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31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη /(Ζημιές) χρήσης προ φόρων (17.633) (19.848) (10.989) (21.304) 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 57.056 59.530 851 1.204
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 156.571 156.646 74.326 74.349 Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.071 11.916 83.369 80.543 Αποσβέσεις 9.365 9.453 491 481 
Αποθέματα 7.226 7.264 19 18 Προβλέψεις 1.026 499 297 67 
Απαιτήσεις από πελάτες 17.141 23.444 3.628 8.161 Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα (96) (72) (62) (63) 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11.390 9.556 465 324 Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 20.392 18.957 9.330 7.190 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.748 9.999 3.520 5.912 Ζημίες/(κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων (277) (895) (15) (12) 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 271.203 278.355 166.178 170.512 Ζημίες/(κέρδη) αποτίμησης και πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 123 (784) 933 15.000 

Έσοδα από μερίσματα (24) (34) (93) (388) 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ζημίες/(κέρδη) από συνδεδεμένες εταιρείες 33 (17) -                     -                     
Μετοχικό κεφάλαιο 62.543 62.543 62.543 62.543 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (65) (176) -                     -                     
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (152.141)              (130.210)              (34.571)               (23.723)               Απομειώσεις αξίας στοιχείων ενεργητικού -                     -                     -                     -                     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (89.597)              (67.667)               27.972               38.821 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 12.844 7.083 (108) 972 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 1.111                  (272)                    -                     -                     Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (88.486)              (67.939)               27.972               38.821

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 38 (239) (1) 4 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις -                     4.064 2 2.250 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 89 6.335 1.353 (389) 
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 32.480 29.925 1.337 1.593 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 989 (6.716) 1.125 182 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 232.077 228.403 109.063 107.687 Μείον
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 95.132 83.902 27.804 20.160 Καταβλημένοι φόροι (1.325) (1.825) (7) (3) 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ) 359.689 346.294 138.206 131.691 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (2.383) (1.826) (269) (213) 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 271.203 278.355 166.178 170.512 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 10.252 2.813 2.094 552 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων & ασώματων παγίων στοιχείων (6.545) (6.841) (135) (217) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 935 2.544 34 33 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 96 72 62 63 

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 Απόκτηση θυγατρικών & συγγενών / Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρικές & συγγενείς (1.864) (563) (1.120) (2.241) 

Μερίσματα εισπραχθέντα / Επιστροφή κεφαλαίων από θυγατρικές 12 34 93 721 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) (67.939) (46.394) 38.821 60.256 (Αγορές)/Πωλήσεις μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων 16 105 -                     -                     

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                     -                      -                     0 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (7.349) (4.649) (1.065) (1.640) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (20.879) (19.899) (10.849) (21.435) 

Μεταβολές ποσοστών σε θυγατρικές 580 (1.025) -                     -                     Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα σε μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών (249) (621) -                     -                     Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου -                     -                     -                     -                     

Λοιπά -                     -                      -                     -                     Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων (1.491) (16) (888)                   (157)                   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) (88.486)              (67.939)               27.972 38.821 Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων 872 326 -                     500                    

Αύξηση (μείωση) μακρ. υποχρ. από χρημ. μίσθωση -                     (88) -                     -                     

Αύξηση (μείωση) βραχ. υποχρ. από χρημ. μίσθωση (88) (94) -                     -                     

Καταβληθέντα μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας θυγατρικών (264) (522) -                     -                     

Επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους μειοψηφίας θυγατρικών (97) -                     -                     -                     

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.068) (395) (888)                   344 

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.835 (2.231) 141 (744) 
Κύκλος εργασιών                165.047                 163.062                   6.162                   7.302 Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 9.556 11.787 324 1.069 
Μικτά κέρδη (ζημίες)                  66.661                  66.429                   5.511                   6.503 
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                   2.795                   (1.791)                    (881)                      436 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 11.390 9.556 465 324 
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων (17.633)               (19.848)                (10.989)               (21.304)               
Κέρδη (Zημίες) μετά από φόρους (Α) (20.716)               (19.688)                (10.876)               (21.324)               

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής (20.285)               (19.073)                (10.876)               (21.324)               
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (431)                    (615)                    -                     -                     

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (162)                    (211)                    27                      (111)                   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)                (20.879)                 (19.899)                (10.849) (21.435)               

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής                (20.450)                 (19.256)                (10.849)                (21.435)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (429)                    (643)                    -                     -                     

Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (9,7302)               (9,1489)                (5,2170)               (10,2282)             

Κέρδη (Zημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

και συνολικών αποσβέσεων 12.160                7.662                   (390)                   917                     

2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 ήταν 120 άτομα, ενώ στις 31/12/2014 ήταν 117 άτομα.
    Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου κατά την 31/12/2015 ήταν 2.358 άτομα, ενώ στις 31/12/2014 ήταν 2.309 άτομα.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα 7.110 3.059 

β) Έξοδα 20.639 3.709 

γ) Απαιτήσεις 4.541 5.107 

δ) Υποχρεώσεις 64.252 27.992 

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης 1.291 345 

                       -                         -   
                       -                         -   

8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και τα ποσά των προβλέψεων εμφανίζονται στις σημειώσεις 4 και 10 .

10. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:

1/1 - 

31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

1/1 - 

31/12/2015

1/1 - 

31/12/2014

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (209) (285) 26 (150) 
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού 61 74 (8) 39 
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού
λόγω της μεταβολής στο φορολογικό συντελέστή

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (162) (211) 27 (111) 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 543083 Α.Δ.Τ ΑΚ 737076 Α.Δ.Τ. ΑΒ 528925 Α.Δ.Τ  Φ 027096

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 69702 Α´ ΤΑΞΗΣ
 

5. Τα θέματα έμφασης αφορούν στα εξής: α) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 έχει καταστεί μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 και β) στο γεγονός ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στην τελική 

φάση συζητήσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων λόγω μη συμμόρφωσης με συμβατικούς όρους, που έχει ως επακόλουθο το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να υπερβαίνει το σύνολο της αξίας των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (βλ. αναλυτικά σημείωση 28 και 38 της 

ετήσιας οικονομικής έκθεσης).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

1. Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας, το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου, η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόστηκε για κάθε μία από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αυτών παρατίθενται στη Σημείωση 4 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2015.

4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια αυτήν μέρη, είναι ως εξής : 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σπάτα, 23 Μαρτίου 2016

(14) -                      9 -                     

GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14Β, Τ.Κ. 190 19, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 

συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των νομίμων ελεγκτών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9. Στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31/12/2015 περιλαμβάνονται οι κάτωθι προβλέψεις: i. Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Ομίλου (€ 558), ii) Προβλέψεις για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις του Ομίλου (€ 1.627) και iii. Λοιπές προβλέψεις για τον Όμιλο (€ 1.296). 

11. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό ενσωμάτωσης 100,00% στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. η οποία εδρεύει στην Ελλάδα.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

6. Η επωνυµία των εταιρειών που ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ή που δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο αναφέρονται στις σημειώσεις 3 και 4 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2015.
7. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 9219501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε: 35342/01AT/Β/96/294 (2010))

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:


