ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING ) Α.Ε ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. : 8668/62/Β/86/502, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 058202704000, Έδρα : Οδός 1η ΒΙΠΕΘ Σίνδος Θεσ/νίκη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
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 HELLENIC CATERING A.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή
ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του Νόμιμου Ελεγκτή.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος Δ.Σ.
Διευθ.Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

31/12/2013

31/12/2012

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

31/12/2013

31/12/2012

Κύκλος εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά Αποτλ.μετά από φόρους (Α) + (Β)

53.135.199,37
7.678.950,21
(1.904.699,04)
(3.344.560,20)
(3.200.044,83)
(46.187,14)
(3.246.231,97)

60.060.517,07
8.219.275,27
(5.320.626,84)
(4.508.285,72)
(4.603.878,73)
172.687,97
(4.431.190,76)

(1,2610)
0,0000

(1,9210)
0,0000

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
(771.247,94)
και συνολικών αποσβέσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

-4.011.210,42

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

23.014.517,69
97.805,69
4.074.835,42
26.976.918,17
2.113.131,52
293.977,19
56.571.185,68

24.041.569,64
97.805,69
5.084.079,72
33.647.499,23
1.152.006,46
320.722,05
64.343.682,79

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανα μετοχή - Βασικά (σε €)
Προτεινόμενο Μέρισμα ανα μετοχή - ( σε €)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

12.460.352,50
20.108.491,51
32.568.844,01

12.460.352,50
23.354.723,48
35.815.075,98

941.269,98
1.743.482,76
20.277.854,33

867.548,89
1.968.215,40
22.788.962,19

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)

1.039.734,60
24.002.341,67

2.903.880,33
28.528.606,81

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α) + (β)

56.571.185,68

64.343.682,79

Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2013
35.815.075,98
0,00
35.815.075,98
(3.200.044,83)
0,00
(46.187,14)
32.568.844,01
0,00
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012)
Μεταβολές Λογιστικών Μεθόδων: -Υιοθέτηση ΔΛΠ 19
Αναθεωρημένα Ίδια Κεφάλαια έναρξης (1/1/2013 και 1/1/2012)
Αποτελέσματα Χρήσεως μετά από φόρους
Διανεμηθέντα Μερίσματα χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 & 31/12/2012)

31/12/2012
40.153.279,28
92.987,46
40.246.266,74
(4.603.878,73)
0,00
172.687,97
35.815.075,98
0,00

1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί παγίων στοιχείων της εταιρίας.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008.
3. Το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε στο έτος 2013 ανέρχεται στο ύψος των 122χιλ. € περίπου, και αφορούν
εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων της εταιρίας.
4. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει: α) η μη εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών VIVARTIA ΑΒΕΕ με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 98,02% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και
ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και β) η μη εισηγμένη GOODY'S A.E. Υπηρεσιών εστίασης με έδρα την Ελλάδα, με
ποσοστό συμμετοχής 98,02% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης
5. Αναλυτικά παρουσιάζονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρίας με συνδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 ώς εξής: α ) Εσοδα
από πωλήσεις ειδών-παρεπόμενων ασχολιών :18.296χιλ €, β) Αγορές Υλικών - Λοιπών Δαπανών:9.431χιλ € γ) Υπόλοιπα
απαιτήσεων:14.346χιλ.€, δ) Υπόλοιπο Υποχρεώσεων :11.326χιλ. € . ε) αμοιβές μελών & λοιπές αποζημιώσεις της Διοίκησης : 0 € στ.)
απαιτήσεις & υποχρεώσεις απο μέλή της Διοίκησης 0 € και 0 € αντίστοιχα.
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31/12/2013 είναι 259 άτομα, και στις 31/12/2012 271 άτομα.
7. Υπάρχει εκκρεμής προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης σχετική με τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που
προέκυψαν σε προηγούμενη χρήση. Λοιπές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις , απαιτήσεις η προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου
περιγράφονται στην παρ.28 των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.
8. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 είναι ίδιες με αυτές που
υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.
9. Για δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει εις χείρας μας μέχρι την σύνταξη της κατάστασης έχουν
πραγματοποιηθεί αντίστοιχες προβλέψεις.
10 Τα κέρδη/(Ζημίες) ανα μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
11. Η εταιρία δεν κατέχει ιδίες μετοχές.
12. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.
13. Ειδικότερα τα ποσά των προβλεψεων τα οποία εμφανίζονται στα κονδύλια της Κατάστασης Oικονομικής Θέσης αναλύονται ως
εξής:α)Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες: 4.624 χιλ €.
β) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 941 χιλ € , γ) Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων: 80χιλ. € και δ) Πρόβλεψη για εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις 436 χιλ. €.
14) Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής στην έκθεση ελέγχου αναφέρει τα εξής θέματα επιφύλαξης:
"α) Σε προηγούμενη χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2006-2008 από τον οποίο προέκυψαν
πρόσθετοι φόροι συνολικού ύψους € 1.909.707,32. Η Εταιρεία αποδέχθηκε τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου μόνο για το ποσό
των €165.276,14 και για το υπόλοιπο ποσό των πρόσθετων φόρων ύψους € 1.744.431,18 προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια,
σχηματίζοντας πρόβλεψη υποχρεώσεων από φόρους, ύψους € 436.107,79. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την
Εταιρεία πρόβλεψη υπολείπεται κατά € 1.308.323,38 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί.
Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέ-πονται από το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία με συνέπεια η αξία των προβλέψεων της
Εταιρείας να εμφανίζεται ισόποσα μειωμένη, τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα.
β) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2009 έως 2010. Ως εκ
τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται."
15) Τα συγκριτικά ποσά της χρήσης 2012 έχουν προσαρμοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ΔΛΠ
19.» Σχετική αναφορά για τη συγκεκριμένη αναμόρφωση παρατίθεται.

1/1-31/12/2013
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
(Κέρδη)/Ζημιά από την πώληση παγίων
(Κέρδος)/Ζημιά από την πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
Αποτίμηση Συμμετοχών & Χρεογράφων
Αποτίμηση παραγώγων
Εσοδα συμμετοχων και χρεογράφων
Xρηματοοικονομικά έξοδα προεξόφλησης απαιτήσεων
Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι
Έξοδα απομείωσης
Προβλέψεις
Άλλες μη ταμειακές κινήσεις
Λειτουργικές ταμειακές ροές προ μεταβολών κεφαλ.κίνησης
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση) Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση (Μείωση) υποχρεώσεων
Πληρωμές φόρων
Χρεωστικοί τόκοι

Σύνολο
Ταμ/κές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων & ενσώματων ακινητοποιήσεων
Πώληση/(Αγορά )συμμετοχών και χρεογράφων
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο
Ταμ/κές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αύξηση (Μείωση) ΜΚ και διαφοράς υπέρ το άρτιο
Είσπραξη επιχορηγήσεων επενδ. παγίων στοιχείων
Αύξηση (Μείωση) μακροπροθέσμων δανείων
Αύξηση (Μείωση) βραχυπροθέσμων δανείων
Καταβεβλημένα μερίσματα τρίτων
Σύνολο
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/1-31/12/2012

(3.344.560,20)

(4.508.285,72)

1.133.451,10
(21.314,21)
(187.905,45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.403.197,62
(4.978,80)
0,00
928.204,63
0,00
(93.905,31)

1.309.416,42
(24.568,08)
(10.952,85)
(3.926.784,22)
1.678.947,14
0,00
(142.848,00)
1.500.000,00
21.302,69
(3.908,02)
0,00
2.884.920,77
0,00
(1.222.759,87)

1.009.244,30
4.617.588,83
(2.907.865,33)
(45.941,46)
(15.074,68)
2.657.951,66

398.996,80
(7.337.612,25)
3.394.296,23
(749.440,66)
(21.302,69)
(4.315.062,57)

2.564.046,35

(5.537.822,44)

(121.572,70)
0,00
203.259,00
0,00
0,00
4.978,80
86.665,10

(201.136,58)
5.461.000,00
12.250,00
0,00
107.136,00
3.908,02
5.383.157,44

0,00
0,00
0,00
0,00
(1.689.586,39)
(1.689.586,39)

0,00
0,00
0,00
0,00
(447,45)
(447,45)

961.125,06
1.152.006,46
2.113.131,52

(155.112,45)
1.307.118,91
1.152.006,46

θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 737076

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Φ 090423

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 850146

