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Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «HELLENIC
CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» στις 22.3.2013 και θα δημοσιοποιηθούν με την ανάρτησή
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση, www.hellenic-catering-bs.gr όπου και θα παραμείνουν στην
διάθεση του κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της
συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στο διαδίκτυο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
Εταιρίας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των
χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012
Κύριοι Μέτοχοι,
Η Εταιρεία, όπως και τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους υποχρεούται βάσει των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, να συντάσσει τις καταστατικές της οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Όπως έχει το δικαίωμα, επέλεξε για την τρέχουσα χρήση 2012 να τηρεί τα λογιστικά της
βιβλία με βάση τα παραπάνω πρότυπα και φυσικά ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες υποδείξεις
βάσει των διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά με τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Δ.Π.Χ.Α. σημειώνεται ότι προκύπτουν από το
κύριο λογιστικό σύστημα τήρησης των βιβλίων της εταιρίας και με την βοήθεια τήρησης ενός
συμπληρωματικού λογιστικού συστήματος προκύπτουν οι φορολογικές οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα βασικά στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας καθώς και οι λογιστικές αρχές που
εφαρμόζει η Εταιρία περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η πορεία για το έτος 2012 όπως δείχνουν και τα οικονομικά στοιχεία ήταν αρνητική, τόσο στο
επίπεδο του τζίρου, όσο και προς την κερδοφορία της επιχείρησης.
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται ο συνολικός μας τζίρος
μειώθηκε κατά ποσοστό 17,04% με βάση τα περσινά επίπεδα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2012

60.060.517,07€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2011

72.395.640,73€

Τα αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων συγκριτικά με το 2011 παρουσιάζονται μειωμένα κατά
ποσοστό -246,8 % .
ΖΗΜΙΕΣ προ φόρων 2012:
ΚΕΡΔΗ προ φόρων 2011:

-4.508.285,72 €
3.071.498,26 €

Αναλυτικότερα
Μείωση κατά ποσοστό 22,40%
Πωλήσεις Βιομηχανικού κλάδου 2012: 20.820.604,11€
Πωλήσεις Βιομηχανικού κλάδου 2011: 26.831.337,10€

Μείωση κατά ποσοστό 13,9%
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Πωλήσεις Εμπορικού κλάδου

2012: 39.239.912,96€

Πωλήσεις Εμπορικού κλάδου

2011: 45.564.303,63€

Παρακάτω παρατίθεται συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών του Ισολογισμού και της κατάστασης
Αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και σχόλια επί των αξιόλογων μεταβολών επί αυτών.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημ/σεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

13
14
15
16
12

Σύνολο μη Κυκλοφορ.περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

17
18
19
20

Σύνολο κυκλοφορ. περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη/(Ζημίες) εις νέον
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Λοιπά αποθεματικά

21
22
22

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

31
12
24

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
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31-Δεκ
2012

31-Δεκ
2011

24.042

Δ

Δ%

(1.110)
(3.213)

18
80
753

25.151
3.213
18
81
657

(-)
96

-4,41%
-100,0%
0,00%
-0,61%
14,63%

24.892

29.120

(4.227)

-14,52%

5.084
29.264
4.704
1.152

5.483
28.097
2.526
1.307

(399)
1.167
2.178
(155)

-7,28%
4,15%
86,20%
-11,87%

40.204

37.414

2.791

7,46%

65.096

66.533

(1.437)

-2,16%

12.460
8.231
14.848
11

10.936
13.411
15.796
11

1.524
(5.180)
(948)

13,94%
-38,63%
-6,00%
0,00%

35.549

40.153

(4.604)

-11,47%

499
1.719
1.200
436

524
1.742
1.276
436

(25)
(22)
(77)

-4,69%
-1,28%
-6,00%

3.854

3.978

(123)

-3,10%
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Εμπορικές υποχρεώσεις

25

22.789

19.189

3.600

18,76%

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχ/μες υποχρεώσεις

12
27

315
2.589

383
2.831

(67)
(243)

-17,60%
-8,57%

25.693

22.402

3.291

14,69%

65.096

66.533

(1.437)

-2,16%

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Η μείωση-απαλοιφή της αξίας των συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις οφείλεται σε α)
πώληση των μετοχών της θυγατρικής μας εταιρίας με την επωνυμία ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ
(GREENFOOD) AE προς την εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρία μας κατείχε
ποσοστό 55,28% αξίας κτήσης 1,475 εκ., β) πώληση των μετοχών της θυγατρικής μας εταιρίας με
την επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε προς τα φυσικά πρόσωπα Αικατερίνη Νένδου και
Δημήτριο Νένδο, εξ ημισείας. Η εταιρία μας κατείχε ποσοστό 32,0% αξίας κτήσης 78χιλ€ γ)
εξαγορά επιπλέον ποσοστού 20,28% της θυγατρικής εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ
ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε έναντι του τιμήματος των 20χιλ.€ και δ) στην πρόβλεψη απομείωσης της αξίας των
εταιριών : 1) ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ποσού 1.381.760,00€ , 2) ΝΑΥΠΛΙΟΣ
ΑΕ ποσού 32.964,00€, 3) ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΕ ποσού 31.423,14€ , 4)
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖ/ΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ ποσού 232.800,00 €.
2. Η μείωση των αποθεμάτων οφείλεται κυρίως στη μείωση της αποθεματοποίησης βασικών ειδών
εμπορίας (πατάτες, κοτόπουλα, λάδια , παιχνίδια ) λόγω μειωμένης ζήτησης αυτών, καθώς και πιο
συντηρητικής διαχείρισης των κεφαλαίων κίνησης της εταιρίας .
3. Η αύξηση του υπολοίπου των εμπορικών απαιτήσεων οφείλεται στο ότι επιδεινώθηκαν
σημαντικά οι εισπράξεις των εμπορικών απαιτήσεων κυρίως των καταστημάτων των αλυσίδων και
ιδιαίτερα των καταστημάτων συμμετοχικού ενδιαφέροντος του ομιλου Goodys – Everest.
Επίσης την 31/12/2012 πραγματοποιήθηκε εγγραφή – μειωτική των απαιτήσεων – προεξόφλησης
από μελλοντική είσπραξη απαιτήσεων ύψους 1,5 εκ €, καθώς και πρόβλεψη επισφάλειας των
απαιτήσεων από την θυγατρική εταιρία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ύψους
2.049.005,24 € λόγω παύσης της δραστηριότητας αυτής.
4. Στο κονδύλι «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις», η αύξηση κατά 2,18εκ.€ αναλύεται σε α)
ποσό 1,8εκ€ που αφορά υπόλοιπο ποσό απαίτησης από την πώληση των μετοχών της θυγατρικής
μας εταιρίας με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε, β) ποσό 432χιλ€ επιπλέον απαιτητού
φόρου εισοδήματος, κατά την παρούσα χρήση, έναντι της προηγούμενης χρήσης κυρίως λόγω
παρακρατούμενου φόρου αξίας 483χιλ€ από πώληση συμμετοχών, (το ποσό ως απαίτηση είναι
μεγαλύτερο από την υποχρέωση από φόρους τέλη και ο συμψηφισμός γίνεται στο ενεργητικό), γ)
ποσό αξίας 36χιλ€ από παρακρατούμενο φόρο μερισμάτων θυγατρικών εταιριών και προέκυψαν
κατά την παρούσα χρήση, δ) ποσό 692χιλ€ περίπου από υπόλοιπο εκχωρημένης απαίτησης, από
την VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AE, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (το αρχικό ποσό ανήλθε
στο ύψος των 2 εκ€ και απορροφάται σταδιακά με υποχρεώσεις από οφειλόμενους φόρους
διαφόρων πηγών) και ε) μη ύπαρξη στην χρήση 2012 ποσών προκαταβολών σε προμηθευτές η
αξία των οποίων ανήλθε στην προηγούμενη χρήση στο ποσό των 936 χιλ€.
5. Το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του 1,524εκ€ με την έκδοση 310.455
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,91 € έκαστη. Το παραπάνω ποσό της αύξησης προήλθε
από α)Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.1828/89 ποσού 1,524εκ€ και β) υπόλοιπο κερδών εις
νέον από προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους αξίας 1,80 €.
Κατά τα λοιπά, τα αποθεματικά αυξήθηκαν λόγω σχηματισμού από τα κέρδη της χρήσης 2011,
Ειδικού Αποθεματικού εσόδων Συμμετοχών, βάσει του Ν.3697/08, ύψους 576χιλ€.
6. Το «Υπόλοιπο κερδών εις νέον » προκύπτει από την σύννομη διανομή των κερδών για τη χρήση
2012, η οποία τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης.
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7. Οι «Επιχορηγήσεις» μειώθηκαν κατά το ποσό που αναλογεί στις αποσβέσεις των επιδοτούμενων
παγίων στοιχείων.
8. Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού διαμορφώθηκε σύμφωνα με επίσημη αναλογιστική
μελέτη και σύμφωνα με το πρότυπο Νο 19.
9. Η αύξηση των υποχρεώσεων από εμπορικές υποχρεώσεις οφείλεται κυρίως, από επιμήκυνση
των πληρωμών κατά το τρέχον έτος 2012 και επηρεάζεται άμεσα από την επιδείνωση των
εισπράξεων των απαιτήσεων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω στη σημείωση (3).
10. Η μείωση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προκύπτει από α) ποσό 100χιλ€ λόγω
μειωμένων υποχρεώσεων εκ’ μείωσης του μισθοδοτικού κόστους και β) ποσό 142χιλ.€ λόγω
μειωμένων προβλέψεων για δουλευμένα έξοδα χρήσεως 2012 που εμφανίζονται στους
μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού.
HELLENIC CATERING AE
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία μετοχών)
Σημειώ
σεις

2012

2011

Δ

Δ%

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

9

Μικτό κέρδος

60.061

72.396

(12.335)

-17,04%

(51.841)

(57.522)

(5.681)

-9,88%

8.219

14.873

(6.654)

-44,74%

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

9

(13.857)

(12.637)

1.220

9,65%

Λοιπά έσοδα/(έσοδα)

10

317

288

29

10,11%

(5.321)

2.524

(7.844)

-310,81%

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

11

4.074

600

3.474

578,89%

Χρηματοοικονομικά έξοδα

11

(3.261)

(52)

3.209

6127,21%

(4.508)

3.071

(7.580)

-246,78%

(96)

(327)

(231)

-70,73%

(4.604)

2.745

(7.349)

-267,72%

(4.604)

2.745

(7.349)

-267,72%

(4.604)

2.745

(7.349)

-267,72%

(4.604)

2.745

(7.349)

-267,72%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

12

Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της Εταιρείας
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους
ανά μετοχή (σε Ευρώ)
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Βασικά
Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή
(σε Ευρώ)

30

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

(1,9210)

1,2324

-

-

(4.011)

3.875

2.396.557

2.227.295

(7.886)

-203,51%

Μέσος σταθμικός αριθμός
μετοχών, βασικός και
απομειωμένος
Βασικός

21

1. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως σε πτώση των πωλήσεων κυρίως της
αλυσίδας καταστημάτων Goody’s, που οφείλεται στην γενική συρρίκνωση της αγοραστικής
δύναμης του καταναλωτικού κοινού, λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας που μαστίζει την
χώρα μας.
2. Το κόστος πωλήσεων επιδεινώθηκε ως ποσοστό επί των πωλήσεων, συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος, λόγω ανατιμήσεων βασικών υλών παραγωγής όσο και ανατιμήσεις ειδών
εμπορίας, οι οποίες συνδυαστικά, με διατήρηση σταθερών τιμών πώλησης καθώς και συμμετοχή
της εταιρίας μας σε προωθητικά προγράμματα για την στήριξη των αλυσίδων καταστημάτων,
οδήγησαν σε επιδείνωση του μικτού κέρδους κατά 6,65εκ.€ ήτοι ποσοστό 44,7% περίπου.
3. Η αύξηση των εξόδων Διοίκησης – Διάθεσης οφείλεται σε σχηματισμό μεγαλύτερης πρόβλεψης
για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 2.635χιλ€, έναντι του προηγούμενου έτους. (2.961χιλ € την
τρέχουσα χρήση 2012 έναντι 326χιλ € της προηγ.χρήσης 2011). Από το ποσό των 2.961χιλ € ποσό
893χιλ. αφορά επισφαλή απαίτηση από προκαταβολή προμηθευτή, καθώς και πρόβλεψη
επισφάλειας των απαιτήσεων από την θυγατρική εταιρία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Α.Ε ύψους 2.049χιλ € λόγω παύσης της δραστηριότητας αυτής.
Αν εξαιρεθεί το κονδύλι της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων τότε παρουσιάζεται μείωση
δαπανών κατά 1.415χιλ€ και οφείλεται σε μείωση όλων των λειτουργικών δαπανών της εταιρίας.
Στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών (Παραγωγής, Διοίκησης, Διάθεσης) εξαιρουμένων των
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και των αποσβέσεων, παρουσιάζεται μείωση κατά το ποσό
των 1.885χιλ € και αναλύεται σε α) σε μικρότερες αμοιβές & έξοδα προσωπικού κατά 935χιλ β)σε
μικρότερες αμοιβές και παροχές τρίτων κατά 130χιλ €, γ)σε μικρότερα έξοδα μεταφορών κατά
200χιλ €, δ) σε μικρότερα ποσά δωρεών κατά 245χιλ € και ε) σε μικρότερες λοιπές δαπάνες ποσού
375χιλ € .
4.Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων οφείλεται κυρίως σε πώληση συμμετοχών δύο
θυγατρικών εταιριών (ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ (GREENFOOD) AE & ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε ), εκ
των οποίων προέκυψε κέρδος ύψους 3.927χιλ € ενώ στην παρούσα χρήση μειώθηκαν τα
εισπρακτέα μερίσματα έναντι της προηγούμενης χρήσης κατά το ποσό των 433χιλ €.
Στα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζεται επίσης σημαντική αύξηση, η οποία οφείλεται κυρίως
σε πρόβλεψη προεξόφλησης απαιτήσεων κατά το ποσό του 1.500χιλ € και σε πρόβλεψη
απομείωσης συμμετοχών κατά το ποσό των 1.679χιλ.€ ( α)ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ
ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ποσού 1.382χιλ €, β)ΝΑΥΠΛΙΟΣ ΑΕ ποσού 33 χιλ.€, 3)ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΕ ποσού 31 χιλ.€ , 4) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖ/ΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΕ ποσού 233 χιλ €. ).
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρίας για την χρήση 2012, σας παραθέτουμε
τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς αριθμοδείκτες.
2012
2011
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα
40.204 1,56 37.414 1,67
Γενική
Ρευστότητα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
25.693
22.402

Μικτό περιθώριο
Κέρδους

Αποδοτικότητα
Ιδίων Κεφαλαίων

Ταχύτητα
Κυκλοφορίας
Αποθεμάτων

Μικτά Κέρδη χρήσης
Καθαρές πωλήσεις χρήσεως

2012
8.219
60.061

Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

2012
(5.321)
35.549

Κόστος πωληθέντων
Μ.Ο Αποθεμάτων

0,14

2011
14.873
72.396

0,21

-0,15

2011
2.524
40.153

0,06

2012
2011
51.841 9,81 57.522 8,96
5.284

6.423

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ
Οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις της έδρας της εταιρίας (εργοστάσιο, αποθήκες, λογιστήριο,
γραφεία κ.λ.π.) βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο στην ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου Θεσσαλονίκης
Επίσης λειτουργεί υποκατάστημα της εταιρίας μας στην περιοχή των Αθηνών το οποίο στεγάζεται
σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην θέση Βακαλόπουλο οδός Πλουτάρχου στη Παλλήνη Αττικής. Το
υποκατάστημα της εταιρίας μας αποτελεί ένα μεγάλο κέντρο διανομών για την περιοχή της Νοτίου
Ελλάδος αλλά επίσης σε αυτό λειτουργούν τμήματα παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής και
παγωτού.
Στην διάρκεια του έτους και συγκεκριμένα τον μήνα Ιούλιο ξεκίνησε την λειτουργία του, επιπλέον
ένα υποκατάστημα της εταιρίας μας, σε μισθωμένες εγκαταστάσεις στην περιοχή του
Ασπροπύργου προκειμένου να λειτουργήσει επικουρικά στο ήδη υφιστάμενο υποκατάστημα της
Παλλήνης.
Ακόμα η εταιρία μας διαθέτει ένα μισθωμένο Αποθηκευτικό χώρου, στον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών στα Σπάτα Αττικής.
Αναφέρεται ότι επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Στοιχεία Ιδιόκτητων κτισμάτων
Διεύθυνση Ακινήτου
Επιφάνεια σε Ετος Κτήσης Ποσοστό
τ.μ
%
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
3.317
1980
100
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
2.209
1987
100
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
4.568
1996
100
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
5.576
2002
100
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
3.123
2009
100
Παλλήνη Αττικής
17οχιλ.
Λ.Μαραθώνος οδός Πλουτάρχου
θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω
11.364
1996
100
Χαρβάτι»
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Στοιχεία Οικοπέδων, Αγροτεμαχίων, Αγρών, Βοσκοτόπων κτλ.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Διεύθυνση Ακινήτου
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
ΒΙΠΕΘ Σίνδου οδος 1 Ο.Τ 24
Πολύγυρος Χαλκιδικής Θέση Μάλτα, 8χιλ.
παλ.επαρχ.οδού Πολυγύρου-Καλυβών
Παλλήνη Αττικής 17οχιλ. Λ.Μαραθώνος οδός
Πλουτάρχου θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω
Παλλήνη Αττικής 17οχιλ. Λ.Μαραθώνος οδός
Πλουτάρχου θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω
Παλλήνη Αττικής 17οχιλ. Λ.Μαραθώνος οδός
Πλουτάρχου θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω
Παλλήνη Αττικής 17οχιλ. Λ.Μαραθώνος οδός
Πλουτάρχου θέση «Γκομοράδα» ή «Κάτω

Επιφάνεια
σε τ.μ
4.000
2.060
2.482
2.057
5.937
7.245

Ετος
Ποσοστό
Κτήσης
%
1980
100
1982
100
1994
100
1997
100
2001
100
2009
100

110.000

1999

100

14.014

1992

100

2.099

2001

100

2.309

2001

100

7.581

2010

100

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η επιχείρηση συνεχίζοντας στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας και
βελτίωση όλων των συνθηκών στις εγκαταστάσεις της, προχώρησε σε αντικατάσταση μέρους
καθώς και στην προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής καθώς και την επέκταση
ορισμένων παραγωγικών της τμημάτων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες παραγωγής και
αποθήκευσης των ειδών της όπως και να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.
Γενικά το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε στο έτος 2012 ανήλθε στο ύψος των
201χιλ. € περίπου.
Επίσης στη διάρκεια της χρήσης 2012 πραγματοποιήθηκε πώληση δύο μεταφορικών μέσων
(φορτηγών ψυγείων) λόγω παλαιότητας και υψηλού κόστους συντήρησης αυτών αλλά και λόγω
περιορισμού των αναγκών διανομών. Η καθαρή αξία πώλησης αυτών (χωρίς ΦΠΑ) ανήλθε στο
ποσό των 12χιλ.€.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012
Το έτος 2012, όσον αφορά τις πωλήσεις της εταιρίας μας, από τους πρώτους μήνες εξελίχθηκε με
σημαντικά αρνητική πορεία η οποία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους , με αποτέλεσμα να
καταλήξει πτωτικά σε ποσοστό 17% περίπου, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επίσης αξίζει να
σημειωθεί η σημαντική συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων Everset – Olympic Catering, η
οποία ξεκίνησε τα προηγούμενα 3 έτη και διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο, στις αρχές αλλά και καθ’
όλη την διάρκεια του έτους 2012, με την ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους της εμπορικής της
δραστηριότητας. Οι πωλήσεις της εταιρίας μας προς τον προαναφερόμενο όμιλο αλυσίδων για το
έτος 2012 ανήλθαν στο ποσό των 13,78 εκ.€ συγκριτικά με το ποσό των 9,05 εκ € του έτους 2011.
Παρά την μεγάλη αύξηση των πωλήσεων η κερδοφορία δεν ήταν η αναμενόμενη εξαιτίας του ότι
μειώθηκαν οι πωλήσεις ειδών παραγωγής μας κατά 800χιλ€ ενώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις
εμπορευσίμων ειδών κατά 5,5εκ.€ με χαμηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους.
Άλλα σημαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν τα κάτωθι:
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1) Τον μήνα Μάρτιο του 2012 πραγματοποιήθηκε πώληση των μετοχών της θυγατρικής μας
εταιρίας με την επωνυμία ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ (GREENFOOD) AE, με τίμημα ύψους 1,481εκ €, προς
την εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρία μας κατείχε ποσοστό 55,28% αξίας κτήσης
1,475 εκ € και από την πώληση αυτή προέκυψε κέρδος της τάξεως των 5χιλ€, ενώ το αντίτιμο
εισπράχθηκε ολοσχερώς και χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της
εταιρίας μας προς προμηθευτές. Σε συνέχεια της παραπάνω πώλησης έχουν δρομολογηθεί - με την
συνδρομή της VIVARTIA ABEE - οι ενέργειες για την άρση της παρεχόμενης εγγύησης της
εταιρίας μας προς την εταιρία GREENFOOD, ύψους 415 χιλ € έναντι λήψης δανείου από την
Ε.Τ.Ε. που είχε πραγματοποιηθεί το έτος 2011.
2) Τον μήνα Μάρτιο του 2012 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής
εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε η οποία αποφάσισε
αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ύψους 818χιλ.€, με κεφαλαιοποίηση ισόποσης απαίτησης
της εταιρίας GOODYS AE από ομολογιακό δάνειο. Η εταιρία μας δεν συμμετείχε στην παραπάνω
αύξηση, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής μας να μειωθεί από 9,77% σε 7,27%.
3) Τον μήνα Απρίλιο του 2012 πραγματοποιήθηκε άρση της παρεχόμενης εγγύησης της εταιρίας
μας προς την θυγατρική μας, κατά 51%, εταιρία με την επωνυμία ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε, έναντι λήψης χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς, ύψους 37χιλ€. Η
παραπάνω άρση έγινε λόγω ολοσχερούς εξόφλησης των υποχρεώσεων της παραπάνω εταιρίας
προς την Τράπεζα Πειραιώς.
4) Τον μήνα Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκε μεταφορά της παραγωγικής δραστηριότητας του
μαζικού κατεψυγμένου φαγητού από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας στην Olympic Catering
AE. Τα συγκεκριμένα προϊόντα προορίζονται για την αγορά HoReCa καθώς και για λιανικές
πωλήσεις στις ζεστές γωνιές των Super Markets. Η εταιρία μας απώλεσε μεν την παραγωγική
δραστηριότητα αυτών αλλά διατήρησε την δραστηριότητα της διανομής και πώλησης αυτών. Το
συνολικό τονάζ αυτών ανήλθε σε 200 tn καθαρής αξίας πώλησης 922χιλ€.
5) Τον μήνα Ιούνιο του 2012 και συγκεκριμένα με την από 15.6.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της εταιρίας μας το μετοχικό της κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός
εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και
πέντε λεπτών (1.524.334,05) με την έκδοση 310.455 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
4,91 € έκαστη. Το παραπάνω ποσό της αύξησης προήλθε από α)Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό
Ν.1828/89 ποσού 1.524.332,25 € και β) υπόλοιπο κερδών εις νέον από προηγούμενες
διαχειριστικές περιόδους αξίας 1,80 €.
Μετά την προαναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μας ανήλθε στο ποσό των
(12.460.352,50) διαιρούμενο σε 2.537.750 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,91 € έκαστη.
6) Επίσης τον μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκε διάρρηξη στις εγκαταστάσεις μας στην ΒΙ.ΠΕ.Θ ,
και πιο συγκεκριμένα στο ταμείο της εταιρίας, με αποτέλεσμα να απολεσθούν μετρητά ύψους
7.695,92€ καθώς και το χαρτοφυλάκιο επιταγών και γραμματίων της εταιρίας. Φυσικά
πραγματοποιήθηκαν όλες οι νόμιμες ενέργειες δήλωσης του περιστατικού τόσο στις Αστυνομικές
Αρχές όσο και στις αντίστοιχες Τράπεζες και στις Δικαστικές Αρχές για την ακύρωση των
αξιογράφων. Εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον η εταιρία να αντιμετωπίσει κίνδυνο
από κακόβουλη χρήση των κλεμμένων αξιογράφων -επιταγών.
7) Τον μήνα Ιούλιο του 2012 πραγματοποιήθηκε, από την VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε προς
στην εταιρία μας, εκχώρηση μέρους της απαίτησης της, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, αξίας
2εκ.€ , προκειμένου να ενισχυθεί έμμεσα η κεφαλαιακή ρευστότητα της εταιρίας μας. Το
παραπάνω ποσό απορροφήθηκε και απορροφάται σταδιακά με υποχρεώσεις της εταιρίας μας, από
οφειλόμενους φόρους διαφόρων πηγών.
8) Λόγω της μείωσης της δραστηριότητας της εταιρίας μας και κινούμενοι στα γενικά πλαίσια
μείωσης των λειτουργικών δαπανών, προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της εταιρίας,
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πραγματοποιήθηκαν αφενός τροποποιήσεις των ατομικών συμβάσεων εργασίας με μέσο σταθμική
μείωση μισθών σε ποσοστό 10% και εφαρμογή αυτών από 1/7/2012, συνολικής εξοικονόμησης
κόστους ύψους 280χιλ€ και αφετέρου, απολύσεις 45 εργαζομένων. Στα πλαίσια των παραπάνω
απολύσεων τα αποτελέσματα της εταιρίας επιβαρύνθηκαν με ποσά αποζημιώσεων ύψους 470χιλ€.
(Αποζημιώσεις χρήσεως 606χιλ€, πλέον πρόβλεψη αναλογιστικής μελέτης τρέχουσας χρήσης
136χιλ€, μείον ποσά προβλέψεων αναλογιστικών μελετών προηγ. χρήσεων 213χιλ€, μείον ποσά
δαπάνης τόκων ύψους 60χιλ€ , που βαρύνουν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ). Στο
αντίποδα του παραπάνω κόστους των αποζημιώσεων , υπάρχει η ωφέλεια από την εξοικονόμηση
των αποδοχών των παραπάνω εργαζομένων ύψους 352χιλ€ .
9) Το μήνα Αύγουστο 2012 πραγματοποιήθηκε από την εταιρία μας, εξαγορά επιπλέον ποσοστού
20,28% της θυγατρικής εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Πατρών Α.Ε έναντι του τιμήματος
των 20χιλ€. Το παραπάνω ποσοστό το κατείχε ο κος Χρήστος Τόγιας και με την παραπάνω
μεταβίβαση η εταιρία μας κατέχει το σύνολο, ήτοι 100%, του μετοχικού κεφαλαίου της παραπάνω
εταιρίας. Το συνολικό κόστος κτήσης συμμετοχής στην εταιρία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ
Πατρών Α.Ε ανέρχεται έως σήμερα στο ποσό των 1,382εκ.€.
10) Τον μήνα Οκτώβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε πώληση των μετοχών της θυγατρικής μας
εταιρίας με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε με τίμημα ύψους 4εκ €, προς τα φυσικά
πρόσωπα Αικατερίνη Νένδου και Δημήτριο Νένδο, εξ ημισείας. Η εταιρία μας κατείχε ποσοστό
32,0% αξίας κτήσης 78χιλ€ και από την πώληση αυτή προέκυψε κέρδος της τάξεως των 3,92εκ€,
ενώ η πληρωμή του αντίτιμου συμφωνήθηκε ως εξής : α) ποσό 2,2 εκ € με την μεταβίβαση των
μετοχών και β) 1,8 εκ € τον μήνα Ιούλιο του 2013. Το ποσό της περίπτωσης (α) εισπράχθηκε και
χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας προς
προμηθευτές.
11) Στις αρχές του έτους 2012 παρουσιάστηκε ιδιαίτερο πρόβλημα στην συνεργασία μας με την
εταιρία NILCO που αποτελούσε επί πολλά έτη τον βασικό προμηθευτή παιχνιδιών τα οποία
προορίζονταν για τα γεύματα JUNIOR στα καταστήματα της αλυσίδας GOODYS. Πιο
συγκεκριμένα το πρόβλημα ξεκίνησε από αδυναμία παράδοσης ειδών προγραμμάτων παιχνιδιών
που είχαν παραγγελθεί αρκετούς μήνες νωρίτερα και έναντι αυτών είχαν ανταλλαγεί
μεταχρονολογημένες επιταγές μεταξύ της εταιρίας μας και της εταιρίας NILCO ως εξασφάλιση για
την εμπρόθεσμη παράδοση και εξόφληση του εμπορεύματος.
Στην συνέχεια ακολούθησε καταγγελία από την πλευρά μας της συνεργασίας μας με τη NILCO και
εν συνεχεία προχωρήσαμε σε ένδικα μέσα κατά της εταιρίας NILCO, προκειμένου να
διασφαλίσουμε την αναγνώρισή μας ως νομείς των επιταγών που της είχαμε δώσει, καθώς
ουδέποτε πραγματοποιήθηκε ο σκοπός (νόμιμη αιτία) για τον οποίο τις δώσαμε, αλλά και να
προστατεύσουμε την εταιρεία μας από τις υποχρεώσεις που θα προέκυπταν εκ της εκδόσεως, από
την πλευρά μας, μεταχρονολογημένων πληρωτέων επιταγών αξίας 777χιλ€ , καθώς και να
διεκδικήσουμε την απαίτησή μας που προέκυπτε από την ελλιπή παράδοση ορισμένων ειδών αξίας
117χιλ€.
Οι παραπάνω επιταγές εκδόσεώς μας δυστυχώς είχαν μεταβιβαστεί από την εταιρία NILCO σε
διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΑLPHA BANK & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) ως
εγγύηση έναντι χορήγησης πίστωσης στην εταιρία NILCO, καθώς και σε ένα φυσικό πρόσωπο.
Από αυτές πληρώθηκε μία επιταγή αξίας 30χιλ., η οποία εμφανίστηκε κατά την ημερομηνία
εκδόσεως της, και πραγματοποιήθηκε ανάκληση των υπολοίπων επιταγών αξίας 747χιλ€,
ορισμένες από τις οποίες σφραγίστηκαν, συνολικού ποσού 421χιλ€, με ύπαρξη διαθέσιμου
υπολοίπου.
Τελικά το σύνολο των παραπάνω επιταγών σφραγισμένων και μη, συνολικής αξίας 747χιλ€
διακανονίστηκε για πληρωμή προς τους κομιστές εντός των πρώτων μηνών του 2013.
Από την πλευρά μας, κατά την διάρκεια του έτους 2012 προχωρήσαμε σε σφράγιση 7 επιταγών
εκδόσεως NILCO AE, που κατείχαμε ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της συνεργασίας, συνολικής
αξίας 1,466εκ€ με πλήρη άσκηση όλων των ένδικων μέσων για την διασφάλιση των απαιτήσεων
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μας. Εξ αυτών πραγματικά απαιτητό είναι το ποσό 894χιλ€ λόγω μερικής παραλαβής
εμπορευμάτων.
Κατά την άποψή μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποζημιωθούμε για την απαίτηση μας λόγω μη
ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων και εξαφάνισης των νόμιμων εκπροσώπων της παραπάνω
εταιρίας, η οποία εν τω μεταξύ υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και έχει προβεί σε παύση πληρωμών,
και έναντι αυτής της ζημίας σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη επισφάλειας συνολικού ποσού
893χιλ€.
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης 2012 ήτοι την 31/12/2012 έως
σήμερα, δεν έχουν συμβεί ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά την
χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξακολουθεί η ύφεση που επικρατεί
στην αγορά της εστίασης που δραστηριοποιούμαστε.
Επίσης στους πρώτους μήνες του 2013 πραγματοποιήθηκε διακανονισμός των οφειλών της
εταιρίας μας με τους δικαιούχους-κομιστές των αξιογράφων που αναφέρονται πιο πάνω στην
σημείωση 11, και ξεκίνησε η σταδιακή αποπληρωμή αυτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον μήνα Μάρτιο διέκοψε την δραστηριότητα της η θυγατρική μας
εταιρία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Έναντι αυτού του γεγονότος σχηματίστηκε
στην χρήση 2012 πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 2.049χιλ €, για εμπορικές απαιτήσεις
της εταιρίας μας, καθώς επίσης σχηματίστηκε και πρόβλεψη απομείωσης της, εν λόγω, συμμετοχής
κατά το ποσό των 1.382χιλ €.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στην διάρκεια της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης 2012 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές
διεργασίες και ενέργειες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων τόσο για την
αλυσίδα καταστημάτων των σημάτων Goody’s – Flocafe – Everest , αλλά και για το κανάλι των
«τρίτων» πελατών και ιδιαίτερα του τομέα του αεροπορικού catering.
Για το έτος 2013 αναμένεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες έρευνας νέων προϊόντων προκειμένου
να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την θέση μας στην
ευρύτερη αγορά του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Εταιρίας για τη
χρήση 2012 καθώς επίσης και την περιορισμένη ταμειακή ρευστότητα της εταιρίας, θα προτείνει
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να μην διανεμηθεί κανένα μέρισμα..
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών, πιστωτικών κινδύνων και
κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρίας εστιάζεται
στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας.
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Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρία γενικά αντιμετωπίζει αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους, λόγω της δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση,
μεγάλο ποσοστό της οποίας κατέχουν τα καταστήματα Goodys – Flocafe - Everest των οποίων
αναμορφώθηκε δυναμικά η πιστωτική πολιτική – βάσει της πορείας των - καθ όλη την διάρκεια του
τρέχοντος έτους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την
εταιρία και η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε συνεργασία με την μητρική εταιρία. Για
απαιτήσεις συνολικού ποσού 4,79 εκ.€ τις οποίες έχει χαρακτηρίσει η εταιρία ως επισφαλείς έχει
σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι οριακά ελεγχόμενος λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης
που οδήγησε σε χαμηλότερες πωλήσεις και καθυστερημένες εισπράξεις,. Η παρακολούθηση του
Ταμειακού Πλάνου της Εταιρίας είναι διαρκής και υπάρχει ετοιμότητα για διορθωτικές ενέργειες,
ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.
ΣΤΟΧΟΙ
Βασικοί στόχοι της Hellenic Catering για το έτος 2013 είναι η διατήρηση των αυστηρών
παραγωγικών διαδικασιών και η διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων της, καθώς και η
εξυπηρέτηση των βασικών πελατών της οι οποίοι είναι τα καταστήματα των αλυσίδων Goody’s –
Flocafe – Everest – Olympic Catering.
Ιδιαίτερα σημαντικός στόχος της εταιρίας, για το έτος 2013 είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων των
προϊόντων της σε μεγάλες κατηγορίες πελατών όπως, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Πλοία, super
markets, μεγάλους συνεργάτες, καθώς και η εισχώρηση σε νέες αγορές του εξωτερικού οι οποίες
είναι προσιτές και συμφέρουσες για την ανάπτυξη της εταιρίας.
Επίσης βασικός στόχος της Hellenic Catering είναι να προσαρμόζει σε όσο γίνεται χαμηλά επίπεδα
το κόστος των λειτουργικών δαπανών της, τόσο στο παραγωγικό τομέα προκειμένου να υπάρξει
πλήρης αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού παραγωγής, όσο
και στο επίπεδο του κόστους διακίνησης, φυσικά μέσα στα πλαίσια των συνθηκών διατήρησης της
ποιότητας των ειδών της αλλά και στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πελατών της.
Η πρόβλεψη για τον τζίρο του 2013 εκτιμάται στο ποσό των 58,4εκ €, ενώ τα αποτελέσματα του
2013 εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε διορθωτική πορεία συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
Τελειώνοντας τόσο ο πρόεδρος της εταιρίας κος Αχιλλέας Φώλιας όσο και ο Διευθύνων σύμβουλος
κος Μαρκόπουλος Νικόλαος, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της εταιρίας για το
έτος 2013 καθώς και την αναστροφή του γενικού αρνητικού κλίματος που επικρατεί και ευχήθηκαν
καλή επιτυχία.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΦΩΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Ο ΔIΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
Χελλένικ Κέτερινγκ (Hellenic Catering) A.E. Φαγητών και Τροφίμων

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Χελλένικ Κέτερινγκ (Hellenic
Catering) A.E. Φαγητών και Τροφίμων, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
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.
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2) 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.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις του
θέματος 2 που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση
της Εταιρείας Χελλένικ Κέτερινγκ (Hellenic Catering) A.E. Φαγητών και Τροφίμων κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

_____________________
Χρήστος Βαργιεμέζης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία μετοχών)
Σημειώσεις

2012

2011

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

9

Μικτό κέρδος

60.061

72.396

(51.841)

(57.522)

8.219

14.873

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

9

(13.857)

(12.637)

Λοιπά έσοδα/(έσοδα)

10

317

288

(5.321)

2.524

11

4.074

600

11

(3.261)

(52)

(4.508)

3.071

(96)

(327)

(4.604)

2.745

(4.604)

2.745

(4.604)

2.745

(4.604)

2.745

(1,921)

1,2324

Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή (σε Ευρώ)

-

-

Κέρδη/(Zημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

(4.011)

3.875

2.396.557

2.227.295

Κέρδη/(Zημιές) προ φόρων και
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αναλογία Κερδών/(Ζημιών) από συγγενείς
εταιρείες αποτιμώμενες στην καθαρή θέση
Κέρδη/(Zημιές) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

12

Κέρδη/(Zημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α) + (Β)
Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της Εταιρείας
Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη/(Zημιές) μετά από φόρους ανα μετοχή
(σε Ευρώ)
Βασικά

30

Απομειωμένα

30

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών, βασικός
και απομειωμένος
Βασικός

21

Απομειωμένος

21

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές Συμμετοχές
Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Σημειώσεις

31Δεκ
2012

31Δεκ
2011

13

24.042

25.151

14
15
16
12

Σύνολο μη Κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

3.213
18
80
753

18
81
657

24.892

29.120

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

17
18
19

5.084
29.264
4.704

5.483
28.097
2.526

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Χρηματικά διαθέσιμα

20

1.152

1.307

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

40.204

37.414

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

65.096

66.533

12.460
8.231
14.848
11

10.936
13.411
15.796
11

35.549

40.153

35.549

40.153

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη/(Ζημίες) εις νέον
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Λοιπά αποθεματικά

Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

16

21
22
22
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

24

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

499

524

1.200
436

1.276
436

3.854

3.978

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

25
26

22.789

19.189

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την
επόμενη χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

12

315

383

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

27

2.589

2.831

25.693

22.402

65.096

66.533

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου
2012
Μεταβολές σε λογιστικές
πολιτικές
Αναπροσαρμοσμένο
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2012
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Διανομή στους μετόχους
Λοιπές μεταβολές περιόδου
Αποτελέσματα (Κέρδη)
χρήσεως 2012
Αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου
Σχηματισμός Αποθεματικών
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
χρήσης 2012
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου
2012

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Διανομή στους μετόχους
Λοιπές μεταβολές περιόδου
Αποτελέσματα (Κέρδη)
χρήσεως 2011
Σχηματισμός Αποθεματικών
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
χρήσης 2011
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου
2011

Κέρδη εις
νέον/
Σωρευμένες
Ζημίες

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

10.936

15.807

13.411

40.153

0

0

0

0

10.936

15.807

13.411

40.153

0

0

0

0

0
1.524

0
(1.524)
576

(4.604)
0
(576)

(4.604)
0
0

0

0

0

0

12.460

14.858

8.231

35.549

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου
2011
Μεταβολές σε λογιστικές
πολιτικές
Αναπροσαρμοσμένο
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2011

Τακτικό,
αφορολόγητα, και
ειδικά
αποθεματικά

Τακτικό,
αφορολόγητα, και
ειδικά
αποθεματικά

Κέρδη εις
νέον/
Σωρευμένες
Ζημίες

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

10.936

14.864

13.056

38.856

0

0

0

0

10.936

14.864

13.056

38.856

0

0

(1.448)

(1.448)

0

0
943

2.745
(943)

2.745
0

0

0

0

0

10.936

15.807

13.411

40.153

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Εμμεση μέθοδος)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
2012
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (καθαρό
ποσό)
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
Εσοδα συμμετοχών & χρεωγράφων
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη από πώληση συμμετοχών & χρεωγράφων
Αποτίμηση Συμμετοχών & Χρεωγράφων
(Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων
Απόσβεση επιχορηγήσεων

2011

(4.508)

3.071

1.309

1.351

(137)
3.022
(4)
(143)
1.521
(3.927)
1.679
(11)
(25)

(45)
326
(24)
(576)
52

(1.223)

4.114

399

827

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες
Είσπραξη επιχορηγήσεων

(7.338)

(8.999)

3.394
(21)
(749)

308
(52)
(1.907)

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(5.538)

(5.710)

(201)
5.461
12
4
107

(513)

5.383

(245)

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Πώληση συμμετοχών & χρεωγράφων
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Μερίσματα Εισπραχθέντα
Εξαγορές ποσοστών ενοποιούμενων θυγατρικών
Πώληση ιδίων μετοχών
Πώληση βραχυπρόθεσμων επενδύσεων
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
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Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
Αναλήψεις από μακροπρόθεσμα δάνεια
Δικαιώματα μειοψηφίας
Αύξηση (Μείωση) ΜΚ και διαφοράς υπέρ το άρτιο
Μερίσματα πληρωθέντα

()

(2.343)

Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες

()

(2.343)

Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά
διαθέσιμα
Καθαρή αύξηση/ χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους

(155)
1.307

(8.298)
9.605

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους

1.152

1.307

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων
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1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η HELLENIC CATERING A.Ε. («η Εταιρεία») είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε και
στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση: ΟΔΟΣ 1η ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος (57022) στη Θεσσαλονίκη.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι Βιομηχανία Φαγητών – Τροφίμων.
Βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, η διάρκεια ζωής της HELLENIC CATERING A.Ε
είναι πενήντα (50) χρόνια αρχής γενομένης κατά την 2 Μαΐου 1980 η οποία δύναται να
παραταθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική των Ομίλων Goody’s και VIVARTIA («ο Όμιλος»), οι οποίοι
κατέχουν ποσοστό 98,28% και 98,28% των εκδομένων μετοχών αυτής αντίστοιχα.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και την 31η Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία απασχολούσε 271 και
299 εργαζομένους αντίστοιχα.

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων:
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2012 που καλύπτουν την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς
(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α)
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί την χρήση λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Επίσης,
απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι
περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι
περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές
καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 5.

(β) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων:
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 22 Μαρτίου 2013. Επισημαίνεται
ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
(α) Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την
πραγματοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων. Τα κόστη που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού
προγράμματος αναγνωρίζονται σαν ασώματο πάγιο στοιχείο μόνο όταν ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματες Ακινητοποιήσεις».
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(β) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα
οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να
μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης
να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου.
Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων
τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του αναλογούντα ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν
μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την
ιδιοκτησία των αγαθών.
Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του
δεδουλευμένου.
Μερίσματα:
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψης τους έχει εγκριθεί
από τα αρμόδια όργανα των εταιρειών που το διανέμουν.
(γ) Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα γήπεδα, κτίρια και μηχανήματα και
εξοπλισμός, αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος (τεκμαρτό κόστος βάσει των διατάξεων του
ΔΠΧΑ 1) μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης τους. Τα
μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος
κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας
τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των
αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την
παραγωγική τους δυναμικότητα ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.
Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή
την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη
συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την απομάκρυνση
ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία
απομακρύνεται το εν λόγω πάγιο.
(δ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι
οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.
Επίσης σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 και κατόπιν επανεκτίμησης
της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού , επιμηκύνθηκε η ωφέλιμη ζωή
ορισμένων μηχανημάτων.
Τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία

Ωφέλιμη Ζωή

Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

2-62 έτη
2-53 έτη
6-9 έτη
4-13 έτη

(ε) Συμμετοχές σε Θυγατρικές και Συγγενείς: Οι συμμετοχές της Εταιρείας στις συνδεμένες
επιχειρήσεις της αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες
απομείωσης. Ζημίες απομείωσης ορίζεται η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης
αξίας. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι
διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές
ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την
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χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων
στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν
υποστεί απομείωση. Τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της
εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, τότε η
ζημία απομείωσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στη
σύνταξη ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης γιατί είναι θυγατρική της εταιρείας
VIVARTIA AE. η οποία και συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

(στ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι λογιστικές αξίες των λοιπών
μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν
γεγονότα, ή αλλαγές στις συνθήκες, υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της
εύλογης αξίας και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί
από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς
συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου,
ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο
τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της
απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το
οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.
(ζ)

Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των ετοίμων και ημι-ετοίμων προϊόντων
περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο
εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά
βιομηχανικά έξοδα (βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να
περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών
και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην
κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους
και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία
της επιχείρησης. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα
σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

(η) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί
απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη
εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων ( υπόλοιπα που
εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση
την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή
πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των
δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών
πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με τους πελάτες με κανονικούς
όρους και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης ενενήντα ημέρες από την αποστολή
των εμπορευμάτων. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή
επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης
για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε
23

HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων
πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί
πολιτική της Εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι
δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.
(θ) Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα (πρωτογενή)
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις
του ΔΛΠ 39, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από
τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες:





Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,
Απαιτήσεις και δάνεια,
Επενδύσεις κρατούμενες έως την λήξη τους, και
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος
κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις των
άμεσων δαπανών απόκτησης/συναλλαγής.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται
μετά την αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν
αναθεωρείται περιοδικά.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί η εταιρεία:
Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση:
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται
σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν
ως απομειωμένα.Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές
ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την
χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων
στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών.
Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην
κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη
αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης
τους.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις
που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν
υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη
μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως.
Απαιτήσεις και δάνεια:
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα, αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες
καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή
απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
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(ι) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες
υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως
χρηματικά διαθέσιμα.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται
από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως
προσδιορίζονται ανωτέρω.
(κ) Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του
προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που θεωρούνται
δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών
των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω
υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που
αναλύονται στην Σημείωση 24 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική
μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit
Method). Οι σχετικές προβλέψεις της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος
μισθοδοσίας στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη
παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους
τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη
προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως
ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά
κέρδη και ζημίες, που υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για
παροχές κατά την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση
εκτιμώμενη υπολειπόμενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και
συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης. Οι υποχρεώσεις
για τις ανωτέρω παροχές δεν χρηματοδοτούνται.
(λ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται
κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα
(ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος
είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ
τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση
το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών
παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή
τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το
πρόγραμμα.

(μ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):
(i) Τρέχων φόρος εισοδήματος:
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που
προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της
δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά
θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.

(ii) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος:
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για
όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές:
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Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από
την απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του
ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση
επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό
κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.
 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες
προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις
και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο
φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων
προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών
απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
 Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που
σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε
το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.
 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του
ισολογισμού και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων
από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση
τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η
απαίτηση ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας
στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
(ν) Χρηματοδοτικές και λειτουργικές Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που
μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που
σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης
στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα
αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις
επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της
χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν
υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσματα.
Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση τη μικρότερη περίοδο
από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των
λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
(ξ) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώματων
παγίων περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει
εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της
θα τηρηθούν.
Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναμενόμενης
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ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων, αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων
αποσβέσεων.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων
κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την συστηματική συσχέτιση τους με τα
επιχορηγούμενα έξοδα.
(ο) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται
όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε
ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να
εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του
χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις
αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος,
και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την
υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
(π) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της
Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον
της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό « υπέρ το άρτιο» στα
Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών
καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.

(ρ) Αποθεματικά
Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες
υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό
μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά
την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.

Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αποθεματικά από
απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό
τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συμμετοχών μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι μη φορολογήσιμα ή έχει γίνει παρακράτηση
φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων τα αποθεματικά αυτά
υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανομής τους.

Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και λοιπά ειδικά
αποθεματικά: Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη
διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων
αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό
τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται. Για
τα αποθεματικά αυτά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί αναβαλλόμενοι φόροι.
(σ) Μερίσματα
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι
υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού
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αποθεματικού. Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του συνόλου των μετόχων
της Εταιρείας. Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται
συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής:
I. Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της
εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετά από αυτή την διανομή είναι
μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών.
II. Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο
των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά
συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο.
(τ) Κέρδη ανά μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά
κέρδη με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη
διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από
την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές. Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες
λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που έχουν μεταβάλει τον αριθμό των
κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους. διάρκεια κάθε
έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία
ως ίδιες μετοχές.

28

HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

4.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων
έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2012. Στην παράγραφο (α)
παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από
την 1η Ιανουαρίου 2012 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η
Ιανουαρίου 201 2, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο
(β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα
πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των Δ.Π.Χ.Α. εκδόθηκαν από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την
01/01/2012 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται
ακολούθως:
•

Τροποποιήσεις Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2011)

Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων
να βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των
οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει
τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση
απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των
συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η
Εταιρεία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2011.
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•

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των
υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012)

Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι
Εισοδήματος». Η τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις
στοιχείων του ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Δ.Λ.Π. 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής
τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2012. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση
των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη
φορά τα Δ.Π.Χ.Α. (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/07/2011)

Οι σχετικές τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις
αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη
φορά τα Δ.Π.Χ.Α. με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.». Ορίζει τις
προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της
Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε
να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο
σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011.
Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
τον Δεκέμβριο του 2012.
(β) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες
για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε
δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:
•

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων» - Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2012)

Τον Ιούνιο του 2011, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 1
«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον
τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις
έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
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•

Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015)

Το I.A.S.B. προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου
Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το Δ.Λ.Π.
39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο
του 2010 το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα
με το Δ.Π.Χ.Α. 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά
στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε
στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών
ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το Δ.Π.Χ.Α. 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από
τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη
περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά
μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του Δ.Π.Χ.Α. 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους
πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα
κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική
εκμετάλλευση. Η Διοίκηση της Εταιρείας θα εξετάσει το ενδεχόμενο πρόωρης εφαρμογής των
απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Α. 9, αφού προηγηθεί η σχετική έγκριση του Προτύπου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», Δ.Π.Χ.Α. 11
«Κοινοί
Διακανονισμοί»
(Joint
Arrangements),
Δ.Π.Χ.Α.
12
«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», Δ.Λ.Π. 27
«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Μάιο του 2011 το I.A.S.B. εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα Δ.Π.Χ.Α. 10,
Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση
όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την Μ.Ε.Δ. 12 «Ενοποίηση - Οικονομικές Μονάδες
Ειδικού Σκοπού». Το Δ.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά
την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό
διακανονισμό (joint arrangement). Το Δ.Π.Χ.Α. 11 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε
Κοινοπραξίες» και τη Μ.Ε.Δ. 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες - Μη
Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις
Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς
επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων
Προτύπων, το I.A.S.B. εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 με τίτλο Δ.Λ.Π. 27
«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 28 με τίτλο Δ.Λ.Π. 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή
επιτρέπεται. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του
2012.
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•

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Μάιο του 2011 το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες
Αξίες». Το Δ. Π. Χ. Α. 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο
πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το Δ.Π.Χ.Α. 13
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα Δ.Π.Χ.Α. απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση
στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης.
Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία
αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών
της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή
επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Ιούνιο του 2011, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 19
«Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα
αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
•

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην
Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Οκτώβριο του 2011, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 20. Η Διερμηνεία
αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός
στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την
αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να
επιτρέπεται. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον Δεκέμβριο του 2011, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 32
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις
αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση
των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
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•

Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2013)

Τον Δεκέμβριο του 2011, το I.A.S.B. δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που
επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο
συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και
αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US G.A.A.P. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η τροποποίηση δεν έχει
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
•

Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον Μάρτιο του 2012, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 1
σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν λάβει κρατικά
δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των
Δ.Π.Χ.Α. στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του
2012 - οι τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Το I.A.S.B. προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από
μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν
ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι παρούσες
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί
Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις
(Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12)
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)

Τον Ιούνιο του 2012, το I.A.S.B. προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις
αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν
επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και
Δ.Π.Χ.Α. 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών
μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις
για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης
συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 12. Οι
εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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•

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 ΚΑΙ Δ.Λ.Π.
27) (εφαρμόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον Οκτώβριο του 2012, το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα Δ.Π.Χ.Α. 10,
Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Λ.Π. 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές
οντότητες». Το I.A.S.B. χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε
όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την
υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες
θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν
λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων,
οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά
επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις
του Δ.Π.Χ.Α. 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν
συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν,
παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή
επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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5.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση
προβαίνει σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών
ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα
και έξοδα που παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα
ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις
επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να
αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία
της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή
γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η
εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων,
τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι:
(α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των
φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο
εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να
προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος
απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που
προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που
αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις
προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών
διαφορών έλαβε χώρα.

β) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της
πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της
πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα
οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων
των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
(γ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η
αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το
προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση
του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι
παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της
Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους.
(δ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε
χρήση. Οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια την αναμενόμενη χρησιμότητα των
στοιχείων του ενεργητικού.
(ε) Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές
στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον
υπολογισμό της αξίας χρήσεως η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το
περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και να επιλέξει τον κατάλληλο
συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών
ροών
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6.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι
συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται είναι ο κίνδυνος της αγοράς
(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και οι τιμές της αγοράς), πιστωτικός
κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ταμειακών ροών. Το πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρίας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που είναι πιθανόν να προκύψουν από την αδυναμία
πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του
κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την πολιτική διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους
εκτίθεται η Εταιρία είναι η παρακάτω:
 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες
της Εταιρίας,
 σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και
 εκτέλεση / εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση,
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω της Διοίκησης της Εταιρείας καθώς και
μέσω της Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου VIVARTIA (Group Treasury).
Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που
έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρίας προς τους αντισυμβαλλομένους.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου VIVARTIA παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες στην Εταιρεία, συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές
και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συσχετίζονται με τις
δραστηριότητες του Ομίλου.
(α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος απορρέει: (α) από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, (β) από
αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και (γ) από επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι
οποίες έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η Εταιρεία αφενός δεν συμμετέχει
σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό και αφετέρου δεν έχει εμπορικές συναλλαγές και στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν
υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.
(ii) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές του κόστους των αποθεμάτων που αγοράζει.
Παρακολουθεί τις διακυμάνσεις τιμών των κοστολογικών στοιχείων και προσπαθεί να
περιορίσει την επίδραση από την μεταβολή των τιμών. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με
την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των πωληθέντων αποθεμάτων.
(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι
λειτουργικές ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά
των επιτοκίων.
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε ομιλική βάση (βλ. σελ. 11,12 έκθεσης Δ..Σ). Ο
πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες,
καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής πώλησης,
συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την πολιτική των προκαθορισμένων πιστωτικών ορίων για τις
εμπορικές της συναλλαγές. Τα θεσπισμένα αυτά όρια καθορίζονται βάσει ιστορικών
στοιχείων και πληροφοριών που συλλέγει το τμήμα πιστωτικού ελέγχου και η τήρηση τους
παρακολουθείται αυστηρά από την Διοίκηση της Εταιρείας. Επιπλέον, η διατήρηση χαμηλού
ημερήσιου ύψους ταμείου και ο τακτικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών από τον
Όμιλο ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εκδήλωσης πιστωτικού κινδύνου.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με την Εταιρεία.. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα
καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του
Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλ. €
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

2012

2011

0

0

18
0

18
0

1.152
33.968
35.138

1.307
30.623
31.948

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι οριακά ελεγχόμενος λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής
κρίσης που οδήγησε σε χαμηλότερες πωλήσεις και καθυστερημένες εισπράξεις,. Η
παρακολούθηση του Ταμειακού Πλάνου της Εταιρίας είναι διαρκής και υπάρχει ετοιμότητα για
διορθωτικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.
Η διοίκηση επισκοπεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις
προσδοκώμενες ταμειακές ροές.
Οι παρακάτω πίνακες αναλύουν τις οικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας
ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται
σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη συμβατική
ημερομηνία λήξης..
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31/12/2012
Εμπορικές Απαιτήσεις
Προβλέψεις Επισφαλών Εμπ.Απαιτ.
Εμπορικες Απαιτήσεις (Καθαρές)
Λοιπές Απαιτήσεις
Προβλέψεις Λοιπών Απαιτήσεων
Λοιπές Απαιτήσεις (Καθαρές)
Aπαιτήσεις
31/12/2011
Εμπορικές Απαιτήσεις
Προβλέψεις Επισφαλών Εμπ.Απαιτ.
Εμπορικες Απαιτήσεις (Καθαρές)
Λοιπές Απαιτήσεις
Προβλέψεις Λοιπών Απαιτήσεων
Λοιπές Απαιτήσεις (Καθαρές)
Aπαιτήσεις

1-30 ημέρες

31-90 ημέρες 91-180 ημέρες 181-360 ημέρες

9.682

6.768

4.751

3.167

9.682

6.768

4.751

679

708

679
10.360
1-30 ημέρες

361+ ημέρες

Σύνολο

3.167

9.688
-4.792
4.896

34.056
-4.792
29.264

1.844

596

877

4.704

708

1.844

596

877

4.704

7.476

6.594

3.764

5.773

33.968

31-90 ημέρες 91-180 ημέρες 181-360 ημέρες

11.673

7.766

4.173

2.469

11.673

7.766

4.173

465

159

465
12.138

361+ ημέρες

Σύνολο

2.469

3.864
-1.848
2.016

29.945
-1.848
28.097

283

421

1.198

2.526

159

283

421

1.198

2.526

7.925

4.456

2.890

3.214

30.623

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες θα εισπραχθούν μετά από 5 έτη.
31.12.2012
Δάνεια
Φορολογικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
315
25.378

Από 1 έως 5 έτη
-

Πάνω από 5 έτη
-

31.12.2011
Δάνεια
Φορολογικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
383
22.020

Από 1 έως 5 έτη
-

Πάνω από 5 έτη
-

-

-

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις εξοφλούνται στο σύνολό τους όπως αναλύεται
παρακάτω:
31-Δεκ-12

Εντός 6 μηνών
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδ.μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

6 έως 12 μήνες

12.327
5.500

4.885
2.666

17.827

7.551

Παράγωγα χρημ/κά μέσα
Σύνολο
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31-Δεκ-11
Εντός 6 μηνών
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

6 έως 12 μήνες

15.354
2.078

1.710
2.878

17.432

4.588

1 έως 5 έτη

Πάνω
από 5 έτη

Παράγωγα χρημ/κά μέσα
Σύνολο

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων
που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία
γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται
σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην εμπορία φαγητών και τροφίμων. Επιπλέον κατά την
κλειόμενη χρήση, αλλά και κατά την προηγούμενη χρήση, το σύνολο των πωλήσεων
αφορούσε την Ελληνική Επικράτεια. Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, επομένως, η
Εταιρία δεν παρέχει πληροφόρηση κατά τομέα, καθώς δεν δραστηριοποιείται σε
διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς ή γεωγραφικές περιοχές. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με
το ΔΠΧΑ 8, η εταιρεία δεν υποχρεούται σε ανάλυση κατά τομέα.

8.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την παρουσιαζόμενη
ημερομηνία αναλύεται ως εξής:
31/12/2012

31/12/2011

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

162

175

ΗΜ/ΣΘΙΟΙ

109

124

Σύνολο

271

299

Το Κόστος Μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

Μισθοί και Ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημιώσεις και Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Έξοδα Μισθοδοσίας
39

2012
6.222
1.751

2011
7.041
1.989

468
8.441

252
9.282
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9.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται
ως εξής:
2012
2011
Μισθοδοσία
Έξοδα Διαφήμισης και προώθησης
Αμοιβές Τρίτων
Αποσβέσεις
Έξοδα Ενοικίων
Παροχές τρίτων
Ασφάλιστρα
Αποθήκευτρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα μεταφορών
Φόροι Τέλη
Αναλώσιμα
Έξοδα ταξιδιών
Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα
Λοιπά
Κόστος αποθεμάτων
Σύνολο

3.407
0
2
832
34
1102
4
148
269
44
16
401
10
128
45.444
51.841

3.818
0
15
832
35
982
4
95
305
54
11
568
14
252
175
50.362
57.522

Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2012
2011
Μισθοδοσία
5.307
5.831
Έξοδα Διαφήμισης και προώθησης
185
383
Αμοιβές Τρίτων
1.292
1.402
Αποσβέσεις
478
520
Έξοδα Ενοικίων
104
116
Παροχές τρίτων
533
488
Ασφάλιστρα
151
159
Αποθήκευτρα
359
480
Επισκευές και συντηρήσεις
360
420
Έξοδα μεταφορών
1.444
1.614
Φόροι Τέλη
33
31
Αναλώσιμα
69
79
Έξοδα ταξιδιών
45
45
Προβλέψεις επισφαλών
2.962
326
Λοιπά
535
744
Σύνολο
13.857
12.638
40
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10.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ :
Τα λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:
2012
Έσοδα από υπηρεσίες
Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις
Έσοδα από ενοίκια
Κέρδη/(ζημίες) από πώληση παγίων
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Λοιπά
Σύνολο

11.

2011
143

100
10
18
17
16
26
101
288

48
11
41
25
50
318

ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ):
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2012
2011
Λοιποί χρεωστικοί τόκοι - συναφή έξοδα
Ζημιές από Αποτίμηση και πώληση Συμμετοχών &
Χρεογράφων

1582

52

1679

0

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

3261

52

Κέρδη από πώληση συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων

3.927

0

4

24

143
0
4.074
813

576
0
600
548

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμίας
Μερίσματα από συμμετοχές
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
12.

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις
εταιρείες για τις χρήσεις 2012 και 2011 είναι 20%.
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
2012
2011
Τρέχοντες φόροι εισοδήματος:
- φόρος εισοδήματος χρήσεως
134
441
- αναπροσαρμογές που αφορούν φόρους εισοδήματος
προηγούμενων χρήσεων & Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010
0
0
- Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
80
-198
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
-118
83
Συνολικός φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
96
326
41
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Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την
εφαρμογή του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως
εξής:
2012
2011
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων εισοδήματος
(4.508)
3.071
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα
(901)
614
φορολογικό συντελεστή 20% .
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις & προβλέψεις αυτών
80
(198)
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και
1.031
(90)
αποθεματικών και εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Πρόβλεψη φορoλόγησης αποθεματικών (Αναπρ.Παγίων)
(114)
Επίδραση από μεταβολή φορολογικών συντελεστών
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

0

0

96

326

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της
λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και
υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος..
2012
2011
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου
(1.085)
(1.001)
Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως
118
(84)
Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου
(967)
(1.085)
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον
επισυναπτόμενο ισολογισμό ως εξής:
2012
2011
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού/(παθητικού)
-1.085
-1.001
- Ενσώματες ακινητοποιήσεις
-92
-101
- Αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων
114
0
- Ασώματες ακινητοποιήσεις
-13
-13
- Απαιτήσεις
0
0
- Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
0
-7
- Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
-15
-9
- Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές
0
0
- Προβλέψεις
125
46
Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
-967
-1.085

Η επίπτωση που έχουν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα επισυναπτόμενα
αποτελέσματα χρήσεως, έχουν ως εξής:
- Ενσώματες ακινητοποιήσεις
- Ασώματες ακινητοποιήσεις
- Απαιτήσεις
- Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
- Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές
- Αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων
- Προβλέψεις
42

2012
(92)
(13)
0
(0)
(15)
0
114
125
118

2011
(101)
(13)
0
(7)
(9)
0
0
46
(84)
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 4110/2013 από τη 1/1/2013 τα νομικά
πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή φόρου 26%. Σε περίπτωση που η εταιρεία εφάρμοζε
το νέο φορολογικό συντελεστή στους υπολογισμούς του αναβαλλόμενου φόρου, η μείωση της
αναβαλλόμενης υποχρέωσης θα ανέρχονταν σε € 153, με ισόποση ωφέλεια των
αποτελεσμάτων.
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008 και συνεπώς οι φορολογικές
της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2009 και 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η διοίκηση της
εταιρείας εκτιμά, ότι οι φορολογικές διαφορές που θα προκύψουν κατά τον φορολογικό
έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη για
τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Για τις χρήσεις 2011 & 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Ο
έλεγχος για τη χρήση 2011 έχει ολοκληρωθεί και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό έχει
χορηγηθεί χωρίς να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που έχουν
καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος για τη χρήση 2012 βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές
δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

13.

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
Κτήρια και
εγκαταστάσει
ς

Μηχανήματ
α και
εξοπλισμός

Μεταφορι
κά μέσα

Έπιπλα
και
λοιπός
εξοπλισμ
ός

5.192
0
0
0
0
5.192

15.443
18
0
0
15.461

12.353
140
0
0
0
12.493

5.890
24
-196
0
0
5.718

4.114
19
-8
0
0
4.125

174
0
0
0
0
174

43.167
201
-204
0
0
43.164

0
0
0
0
0
0

-2.283
-357
0
0
0
-2.640

-6.621
-702
0
0
0
-7.323

-5.168
-171
194
0
0
-5.145

-3.944
-80
9
0
0
-4.015

0
0
0
0
0
0

-18.016
-1310
203
0
0
-19.123

5.192

12.821

5.170

573

110

174

24.040

Γήπεδα

Κτήρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
και
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη
(ΑΥΕ)

5.192
0

15.360
59

12.039
182

5.930
21

4.095
23

386
228

Γήπεδ
α

ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις /διαγραφές
Λοιπές μεταφορές
Συν/κές Διαφορές
31η Δεκεμβρίου 2012
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις /διαγραφές
Λοιπές μεταφορές
Συν/κές Διαφορές
31η Δεκεμβρίου 2012
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2012

ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες

43

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη
(ΑΥΕ)

Σύνολο

Σύνολο

43.002
513
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Πωλήσεις /διαγραφές
Λοιπές μεταφορές
Συν/κές Διαφορές
31η Δεκεμβρίου 2011

0
0
0
5.192

0
24
0
15.443

-4
136
0
12.353

-339
278
0
5.890

-5
1
0
4.114

0
-440
0
174

-348
0
0
43.167

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις /διαγραφές
Λοιπές μεταφορές
Συν/κές Διαφορές
31η Δεκεμβρίου 2011
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2011

0
0
0
0
0
0

-1.930
-353
0
0
0
-2.283

-5.932
-692
3
0
0
-6.621

-5.338
-165
335
0
0
-5.168

-3.807
-142
5
0
0
-3.944

0
0
0
0
0
0

-17.007
-1.352
343
0
0
-18.016

5.192

13.160

5.732

722

170

174

25.151

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της
ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και
μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.

14.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Η Εταιρεία έχει τις παρακάτω συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες λόγω
σημαντικής επιρροής ταξινομούνται ως Θυγατρικές και αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως
μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης :

Εταιρεία
ΚAΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε
ΝΑΥΠΛΙΟΣ Α.Ε
ΕΣΤ.ΖΑΧ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ

%
Συμμετοχής

Λογιστικό
υπόλοιπο

0
0

51,00%
10,44%
7.27%

0

Κύρια δραστηριότητα
ΚΑΦΕΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ

Χώρα
ίδρυσης
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΦΕΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΦΕΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣ.ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

0
0

100%

Καμία από τις παραπάνω συγγενείς εταιρείες δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο Χρηματιστήριο
Αξιών και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σχετικές χρηματιστηριακές αξίες.
Η μείωση-απαλοιφή της αξίας των συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις οφείλεται σε α)
πώληση των μετοχών της θυγατρικής μας εταιρίας με την επωνυμία ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ
(GREENFOOD) AE προς την εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρία μας
κατείχε ποσοστό 55,28% αξίας κτήσης 1,475 εκ., β) πώληση των μετοχών της θυγατρικής
μας εταιρίας με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε προς τα φυσικά πρόσωπα
Αικατερίνη Νένδου και Δημήτριο Νένδο, εξ ημισείας. Η εταιρία μας κατείχε ποσοστό
32,0% αξίας κτήσης 78χιλ€ γ) εξαγορά επιπλέον ποσοστού 20,28% της θυγατρικής
εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε έναντι του τιμήματος των 20χιλ.€
και δ) στην πρόβλεψη απομείωσης της αξίας των εταιριών : 1) ΧΕΛΛΕΝΙΚ
ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ποσού 1.381.760,00€ , 2) ΝΑΥΠΛΙΟΣ ΑΕ ποσού
32.964,00€, 3) ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΕ ποσού 31.423,14€ , 4)
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖ/ΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ ποσού 232.800,00 €.
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15.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:
Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτελούν συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο μη
εισηγμένων εταιρειών και αναλύονται παρακάτω:

Εταιρεία
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΧΡ.ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

%
Συμμετοχής

Λογιστικό
υπόλοιπο

20,00%

18

Κύρια δραστηριότητα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING

Χώρα
ίδρυσης
ΕΛΛΑΔΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω εταιρία τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης,- λύσης.
Κατά τις προηγούμενες χρήσεις η παρούσα συμμετοχή είχε χαρακτηριστεί ως διαθέσιμη προς
πώληση και δεν έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη αποτίμησης - απομείωσης της.

16.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι μακροχρόνιες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

2012
80

2011
81

80

81

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν δοθείσες εγγυήσεις σε τρίτους, οι οποίες δεν πρόκειται να επιστραφούν
την επόμενη χρήση.

17.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Α’ ύλες και αναλώσιμα
Εμπορεύματα
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων
Σύνολο

2012
1.198
2.224
1.914
(252)
5.084

2011
1.126
2.252
2.357
(252)
5.483

Η πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα. αξίας 252.111,39, σχηματίστηκε κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2011.

18.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Γραμμάτια εισπρακτέα
-Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2012 31.12.2011
19.634
27.080
9.552
6.248
759
728
(1.848)
(4.792)
29.264
28.097

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31η
Δεκεμβρίου 2012 και 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι ως κάτωθι:
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011
Συμψηφισμός πρόβλεψης με επισφαλή υπόλοιπα
Επιπρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Αντιλογισμός στην κατάσταση αποτελεσμάτων

1.522

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2011

1.848

Επιπρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Συμψηφισμός πρόβλεψης με επισφαλή υπόλοιπα
Αντιλογισμός στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2012

2.962
-18
0

0
326
0

4.792

Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων αναλύεται στην παράγραφο 6γ.
19.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Δεδουλευμένα έσοδα
Προπληρωμένα έξοδα
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιπές προκαταβολές και προπληρωμές
Απαιτήσεις κατά συγγενών
Λοιποί χρεώστες
Λοιπά
Σύνολο

20.

31.12.2012
1.391
0
0
322
0
4
31
2.666
290
4.704

31.12.2011
231
936
0
348
0
46
31
681
253
2.526

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της
Εταιρίας έχουν ως ακολούθως:
31.12.2012 31.12.2011
Ταμείο
10
22
Καταθέσεις σε τράπεζες
- καταθέσεις όψεως
1.142
1.248
- προθεσμιακές καταθέσεις
0
37
Σύνολο
1.152
1.307
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία
επιτόκια καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
σε τράπεζες λογιστικοποιούνται με την μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν σε 4χιλ € για
την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 (24χιλ € την 31η Δεκεμβρίου 2011) και
περιλαμβάνονται στα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) στις συνημμένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων.
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21.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Τον μήνα Ιούνιο του 2012 και συγκεκριμένα με την από 15.6.2012 Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας μας το μετοχικό της κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά το
ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα
τεσσάρων Ευρώ και πέντε λεπτών (1.524.334,05) με την έκδοση 310.455 ονομαστικών
μετοχών ονομαστικής αξίας 4,91 € έκαστη. Το παραπάνω ποσό της αύξησης προήλθε από
α)Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.1828/89 ποσού 1.524.332,25 € και β) υπόλοιπο
κερδών εις νέον από προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους αξίας 1,80 €.
Μετά την προαναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μας ανήλθε στο ποσό
των (12.460.352,50) διαιρούμενο σε 2.537.750 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,91
€ έκαστη.

22.

ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:
Το τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά αναλύονται όπως παρακάτω:

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης 2010
- Σχηματισμός αποθεματικών από
καθαρά κέρδη χρήσης 2011
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2011
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης 2012
- Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
- Σχηματισμός αποθεματικών από
καθαρά κέρδη χρήσης 2012
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2012

Τακτικό
αποθεματικό

Αφορολόγητα και
ειδικώς φορολ/ντα
αποθεματικά

Έκτακτα & Ειδικά
Αποθεματικά

3.645

2.952

8.267

14.864

0

943

0

943

3.645

3.895

8.267

15.807

-1.524

Σύνολο

-1.524

0

576

0

576

3.645

2.947

8.267

14.859

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά
Έκτακτα Αποθεματικά
Αποθεματικό Εύλογης αξίας
Ειδικά Αποθεματικά
Σύνολο

31.12.2012 31.12.2011
3.645
3.645
2.936
3.884
11
11
8.267
8.267
14.859
15.807

Τα αποθεματικά την 31η Δεκεμβρίου 2012 αυξήθηκαν κατά το ποσό των 576χιλ €, λόγω
σχηματισμού Ειδικού Αποθεματικού εσόδων Συμμετοχών, από τα κέρδη χρήσεως 2011,
βάσει του Ν.3943/2011.
23.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν προβλέπεται
διανομή μερισμάτων σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012
Η παραπάνω απόφαση θα αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκριση από
την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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24.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
(a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα
ασφαλιστικά ταμεία για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 καταχωρήθηκαν
στα έξοδα και ανήλθαν σε € 1.750.742,04.
(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική
νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή
συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη
υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του
εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται
αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το
40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται.
Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με
αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που
διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της
υποχρέωσης.
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει
αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικών μελετών από
ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων αναλογιστών. Οι λεπτομέρειες και οι βασικές
υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως εξής:

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως στο τέλος της
χρήσης
Μη καταχωρημένο αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)
στο τέλος της χρήσης
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον
ισολογισμό
Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Δαπάνη τόκου
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους)
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση
αναγνωρισμένη στον ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου
Kόστος μεταφοράς προσωπικού
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίσθηκε στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους
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2012

2011

867

1.160

333

116

1.200

1.276

67
61
0
325
0

51
48
-14
0
0

453

85

1.276
12
-541

1.321
2
-132

453
1.200

85
1.276
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Μια εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της
Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης. Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως κάτωθι:
Βασικές υποθέσεις:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Αναμενόμενη Εναπομένουσα εργασιακή ζωή
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή

2012
4.80%

2011
5,20%

2,50%
23
2,00%

2,50%
23
2,00%

Οι παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη σχετίζεται με παροχές που πληρώθηκαν σε
υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα
στα πλαίσια αυτού του προγράμματος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των
υπαρχόντων αποθεματικών αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση.

25.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
31.12.2012 31.12.2011
16.378
9.270
5.559
2.116
18
9
835
7.794
22.790
19.189

Προμηθευτές
Πιστωτές Διάφοροι
Προκαταβολές πελατών
Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογημένες
Σύνολο

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζεται
εντός διαστήματος 90-120 ημερών.
26.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ:
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η
Εταιρεία με διάφορες τράπεζες. Η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων πιστώσεων
παρουσιάζεται παρακάτω:
31.12.2012 31.12.2011
Διαθέσιμα πιστωτικά όρια
0
0
Μη χρησιμοποιηθέν
τμήμα
0
0
Χρησιμοποιηθέν τμήμα
Δεν έγινε χρήση βραχυπρόθεσμων δανείων κατά τη διάρκεια της χρήσης αλλά ούτε και στην
προηγούμενη.

27.

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Το ποσό αυτών αναλύεται ως εξής:
31.12.2012 31.12.2011
376
454
198
340
163
185
1.852
1.852
2.589
2.831

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Μερίσματα πληρωτέα
Σύνολο
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Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρoς λογαριασμός
και συνήθως διακανονίζονται εντός διαστήματος 90-120 ημερών, εκτός του ποσού των
πληρωτέων μερισμάτων τα οποία καταβάλλονται αναλόγως της ρευστότητας και των αναγκών
της εταιρίας..

28.

ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ
Οι φόροι της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού &
αμοιβών τρίτων
Τρέχον Φόρος περιόδου
Πρόσθετοι φόροι εισοδήματος από
φορολογ. ελέγχους προηγουμένων
χρήσεων
Λοιποί φόροι και τέλη
Σύνολο

29.

31.12.2012
219

31.12.2011
218

80
0

83
0

0
16
315

78
4
383

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:
Ι) Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη των ομίλων GOODY’S-EVEREST και
VIVARTIA
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρίας GOODY’S ΑΕ, η οποία είναι θυγατρική της
εταιρίας VIVARTIA ΑΒΕΕ και ως εκ τούτου συνδέεται με την μητρική της καθώς και με
τις άλλες θυγατρικές των παραπάνω εταιριών.
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών με συνδεδεμένες έχουν ως κάτωθι:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Απαιτήσεις από:
ARAGOSTA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
BALKAN RESTAURANTS S.A.
EVENIS Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
EVERFOOD AE
EVERSTORY AE
FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
GOODY'S ΑΕ
HELLENIC FOOD INVESTMENTS AE
KAΦΕΣΤIATOΡΙΑ ΜΕΤΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.
MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
MEDICAFE A.E.
OLYMPIC CATERING Α.Ε.
OLYMPUS PLAZA A.E.
OLYMPUS PLAZA CATERING Α.Ε.
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2012
15
57
16
23
128
20
88
1.984
132
17
29
7
3.790
418
38

2011
5
14
9
139
21
5
46
1.196
44
27
22
13
3.574
348
4
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PANACOTTA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
PESTO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
PRIMAVERA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε
ΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧ.ΕΣΤ/ΡΙΩΝ Α.Ε.
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.
ΓΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε.
ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΒΕΠΑ A.E. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΖΕΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΕΣT.ZAX.EMΠ.ΕΠ. AIΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΕΣΤ. ΖΑΧ. HOLLYWOOD A.E
ΕΣΤ. ΖΑΧ. ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε
ΕΣΤ.ΖΑΧ. ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε
ΕΣΤ/ΡΙΑ ΖΑΧ/ΣΤΕΙΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΕ
ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΡΜΟΥ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧ.ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛ.ΙΙ)
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε.
ΚAΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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30
13
23
153
127
5
11
42
10
38
9
15
10
7
100
39
50
11
118
0
230
444
1.126
1.060
126
320
315
192
11
113
36
794
32
93
60
25
0
0
0
19
13
28
86
46
14
0

8
11
8
153
59
6
4
31
7
8
5
11
7
2
9
6
9
8
24
2
167
311
519
944
217
125
275
84
21
72
53
777
38
47
103
8
162
26
0
29
9
5
84
57
11
11
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ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑE
ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Α.Ε
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε.
ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΣ Α.Ε
ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΤΟΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΖΙΟΒΑΝΙ Ε.Π.Ε.
ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε.
ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε.
ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ Η. - ΚΛΑΓΚΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΡΕΡΗΣ Λ. Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ.
ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
CAPRESE A.E.
EVEREST AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΖΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Μ.Α.Ε.
ΕΣΤ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ Α.Ε.
ΜΑΝΤΩ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

82
96
502
473
39
8
19
5
145
108
257
19
69
34
38
27
22
1
108
47
10
11
120
49
44
0
15
0
11
39
6
0
51
298
56
42

16
62
393
380
3
2
25
3
63
19
251
6
14
6
9
11
10
1
28
34
8
10
10
3
9
8
11
1.587
7
11
0
0
0
0
0
0

15.607 13.000

Υποχρεώσεις προς:
ΣΤ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε
GREENFOOD AE
GOODYS Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης)
EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
OLYMPIC CATERING Α.Ε.
EVEREST AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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2012
0
0
2.731
2.473
203
316

2011
524
1.069
2.753
2.252
37
120
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ΕΤ.ΟΜΙΛΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

5.723

6.755

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ VIVARTIA
Απαιτήσεις από:
UNCLE STATHIS (BG)
VIVARTIA A.B.E.E
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΛΕΣΙΣ ΑΕΒΕ
ΔΕΛΤΑ ABEE
ΜΙΧ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
GREENFOOD AE
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΕΤ.ΟΜΙΛΟΥ VIVARTIA

2012
32
2
37
106
8
51
75
1
312

2011
36
3
0
0
4
9
0
13
65

Υποχρεώσεις προς:
VIVARTIA A.B.E.E.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.(Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική
Εταιρεία)
GREENFOOD AE
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.(Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία)
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΜΙΧ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
ΕΤ.ΟΜΙΛΟΥ VIVARTIA

2012
2.528

2011
206

67
1.391
1.232
275
884
6.377

88
547
177
258
1.276

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Αγορές Αγορές Πωλήσεις Πωλήσεις
2012
2011
2012
2011
14
8
55
58
10
0
104
49
3550
1.976
100
148
317
114
62
33
99
61
491
1.303
0
2.402
0
100
114
122
117
77
72
49
945
26
1891
1.680
846
652
172
67
29
15
35
21
20
12
0
48
112
150

Αποθέματα, Α’ ύλες και αναλώσιμα:
ARAGOSTA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
BALKAN RESTAURANTS S.A.
CAPRESE A.E.
EVENIS Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
EVERFOOD AE
EVERSTORY AE
FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
GOODY'S ΑΕ
GREENFOOD ΑΕ
HELLENIC FOOD INVESTMENTS AE
MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
MEDICAFE A.E.
OLYMPIC CATERING Α.Ε.
OLYMPUS PLAZA A.E.
OLYMPUS PLAZA CATERING Α.Ε.
PANACOTTA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
PESTO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
PRIMAVERA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε
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ΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧ.ΕΣΤ/ΡΙΩΝ Α.Ε.
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.
ΓΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε.
ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΒΕΠΑ A.E. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΖΕΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΕΣT.ZAX.EMΠ.ΕΠ. AIΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΕΣΤ. ΖΑΧ. HOLLYWOOD A.E
ΕΣΤ. ΖΑΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε
ΕΣΤ. ΖΑΧ. ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε
ΕΣΤ.ΖΑΧ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε
ΕΣΤ.ΖΑΧ. ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε
ΕΣΤ/ΡΙΑ ΖΑΧ/ΣΤΕΙΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΕ
ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΡΜΟΥ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧ.ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛ. MΕΓΑΡΩΝ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΕΥΞΗ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε.
ΚAΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε
ΚAΦΕΣΤIATOΡΙΑ ΜΕΤΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑE
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ Α.Ε
ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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32
53
142
85
141
77
97
13
125
80
136
92
0
328
40
133
422
655
35
690
275
1953
125
87
273
127
220
1160
0
294
337
485
22
130
158
0
236
115
69
357
80
136
125
0
42
225
106
177
85
54
43
122
0
55

18
22
190
41
49
33
45
11
56
43
57
44
24
61
18
146
625
906
60
1.109
388
2.098
218
104
356
183
401
1.725
123
418
430
611
13
359
258
79
349
54
28
461
109
159
66
66
58
99
223
218
167
22
15
111
73
21
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ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΑΝΤΩ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΣ Α.Ε
ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΤ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε
ΣΤΟΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΖΙΟΒΑΝΙ Ε.Π.Ε.
ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε.
ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε.
ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ Η. - ΚΛΑΓΚΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΡΕΡΗΣ Λ. Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ.
ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΖΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Μ.Α.Ε.
ΕΣΤ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε.

839

3

ET.OMΙΛΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

5.337

Εμπορικές υπηρεσίες:
GOODYS Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών
Εστίασης)
VIVARTIA A.B.E.E. (ΚΛΑΔΟΣ ΥΠHΡ ΕΣΤΙΑΣΗΣ&
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ)
ΚΑΦΕΖΑΧ/ΣΤΕΙΑ ΕΞΑΡΧΙΩΝ ΑΕ
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ
EVEREST ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ &ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
OLYMPIC CATERING Α.Ε.
ET.OMΙΛΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1.084

5.488

130
71
275
13
38
156
95
98
99
134
2
12
371
42
95
110
175
71
138
117
147
2523
102
35
45
183
78

67
75
105
112
22
81
42
53
39
67
3
18
176
65
48
59
54
3
47
49
61
2.381
41
21
0
0
0

21.064

22.077

Αγορές Αγορές Πωλήσεις Πωλήσεις
2012
2011
2012
2011
480

528

0

0

2.049
4
257

124

122

5

4

129

126

9
312

19
2.809

849

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ VIVARTIA
Αγορές
2012

Αποθέματα, Α’ ύλες και αναλώσιμα:
UNCLE STATHIS EOD

Αγορές
2011

Πωλήσεις
2012
0

Πωλήσεις
2011
17

VIVARTIA A.B.E.E.

16
55
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VIVARTIA (CYPRUS) LTD
VIVARTIA A.B.E.E.
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΕΒΕ
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.(Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία)
ΜΙΧ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΛΕΣΙΣ ΑΕΒΕ
GREENFOOD AE
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΕΤ.ΟΜΙΛΟΥ VIVARTIA

Εμπορικές υπηρεσίες:
VIVARTIA A.B.E.E.
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.(Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία)
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.(Ανώνυμη Βιομηχανική
& Εμπορική Εταιρεία)
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ
ΑΝΘΕΜΙΑ Α.Ε
ΒΙΓΛΑ Α.Ε.Β.Ε
ΕΤ.ΟΜΙΛΟΥ VIVARTIA

493
1.195

697
1.531

894

479

1.376
143
4.101

172
2.879

Αγορές
2012
302

Αγορές
2011
342

29

25

49
0

295
2

1
381

0
0

161
12

4
45
94
85
2
246

3
15

100
308

Πωλήσεις
2012

Πωλήσεις
2011

3

8
52

664

60

3

III) Παροχές προς τη διοίκηση
Για τις χρήσεις 2012 και 2011 οι παροχές προς τη Διοίκηση της Εταιρίας είναι οι εξής:
2012
Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους
- Μισθοί
- Αμοιβές μελών Δ.Σ.
- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
- Bonus
- Λοιπές αποζημιώσεις
Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας σχετικές με:
- Προγράμματα καθορισμένων παροχών
- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
- Παροχές λήξης εργασίας
Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης (μερίσματα)
Σύνολο

2011
0
140

0
140

0
0
24

0
0
23

164

163

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας
(και τις οικογένειές τους).
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30. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ:
Τα βασικά κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή (εκφρασμένα σε ευρώ ανά μετοχή) για την Εταιρία
έχουν ως εξής:
31/12/2012
31/12/2011
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
(4.508)
3.071
Φόρος εισοδήματος
(96)
(326)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (1)
(4.604)
2.745
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία (2)
Βασικά κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή: (1)/(2)

2.396.557
-1.92

2.227.295
1.23

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί
στους κατόχους κοινών μετοχών της εταιρείας με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών
μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου.
31. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2012και της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν ως κάτωθι:
2012
2011
η
523
549
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου
32.

0

0

-24
499

-26
523

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
(α) Δικαστικές υποθέσεις:
Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου) σε διάφορες δικαστικές
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η
Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται
να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση
της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της..
Εξαίρεση αποτελεί η προσφυγή κατά του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου, για μέρος διαφορών, ύψους 1,7 εκ €, η οποία θα εκδικαστεί μετά από
διάστημα 5 ετών, και πιθανολογείται η αίσια έκβαση αυτής υπέρ της εταιρίας μας.
Σε θετική εξέλιξη της παραπάνω αναφερόμενης υπόδικης υπόθεσης, θα μας επιστραφεί
το ποσό των 436χιλ € που καταβλήθηκε έναντι του αρχικού ποσού, ενώ στην αντίθετη
περίπτωση μπορεί να προκύψει υποχρέωση που δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των
3,3εκ.€.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ασκηθεί ενώπιον του Πολ.Πρωτ.Αθηνών αγωγή
δέκα πρώην δικαιοδόχων κατά της HELLENIC CATERING A.E. (συζήτηση
28/01/2015), με την οποία ζητούν να υποχρεωθεί η HELLENIC CATERING A.E. να
συνεχίσει να προμηθεύει πρώτες ύλες σε τιμές ιδίου επιπέδου με αυτό της ελεύθερης
αγοράς και να καταβάλει αποζημίωση συνολικού ύψους € 2.500.000. Λόγω της
πολυμορφίας των αιτημάτων της αγωγής, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να
επιδικασθούν τα χρηματικά ποσά που ζητούν οι ενάγουσες.
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(β) Δεσμεύσεις:
(i) Εγγυήσεις:
Η Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2012 είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις:
 Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνεργασίας, συνολικού ύψους €
 Είχε παράσχει εγγυήσεις για την αποπληρωμή αλληλόχρεων και δανειακών τραπεζικών
λογαριασμών θυγατρικών εταιριών καθώς και εμπορικών υποχρεώσεων ύψους €
765.000
(ii) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα:
Την 31η Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρεία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών μέσων που λήγουν έως το 2016.
Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων
της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 και ανέρχονται σε € 137.739,25
(€150.278,85 την 31η Δεκεμβρίου 2011).
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων
συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2012 έχουν ως κάτωθι:
2012
Εντός ενός έτους
1-5 έτη
Μετά από 5 έτη

96
111
0
207

Σύνολο
33.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης 2012 ήτοι την
31/12/2012 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα που
επηρεάζουν σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι εξακολουθεί η ύφεση που επικρατεί στην αγορά της εστίασης που
δραστηριοποιούμαστε.

Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται προς δημοσίευση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΩΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Α.Δ.Τ ΑΑ 252907

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Φ 090423

ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ-850146
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