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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
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 ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις
καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΙ∆ΗΣ

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
Απαιτήσεις από µακροπρόθεσµα δάνεια
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

31/12/2012

31/12/2011

378.549

422.274

5.058
146
978
1.121
25.807
411.659

5.115
7.709
1.497
65.534
29.280
531.408

390.000
(801.261)
734
(410.527)

390.000
(562.249)
734
(171.515)

210.820
294.251
317.116
822.186
411.659

179.517
2.718
294.093
226.595
702.923
531.408

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

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2012

(238.451)

(141.492)

43.725
(2.718)
(5)
31.580

44.803
(462)
(1)
28.203

7.563
64.427
121.823

2.988
(62.569)
188.271

(31.580)
(3.636)

(28.203)
(8.705)
22.833

5
5

(15.677)
1
(15.676)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (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)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

189.023
130.823

459.573
355.706

(206.876)

(113.290)

(238.451)
(239.012)

(141.492)
(141.585)

(239.012)

(141.585)

0,00

0,00

(163.151)

(68.487)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
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)

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

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

158

(187)

(3.473)

6.970

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

29.280

22.310

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

25.807

29.280

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η γνώµη µε επιφύλαξη στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή αφορά στο γεγονός ότι 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 εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί.
2. Το θέµας έµφασης στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή αφορά στο γεγονός ότι λόγω συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο
των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
48 του Κ.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.
3. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι
οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης (2010) προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
4. Η Εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µη εισηγµένη GOODY'S AE (ποσοστό
συµµετοχής 96,15 %) µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σηµείωση 25 των
Οικονοµικών Καταστάσεων.

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και
01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2011 και
31.12.2012 αντίστοιχα)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα χρήσης

31/12/2012

31/12/2011

(171.515)
(239.012)

(29.930)
(141.585)

(410.527)

(171.515)

-

-

6. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες µπορούν να
επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
7. Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού ποσού µηδέν για τη χρήση 2012 (€ 2.718 για τη χρήση 2011).
8. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2012 και
31.12.2011ανέρχεται σε µηδέν και 7 άτοµα αντίστοιχα.
9. 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:
α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
35.521
β) Υποχρεώσεις
197.442
γ) Εξοδα διοίκησης και διάθεσης
13.770
10. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.
11. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρεία.

Βέροια, 21 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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