EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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
EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.estiatoriapatron.gr
όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.
ΘΕΣΗ
Νομαρχία Αχαΐας
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.estiatoriapatron.gr
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων
21 Μαρτίου 2013
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος Ελεγκτής
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Νίκος Ιωάννου
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301)
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ελεγκτική εταιρεία:
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
GRANT-THORNTON
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
(Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Γνώμη με Επιφύλαξη
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με Έμφαση Θέματος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
(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

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

31/12/2012

31/12/2011

290.601
2.674
13.848
20.951
6.394
30.915
365.383

374.567
4.209
17.584
7.029
3.156
41.105
447.650

240.000
(479.756)
(239.756)

240.000
(271.914)
(31.914)

256.419
5.071
200.000
143.649
605.138
365.383

210.589
14.244
200.000
54.729
479.563
447.650

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)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων

1/131/12/12
686.254
456.225

1/131/12/11
1.026.931
669.301

(183.826)

(124.571)

(206.007)
(207.842)
(207.842)

(145.685)
(148.325)
(148.325)

(99.641)

(40.431)

31/12/2012
(31.914)
(207.842)
(239.756)

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

1/131/12/11

(206.007)

(145.685)

84.185
(9.174)

84.140
(13.203)

22.193
(11)

21.142
(28)

3.736
(17.460)
134.618

3.801
(5.597)
34.094

(22.061)
(9.982)

(5.584)
(10.363)
(37.282)

(220)
11
(209)

(826)
28
(799)

-

-

(10.190)

(38.081)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

41.105

79.186

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

30.915

41.105

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

1/131/12/12

31/12/2011
116.412
(148.325)
(31.914)

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Γνώμη με επιφύλαξη του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά το γεγονός ότι, όπως αναφέρετε και στη σημείωση 23
των οικονομικών καταστάσεων, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις
σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010.
2. Το Θέμα Έμφασης του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά το γεγονός ότι, όπως αναφέρετε και στις σημειώσεις 26 (γ)
και 29 των οικονομικών καταστάσεων, λόγω συσσωρευμένων ζημιών το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των
άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επιπλέων, το
κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας διαμορφώνεται αρνητικό και ανέρχεται σε € 527.960, με αποτέλεσμα να
υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων
3. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η GOODY'S' A.E. με
τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης με ποσοστό 40,94%.
4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Αναλυτικότερα, βλέπε
σημείωση 23 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 αφορούν προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
ποσού € 5.071 για τη χρήση 2012 (€ 14.244 για τη χρήση 2011).
7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31/12/2012 και 31/12/2011 ανερχόταν σε 26
και 25 άτομα αντίστοιχα.
8. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρεία.
9. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές της Εταιρείας έχουν ως εξής:
2012
2011
Απαιτήσεις
22.845
7.269
Υποχρεώσεις
289.045
175.725
Έσοδα
19.433
16.518
Έξοδα
255.572
409.084
Αμοιβές Δ.Σ.
-

Πάτρα,21 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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ΑΔΤ: Τ227329/99

ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Ν143829/86

ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Π 566475/89
ΑΡ.ΑΔ.0024659 Α'ΤΑΞΗΣ

