
Αρμόδια Υπηρεσία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διεύθυνση Διαδικτύου: Γκότσης Παναγιώτης

Γεωργιάδης Φίλιππος

Νόμιμος ελεγκτής: Τσεκμέζογλου Ανέστης

Ελεγκτική εταιρεία : Ηλίας Νεκτάριος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Τσεκμεζόγλου Ασπασία

31/12/2015 31/12/2014 1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία                                    109                                    148 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                       19                                       11 Αποτελέσματα προ φόρων                                             16                                              15 

Αποθέματα                                       20                                       23 Πλέον/μείον Προσαρμογές για:

Εμπορικές Απαιτήσεις                                         1                                         3 Αποσβέσεις                                             51                                              42 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                       15                                       26 Προβλέψεις                                               1                                               (2)

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα                                    144                                    257 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές ) επενδυτικής δραστηριότητας                                              (2)                                               (5)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                    308                                    467 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                               1                                                1 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μετοχικό Κεφάλαιο                                       59                                       59 (Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων                                               3                                               (3)

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων                                    121                                    270 (Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων                                             22                                               (5)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)                                    180                                    329 Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                                            (31)                                              27 

Μείον:

Εμπορικές Υποχρεώσεις                                       38                                       43 Καταβλημένοι φόροι                                              (9)                                               (3)

Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις                                       23                                       22 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα                                              (0)                                               (0)

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                                       68                                       72 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                                             51                                              66 

Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)                                    128                                    138 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)                                    308                                    467 Επενδυτικές δραστηριότητες

    Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων                                               -                                                 -  

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων                                            (13)                                          (116)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -                                            -                                             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπραχθέντες 2                                              5                                               

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                                           (11)                                          (111)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2014 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                                            -                                             

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου -                                            -                                             

Κύκλος εργασιών                                    848                                    862 Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων -                                            -                                             

Μικτά κέρδη / (ζημιές)                                    323                                    332 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -                                            -                                             

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  
                                      15                                       12 

Μερίσματα πληρωθέντα (152)                                        -                                             

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                                         (152)                                                -  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων                                       16                                       15 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)                                       11                                       11 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)                                         (112)                                            (45)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                                       (0)                                       10 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)                                       11                                       21 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης                                           257                                            301 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης                                           144                                            257 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 5,6615                               5,5827     

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 48,0000 80,0000

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

και συνολικών αποσβέσεων 
                                       -                                          -   

    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

1/1- 31/12/2015 1/1- 31/12/2014

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  έναρξης περιόδου 

(1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)                                    329                                    308 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                                       11                                       21 

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου                                        -                                          -   

Διανομή μερισμάτων                                   (160)                                        -   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 

( 31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)
                                   180                                    329 α) Έσοδα : € 5

    β) Έξοδα : € 258

γ) Απαιτήσεις : € 99

δ) Υποχρεώσεις : € 28

9. Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, όπως και στην ετήσια οικονομική έκθεση. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανέρχονται σε € (0) ( 2014 : € 10 ) και αφορούν επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΔΤ: Τ 227329 ΑΔΤ: ΑE 048943 Α.Δ.Τ. Φ 027096

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 69702

Καβάλα, 18 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Δεν υφίστανται βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.

6. Στις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται οι κάτωθι προβλέψεις: 

 -Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 23 για τη χρήση 2015 (€ 22 για τη χρήση 2014).

7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31/12/2015 ανέρχεται σε 20 άτομα και την 31/12/2014 ανέρχεται σε 23 άτομα.

8. Τα ποσά των εσόδων\ εξόδων 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:

1. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της 

προηγούμενης χρήσης (2014) προσαρμοσμένων με  τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. 

2. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγμένη GOODY'S A.E. Υπηρεσιών Εστίασης με έδρα την 

Ελλάδα με ποσοστό συμμετοχής 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ενσωματώνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007.  Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σημείωση 20 των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 9 χιλ.

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

18/3/2016 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΕΛΟΣ 

Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) ΜΕΛΟΣ 

Με Σύμφωνη Γνώμη ΜΕΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος

Σπυρίδων Αποστολόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30221 )

www.estiatoria-kavalas.gr

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε. : 16010/53/Β/87/18, Αρ. ΓΕ.ΜΗ : 020512930000

ΒΟΤΣΗ 2, ΤΚ 65403 ΚΑΒΑΛΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(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

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.estiatoria-kavalas.gr  όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς 

Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΣΗ

                 και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.                      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 


