ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Αρ. Μ.Α.Ε. : 34934/62/Β/96/14,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 42051706000
Έδρα : Δήμος Ευκαρπίας, Νομού Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(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 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
Θεσσαλονίκης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.estiatoriaeukarpias.gr
Γκότσης Παναγιώτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
3/6/2013
Γεωργιάδης Φίλιππος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νόμιμος ελεγκτής:
Χρήστος Βαργιεμέζης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 )
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ
Ελεγκτική εταιρεία :
GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Ιωαννίδης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Γνώμη με επιφύλαξη
Αποστολίδης Χαράλαμπος
ΜΕΛΟΣ
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
Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2012

31/12/2011

37.360
3.916
14.023
6.910
4.330
52.044
118.583

57.535
5.292
12.718
6.550
3.480
96.698
182.273

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)

88.020

88.020

(21.665)
66.355

14.794
102.814

25.655
2.981
23.591
52.227
118.583

45.908
4.341
29.210
79.459
182.273

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

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

468.175
316.492

686.065
464.380

(33.964)

(4.730)

(34.158)
(36.459)

(4.867)
(5.786)

(36.459)

(5.786)

0,0000

0,0000

(11.629)

19.798

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και
31.12.2011 αντίστοιχα)

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)

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

(34.158)

(4.867)

22.335
(1.359)
(297)
491

24.528
(4.595)
(244)
381

(1.305)
(139)
(27.868)

1.882
22.817
(24.309)

(491)
(42.792)

(381)
15.212

(2.160)
297
0
(1.863)

(3.445)
244
0
(3.201)

-

-

(44.655)

12.011

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

96.698

84.688

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

52.044

96.698

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η γνώμη με επιφύλαξη στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά στο γεγονός ότι όπως αναφέρεται και στη σημείωση 28 που
παρατίθεται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, η φορολογική δήλωση της Εταιρείας, για τη χρήση 2010, δεν έχει 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.
2.Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις
κονδυλίων.
3. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγμένη GOODYS AE Υπηρεσιών Εστίασης με έδρα
την Ελλάδα με ποσοστό συμμετοχής 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ενσωματώνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

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

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και
01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

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)

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον/μείον Προσαρμογές για:

31/12/2012

31/12/2011

102.814
(36.459)
-

108.600
(5.786)
-

66.355

102.814

4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σημείωση 28 των Οικονομικών
Καταστάσεων.
5. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
6. Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 2.981 για τη χρήση 2012 (€ 4.341 για τη χρήση 2011).
7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2012 και 31.12.2011 ανέρχεται σε 10 άτομα.
8. 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 αγαθών και υπηρεσιών: 136.651
β) Υποχρεώσεις: € 12.976
γ) Απαιτήσεις : € 3.974
δ) Λοιπά έσοδα: € 3.442
ε) Λοιπά έξοδα: €24.199,24
10. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρεία.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΔΤ: ΑΕ 163179

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ: T 227329

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ: Ρ 734419
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 0092437

