ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αρ. Μ.Α.Ε. : 54003/031/Β/2003/0007, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 27121840000
Έδρα : Δήμος Μακρυχωρίου, Λάρισα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε." Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.estiatoriatempon.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η
έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία -Περιφέρεια:
Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.estiatoriatempon.gr
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
20/3/2012
ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νόμιμος Ελεγκτής:
Χρήστος Βαργιεμέζης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 )
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ελεγκτική εταιρεία :
GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Γνώμη με επιφύλαξη και θέμα έμφασης
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2012

31/12/2011

860.094
299.070
40.386
29.941
24.204
161.063
1.414.758

1.455.836
340.277
70.318
31.266
140.801
236.619
2.275.116

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)

1.212.096
(2.773.431)
(1.561.335)

1.212.096
(1.756.296)
(544.200)

195.000
5.000
1.176.654
29.557
1.569.881

195.000
5.000
1.095.991
50.500
1.472.824

2.976.092
1.414.758

2.819.315
2.275.116

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

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

2.623.067
1.758.979

3.941.924
2.620.775

(868.226)

(402.232)

(1.000.419)
(1.017.135)
-

(495.624)
(521.727)
-

(1.017.135)

(521.727)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον/μείον Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
(Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

(1.000.419)

(495.624)

585.473
(20.943)
-

421.344
(96.210)
-

(10)
132.202

(24)
93.415

29.932
142.413

2.185
459.537

Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

224.525

(450.906)

(132.202)
(46.805)
(85.833)

(93.415)
(51.066)
(210.765)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(11.241)
21.510
10
10.279

(21.062)
24
(21.038)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια βραχυπρόθεσμα
Καθαρή μεταβολή από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια μακροπρόθεσμα

(270.000)
195.000

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α)+(β)+(γ)

-

(75.000)

(75.554)

(306.802)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

236.619

543.421

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

161.064

236.619

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων

0,00

0,00

(282.753)

19.111

2. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές
καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης (2011) προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

3. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μη εισηγμένη GOODY'S AE (ποσοστό συμμετοχής
57,10%) με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και
01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και
31.12.2011 αντίστοιχα)

1. Η γνώμη με επιφύλαξη στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή αφορά στα παρακάτω:
α) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Άυλα στοιχεία Ενεργητικού» περιλαμβάνονται έξοδα αναπόσβεστης αξίας € 23.700 περίπου, τα οποία έπρεπε να
βαρύνουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων, με συνέπεια, η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα των προηγούμενων
χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών.
β) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία 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.
Το θέμα έμφασης αφορά στο γεγονός ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό
και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.
Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, δεν έχουν ληφθεί από τους μετόχους της Εταιρείας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
αποκατασταθεί η απαιτούμενη από τον Κ.Ν. 2190/1920 σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο. Η περιγραφείσα κατάσταση
υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της.

31/12/2012
(544.199)

31/12/2011
(22.472)

(1.017.136)

(521.727)

-

-

(1.561.335)

(544.199)

4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά εως και την χρήση 2009.Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σημείωση 28 των Οικονομικών
Καταστάσεων.
5. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
6. Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 29.557 για τη χρήση 2012 (€ 50.500 για τη χρήση 2011).
7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2012 και 31.12.2011 ανέρχεται σε 47 και 93 άτομα αντίστοιχα.
8. Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης
καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται
στον ακόλουθο πίνακα :
α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
β) Υποχρεώσεις
γ) Συναλλαγές και αμοιβές μελών Δ.Σ.
δ) Έξοδα διοίκησης
ε) Δανειακές υποχρεώσεις
στ) Λοιπές υποχρεώσεις
ζ) Λοιπά έξοδα
η) Λοιπές απαιτήσεις
θ) Πωλήσεις
ι) Απαιτήσεις
9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
10. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

690.561
1.128.179
42.000
111.845
200.000
30.305
19.266
5.423
14.468
13.889

Λάρισα, 20 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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