
Αρμόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διεύθυνση Διαδικτύου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗΣ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΣΟΥΡΗ

Νόμιμος Ελεγκτής: ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ελεγκτική εταιρεία : ΗΛΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

31/12/2013 31/12/2012

(Αναμ/νη) 31/12/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                      79.605                    111.219 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία                       5.503                      18.342 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις                       9.217                       9.217 Αποτελέσματα προ φόρων                    (22.743)                                  46.292 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις                       9.748                       3.552 Πλέον/μείον Προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                       1.637                       1.637 Αποσβέσεις                      44.453                                  41.993 

Αποθέματα                       8.607                       6.209 Προβλέψεις                      (2.431)                                    2.148 

Εμπορικές απαιτήσεις                       2.348                       5.753 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας                            -                                          -   

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                      13.179                      29.826 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα                      (1.570)                                  (2.954)

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα                    100.072                      72.192 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα                       1.078                                      151 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                   229.916                   257.947 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων                      (2.398)                                      864 

Μετοχικό Κεφάλαιο                      68.850                      68.850 (Αύξηση)/ Μείωση απαιτήσεων                      20.053                                    1.233 

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων                      41.045                    105.650 Αύξηση/ (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                      19.536                                (34.707)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (Α)                   109.895                   174.500 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                         (225)                                     (151)

Εμπορικές Υποχρεώσεις                      79.744                      36.680 Καταβεβλημένοι φόροι                         (492)                                  (9.884)

Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις                      18.007                      17.759 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                     55.260                                  44.984 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                      22.270                      29.008 

Σύνολο Υποχρεώσεων (Β)                   120.021                     83.447 Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α)+(Β)                   229.916                   257.947 Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων                            -                                          -   

Αγορά/πώληση  χρεογράφων  -  - 

Τόκοι εισπραχθέντες                       1.570                                    2.954 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                        1.570                                    2.954 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

(Αναμ/νη)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                   (28.950)                                (99.970)

Κύκλος εργασιών                    725.974                    881.856 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης 

(α)+(β)+(γ)                     27.880                                (52.032)

Μικτά κέρδη / (ζημιές)                    283.686                    605.723 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  
                    44.453                     41.993 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης                     72.192                                124.223 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων                    (22.743)                      46.292 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A)                    (24.830)                      36.837 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης                   100.072                                  72.192 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                      (1.175)                       2.267 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

GRANT-THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) ΜΕΛΟΣ

Με σύμφωνη γνώμη ΜΕΛΟΣ

Χρήστος Βαργιεμέζης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 ) ΜΕΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΗ

www.estiatoriaxarilaou.gr ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 30/4/2014 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

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 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 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.vivartia.com όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε. - SNACK BAR FAST FOOD -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ"
Αρ.Μ.Α.Ε. 20956/62/Β/90/0052

Έδρα: Δήμος Θεσσαλονίκης 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

http://www.estiatoriaxarilaou.gr/


Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)                   (26.005)                     39.104 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων 
                  (22.202)                     91.088 

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

(Αναμ/νη)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 

01.01.2012 αντίστοιχα)                    174.500                    235.366 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                    (26.005)                      39.104 

Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης                    (38.600)                    (99.970)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 

31.12.2012 αντίστοιχα)                   109.895                   174.500 

8. Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την εναρξη 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) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 6.769,13 €               

 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 209.505,76 €            

 γ) Υποχρεώσεις 45.082,28 €             

 δ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 48.932,71 €             

 ε) Απαιτήσεις 2.348,13 €               

 στ) Εξοδα διοίκησης και διάθεσης 48.318,55 €             

10. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΗΛΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΔΤ: ΑΙ 703347

ΑΔΤ: Χ 258199 ΑΔΤ: ΑΕ 163179  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Α' τάξης 58862

7. Τα κονδύλια των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, και των σημειώσεων επί αυτών 

έχουν αναμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ 19 και ΔΛΠ 8 ώστε να καταστούν συγκρίσιμα εξαιτίας της αναθεώρησης του ΔΛΠ 

19 "Παροχές σε εργαζομένους". Παραπέμπουμε στη Σημείωση 2.3 των οικονομικών καταστάσεων.

6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2013 και 31.12.2012 ανέρχεται σε 20 και 19 άτομα αντίστοιχα.

3. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009.  Αναλυτικότερα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σημείωση 21 των 

Οικονομικών Καταστάσεων.
4. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 

ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

5. Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 18.007,25 για τη χρήση 2013 ( € 17.759  για τη χρήση 2012).

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρεία.

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

2. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει  η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών  

GOODY'S AE (ποσοστό συμμετοχής 51%) με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές 

καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης (2012) προσαρμοσμένων με  τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ.  


