
Αρμόδια Υπηρεσία -Περιφέρεια: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διεύθυνση Διαδικτύου: ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Νόμιμος Ελεγκτής: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ελεγκτική εταιρεία :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

31/12/2013 31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  -                        378.549 Αποτελέσματα προ φόρων                      (357.103)                      (238.451)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  -                           5.058 Πλέον/μείον Προσαρμογές για:

Αποθέματα  -                              146 

Απαιτήσεις από πελάτες  -                              978 Αποσβέσεις                        361.609                         43.725 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                           1.183                           1.121 Προβλέψεις  -                          (2.718)

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα                           3.904                         25.807 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                21                                (5)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                             5.087                        411.659 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα                                (5)                         31.580 

(Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων                        (18.060) -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο                        390.000                        390.000 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων                    (1.160.758)                      (801.261) (Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων                              146                           7.563 

Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά                              734                              734 (Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων                           4.996                         64.427 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)                      (770.024)                      (410.527) Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                        253.537                        121.823 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                          (7.405)                        (31.580)

Εμπορικές Υποχρεώσεις                        202.312                        210.820 Καταβεβλημένοι φόροι                            (394)                                -   

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια  -                        294.251 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                        237.343                           (3.636)

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                        572.799                        317.116 

Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)                        775.111                        822.186 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)                             5.087                        411.659 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων                         35.000                                -   

Τόκοι εισπραχθέντες                                 5                                 5 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                           35.005                                     5 

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών                              215                        189.023 Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων (294.251)                                                 158 

Μικτά κέρδη / (ζημιές)                      (165.431)                        130.823 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                      (294.251)                                158 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων                       (357.086)                      (206.876)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης 

(α)+(β)+(γ)                        (21.903)                           (3.473)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων                      (357.103)                      (238.451)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)                      (359.497)                      (239.012) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης                           25.807                           29.280 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                                -                                  -   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)                      (359.497)                      (239.012) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης                             3.904                           25.807 

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

συνολικών αποσβέσεων 

                            4.523                      (163.151)

31/12/2013 31/12/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 

αντίστοιχα)                      (410.527)                      (171.515)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                      (359.497)                      (239.012)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 31.12.2012 

αντίστοιχα)
                     (770.022)                      (410.527)

7. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές της Εταιρείας έχουν ως εξής:

2013 2012

Υποχρεώσεις                        656.575                        197.442 

Έσοδα                              215  - 

Έξοδα                              270                         49.291 

Αμοιβές Δ.Σ.                                -                           20.237 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΔΤ  ΑΚ 138649

Α.Δ.Τ.  Τ227329/01 Α.Δ.Τ. AE 163179 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 0049004

 www.kafestiatoriaveroia.gr ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

"ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε."
Αρ. Μ.Α.Ε. :  54042/04/Β/03/27(2013), Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 021203726000 

 Έδρα :Δήμο Σπατών − Αρτέμιδος Αττικής, κτίριο 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(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 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Νομαρχία Αττικής Π.Ε. ΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος

Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 20/3/2014 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπύρος Αποστολόπουλος  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30221) ΜΕΛΟΣ

GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)

Με αρνητική γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

3. 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.

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2. 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.  

4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010, ενώ για την χρήση 2013 η εταιρεία δεν αποδέχθηκε τον 

φορολογικό έλεγχο των ορκωτών λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 82 του Ν. 2238/1994. Αναλυτικότερα, βλέπε 

σημείωση 16 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.

8. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

1. Η Αρνητική Γνώμη του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά το γεγονός ότι, 1) Όπως επεξηγείται στη σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία 

έχει αναστείλει την λειτουργία της χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί η λύση και εκκαθάρισή της.

 2) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του 

Κ.Ν.2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.

3) Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της 

στοιχείων κατά το ποσό των 770 χιλ. € με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της 

υποχρεώσεων.

6.  Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2013 δεν απασχολούσε προσωπικό.

Σπάτα, 20 Μαρτίου 2014

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

http://www.vivartia.com/

