
522.053,91
51.524,10
220.490,66
337.925,40
2.555.391,83

1.149.921,92
383.069,12
426.312,74
110.285,05
408.694,75
219.022,74
2.697.306,32

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

(52.357,67)

(168.116,48)

221.044,17
7.550,10
(659,25)

242.927,49
3.095,04
(33.844,75)

18.293,82

165.251,37

(95.741,17)
266.764,80
(64.191,94)

(100.141,57)
(42.705,82)
(657.798,78)

(18.293,82)
(42.997,64)
239.411,40

(18.482,37)
(1.200,00)
(611.015,87)

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον/μείον Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

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

298.962,00
835.685,16
1.134.647,16

298.962,00
975.036,83
1.273.998,83

141.759,90
470.520,45

145.000,00
-

134.258,68
674.205,64
1.420.744,67
2.555.391,83

69.389,46
1.208.918,03
1.423.307,49
2.697.306,32

-

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

Κύκλος εργασιών

6.005.220,76

5.914.938,58

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)

3.827.226,68

2.315.217,34

(34.723,10)

(36.709,86)

(52.357,67)
(96.935,52)
(42.416,15)

(168.116,48)
(194.818,85)
3.110,87

(139.351,67)

(191.707,98)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

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)

(117.927,89)

(5.758,91)

659,25
(117.268,64)

183.919,75
178.160,84

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α)+(β)+(γ)

(3.240,10)
(3.240,10)

(15.000,00)
450.000,00
435.000,00

118.902,66

2.144,97

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

219.022,74

216.877,77

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

337.925,40

219.022,74

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κέρδη/(Ζημιά) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)

(0,4661)

(2,9954)

-

-

1. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης
(2013) προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ.
2. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγμένη ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ AE (ποσοστό συμμετοχής 38,94%) με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης.
3. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά εώς και την χρήση 2009. Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σημείωση 22 των Οικονομικών Καταστάσεων.

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων

186.321,07

206.217,63

4. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της
Εταιρείας.
5. Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 134.258,68 για τη χρήση 2014 (€ 69.389,46 για τη χρήση 2013).
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2014 και 31.12.2013 ανέρχεται σε 119 και 114 άτομα αντίστοιχα.
7. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανέρχονται για τη χρήση σε ζημίες -42.416,15 € (προηγούμενη χρήση € -6.072,93) και αφορούν αναλογιστικά
αποτελέσματα.
8. Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των
υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2014

31/12/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και
01.01.2013 αντίστοιχα)

1.273.998,83

1.465.707,58

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(139.351,67)

(191.708,75)

1.134.647,16

1.273.998,83

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2014 και
31.12.2013 αντίστοιχα)

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
β) Υποχρεώσεις
9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

75.036,91
14.710,39

10. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές
11.Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρία, για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς είτε αναφορά είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων
12. Η γνώμη με επιφύλαξη στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά στο γεγονός ότι όπως αναφέρεται και στη σημείωση 22 που παρατίθεται στις σημειώσεις των
οικονομικών καταστάσεων, 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 και θα οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
Οικονομικές Καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

Mέγαρα, 28 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ Ρ 158557/93

ΣΑΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 050780/06

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ Π 566475/89
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' 0024659

