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(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 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμ επομένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη www.estiatoria-kavalas.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου
του Νόμιμου Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.estiatoria-kavalas.gr
Γκότσης Παναγιώτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
24/3/2014
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Γεωργιάδης Φίλιππος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΜΕΛΟΣ
Ελεγκτική εταιρεία :
GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Ηλίας Νεκτάριος
ΜΕΛΟΣ
Με
Σύμφωνη
Γνώμη
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Τσεκμεζόγλου Ασπασία
ΜΕΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
(Αναμορφωμένη)
(Αναμορφωμένη)
31/12/2013
31/12/2012
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
73.976
115.946
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λειτουργικές Δραστηριότητες
13.156
8.031
(13.662)
27.672
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποτελέσματα προ φόρων
19.308
23.165
Αποθέματα
Πλέον/μείον Προσαρμογές για:
20.932
17.232
44.574
44.048
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποσβέσεις
301.324
292.981
1.809
5.773
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Προβλέψεις
428.696
457.356
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
(6.256)
(6.981)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1.604
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
58.600
58.600
Μετοχικό Κεφάλαιο
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
249.211
271.059
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
307.811
329.659
3.858
3.429
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)
(Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων
(3.700)
10.187
(Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων
43.147
41.755
(23.055)
(27.321)
Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Εμπορικές Υποχρεώσεις
35.964
31.721
Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μείον:
41.774
54.220
(81)
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
120.885
127.697
(400)
(6.942)
Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)
Καταβεβλημένοι φόροι
428.696
457.356
4.691
49.864
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
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)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

(Αναμορφωμένη)
1/1-31/12/2012

909.670
334.273

1.085.466
724.911

(18.314)

20.691

(13.662)
(21.266)
(582)

27.672
21.884
16.293

(21.848)

38.177

-10,6331
0,0000

10,9421
0,0000

26.260

64.738

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και
01.01.2012 αντίστοιχα)
Αποτέλεσμα περιόδου
Σύνολο λοιπών εσόδων/(ζημιών) μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και
31.12.2012 αντίστοιχα)

31/12/2013
329.659
-21.266
-582

307.811

(Αναμορφωμένη)
31/12/2012
291.482
21.884
16.293

329.659

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

(2.604)
6.256
3.652

-

(4.998)
6.981
1.983

-

-

8.343

51.847

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

292.981

241.134

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

301.324

292.981

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. Η εφαρμογή του ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους" είχε ως συνέπεια την αναταξινόμηση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης
2012. Η επίδραση από το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 στα δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας παρατίθεται στη Σημείωση 2.3
των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
3. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγμένη GOODY'S AE Υπηρεσιών
Εστίασης με έδρα την Ελλάδα με ποσοστό συμμετοχής 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης.
4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2010. Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σημείωση 28
των Οικονομικών Καταστάσεων.
5. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
6. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν
ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
7. Στις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται οι κάτωθι προβλέψεις:
i. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 35.963,76 (2012: € 31.721,15).
ii. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 12.000,00 (2012: € 0,00).
8. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2013 και 31.12.2012 ανέρχεται σε 18 και 22 άτομα αντίστοιχα.
9. 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) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών: € 10.490,75
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών / έξοδα: € 304.150,46
γ) Υποχρεώσεις: € 24.232,74
δ) Απαιτήσεις: € 10.426,41
10. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρεία.
11. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανέρχονται για τη χρήση σε € -582,10 (προηγούμενη χρήση € 16.292,93) και
αφορούν αναλογιστικά αποτελέσματα.

Καβάλα, 24 Μαρτίου 2014
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