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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(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 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΝΓΚ (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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(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

31/12/2015

19.828
566

20.494
571

5.773
23.018
4.787
496
54.467

4.255
22.772
794
228
49.113

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

12.460
17.515
29.975

12.460
17.207
29.667

Υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α) + (β)

2.801
21.691
24.492
54.467

2.640
16.806
19.446
49.113

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)
1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015)

29.667

31.224

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2016 & 31/12/2015)

308
0
29.975

(1.557)
0
29.667

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009.
3. Το σύνολο των λειτουργικών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε στο έτος 2016 ανέρχεται στο ύψος των 367χιλ€. περίπου, και αφορούν εκσυγχρονισμό
μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων της Εταιρείας. Επίσης πραγματοποιήθηκε αγορά μηχανημάτων & εξοπλισμού των καταστημάτων της αλυσίδας
εστιατορίων Goody's αξίας 62 χιλ €. περίπου τα οποία προορίζονται προς μερική χρήση βάσει αναγκών της Εταιρίας και μεταπώληση. Στην τρέχουσα χρήση
πωλήθηκαν εξ αυτών μηχανήματα αξίας κτήσης 53χιλ€.
4. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγμένη GOODY'S A.E. Υπηρεσιών Εστίασης με
έδρα την Ελλάδα, η οποία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 98,02% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31/12/2016 είναι 269 άτομα και στις 31/12/2015,
238 άτομα.
6. Υπάρχει εκκρεμής προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης σχετική με τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν σε προηγούμενη
χρήση, προσφυγή για την οποία, κατατέθηκαν το Δεκέμβριο 2015 τα σχετικά δικόγραφα και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης. Λοιπές εκκρεμείς δικαστικές
υποθέσεις , απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου περιγράφονται στη σημείωση 24 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016.
7. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν για την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.
8. Για δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει εις χείρας μας μέχρι τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έχουν πραγματοποιηθεί
αντίστοιχες προβλέψεις.
9. Η Εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές.
10. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.
11. Αναλυτικά παρουσιάζονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρίας με συνδεμένα μέρη
σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 ως εξής (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):
α) Έσοδα
16.086
β) Έξοδα
5.970
γ) Απαιτήσεις
15.278
δ) Υποχρεώσεις
11.205
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
1.
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
12. Ειδικότερα τα ποσά των προβλεψεων τα οποία εμφανίζονται στα κονδύλια της Κατάστασης Oικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ): α)
Για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 436χιλ € β) Για αποζημίωση προσωπικού 925 χιλ €.
13.Τα λοιπά συνολικά έσοδα (B) για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύονται ως εξής (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):
1/1-31/12/2016
1/1-31/12/2015
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
(70)
(30)
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού
20
9
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού
λογω της μεταβολής στο φορολογικό συντελέστή
(13)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(50)
(34)
14. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής στην έκθεση ελέγχου αναφέρει το εξής θέμα επιφύλαξης:
"1) 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 προβλέπονται 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.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της
χρήσης 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."

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Πωλήσεις
Μικτά Κέρδη
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και χρηματοδοτικών,επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά Αποτελ.μετά από φόρους (Α)+(Β)

46.180
7.824

45.407
7.501

605
562
357
(50)
308

(144)
(1.482)
(1.523)
(34)
(1.557)

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

0,1408
0,4100

(0,6002)
0,0000

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
1.560
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

883

1/1-31/12/2016
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
(Κέρδη)/Ζημίες από πώληση ενσωμάτων παγίων
(Κέρδη)/Ζημίες από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
Απομείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αποτίμηση παραγώγων
Εσοδα συμμετοχων και χρεογράφων
Xρηματοοικονομικά έξοδα προεξόφλησης απαιτήσεων
Χρεωστικούς τόκους και χρηματοοικονομικά έξοδα
Πιστωτικούς τόκους και χρηματοοικονομικά έσοδα
Έξοδα απομείωσης
Άλλες μη ταμειακές κινήσεις
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλ.κίνησης

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση (Μείωση) υποχρεώσεων
Μείον:
Καταβλημένοι φόροι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ασώματων & ενσώματων ακινητοποιήσεων
Πώληση/(Αγορά) συμμετοχών και χρεογράφων
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθένα
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Είσπραξη επιχορηγήσεων επενδ. παγίων στοιχείων
Αύξηση (Μείωση) μακροπροθέσμων δανείων
Αύξηση (Μείωση) βραχυπροθέσμων δανείων
Καταβεβλημένα μερίσματα τρίτων
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/1-31/12/2015

562

(1.482)

955
(9)
497
(13)
0
0
0
0
0
43
(0)
0
0
2.035

1.026
(9)
412
10
0
0
0
0
0
1.338
(0)
0
0
1.295

(2.029)
(502)
4.885

31
2.042
(3.791)

(95)
(24)
4.269

(31)
(16)
(469)

(367)
0
90
0
0
0
(276)

(450)
0
544
0
0
0
94

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3.994
794
4.787

(375)
1.169
794
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