
Αρμόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διεύθυνση Διαδικτύου: Τραγιάννης Νικόλαος

Γεωργιάδης Φίλιππος

Νόμιμος Ελεγκτής: Γκότσης Παναγιώτης

Ελεγκτική Εταιρεία :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

(Αναμορφωμένη) (Αναμορφωμένη)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                     86.005                    122.928 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                     21.645                     17.788 Αποτελέσματα προ φόρων                    (93.625)                    (70.444)

Αποθέματα                     10.155                     11.645 Πλέον/μείον Προσαρμογές για:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                       8.415                     12.227 Αποσβέσεις                     33.141                     39.465 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα                     38.752                     23.951 Προβλέψεις                       1.062                       3.249 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                   164.972                   188.540 Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα                       1.580                            -   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                            (7)                          (55)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων                      (2.968)                      (1.450)

Μετοχικό Κεφάλαιο                     58.600                     58.600 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων                  (300.227)                  (206.607) (Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων                       1.489                       1.385 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)                 (241.627)                 (148.007) (Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων                       3.812                       4.470 

Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                     64.260                     27.437 

Εμπορικές Υποχρεώσεις                    227.218                    122.590 Μείον:

Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις                     35.701                     32.909 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                            -                              -   

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                    143.679                    181.048 Καταβεβλημένοι φόροι                        (700)                            -   

Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)                   406.598                   336.546 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                       8.043                       4.057 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)                   164.972                   188.540 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων                        (200)                      (8.251)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων                       6.950                       1.450 

Τόκοι εισπραχθέντες                             7                           55 

(Αναμορφωμένη) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                       6.757                     (6.746)

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

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών                    619.628                    774.379 Kαταβληθέντα μερίσματα                            -                              -   

Μικτά κέρδη / (ζημιές)                    194.074                    506.324 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                             -                               -   

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  
                  (95.021)                   (71.950)

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

(α)+(β)+(γ)                     14.800                     (2.689)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων                    (93.625)                    (70.444)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)                    (93.604)                    (90.845) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης                     23.951                     26.640 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                          (16)                       6.429 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)                   (93.620)                   (84.416) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης                     38.752                     23.951 0 0

Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -46,8018 -45,4225

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0,0000 0,0000

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

                  (61.880)                   (32.652)

(Αναμορφωμένη)

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

01.01.2012 αντίστοιχα)                  (148.007)                    (63.590)

Αποτέλεσμα περιόδου                    (93.604)                    (90.845)

Σύνολο λοιπών εσόδων/(ζημιών) μετά από φόρους                          (16)                       6.429 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 

31.12.2012 αντίστοιχα)                 (241.627)                 (148.007)
0 0

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών             220.385,84 € 

β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών                   371,00 € 

γ) Υποχρεώσεις             261.304,86 € 

δ) Απαιτήσεις                2.000,00 € 

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών              30.200,00 € 

10. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Σέρρες, 26 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
Τραγιάννης Νικόλαος Γεωργιάδης Φίλιππος ΑΔΤ ΑΗ 349966

ΑΔΤ ΑΖ 341768 ΑΔΤ ΑΕ 163179 ΑΡ.ΑΔ.3042  Α'ΤΑΞΗΣ

8. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.

9. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Αναλυτικότερα, για την ανέλεγκτη χρήση βλέπε σημείωση 27 των 

Οικονομικών Καταστάσεων.

11. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανέρχονται για τη χρήση σε € -16,30 (προηγούμενη χρήση € 6.428,62) και 

αφορούν αναλογιστικά αποτελέσματα.

12. 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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

7. 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:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το θέμα έμφασης στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά στο γεγονός ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών, 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. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, δεν 

έχουν ληφθεί από τους μετόχους της Εταιρείας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η απαιτούμενη από τον Κ.Ν. 

2190/1920 σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

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.  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 Υπηρεσιών 

Εστίασης με έδρα την Ελλάδα με ποσοστό συμμετοχής 50,05% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ενσωματώνονται με τη 

μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

4. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

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

    i. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 35.701,45 (2012: € 32.908,59).

    ii. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 3.000,00 (2012: € 0,00).

6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2013 και 31.12.2012 ανέρχεται σε 14 και 15 άτομα αντίστοιχα.

Με Σύμφωνη Γνώμη / Θέμα Έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος

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

GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΗ

www.estiatoriaserron.gr Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26/3/2014 Αντιπρόεδρος

Χρήστος Βαργιεμέζης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891) Μέλος

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 EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη www.estiatoriaserron.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις 

καθώς και η έκθεση ελέγχου του Nόμιμου Eλεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑΕ : 10863/59/Β/86/63, ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ : 113551952000

Έδρα: Δήμος Σερρών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

http://www.estiatoriaserron.gr/

