
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας όπου έχουν καταχωρηθεί οι οικονοµικές καταστάσεις: www.filadelfiotikigonia.gr Τσουκάλης Ανδρέας Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 20 Μαρτίου 2013 Παπανικολάου Αθανάσιος Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Μάριος Λασανιάνος, Α.Μ.ΣΟΕΛ 25101 Hλίας Νεκτάριος Μέλος ∆.Σ.
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E. , Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 Σιµωτά Αδαµαντία Μέλος ∆.Σ.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύµφωνη Γνώµη Κιάµου Μαριλένα Μέλος ∆.Σ.
Αρµόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών

∆/νση Ανάπτυξης 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 & ΛΕΩΦΟΡΟΥ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 85, Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 6η Οκτωβρίου 2011 έως 31η ∆εκεµβρίου 2012

(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ. Συνιστούµε, εποµένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 117903101000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα  σε χιλιάδες Ευρώ)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 6/10/2011-31/12/2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 234 Κύκλος εργασιών 469
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 144
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 32 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (115)
Αποθέµατα 10 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (116)
Απαιτήσεις από πελάτες 3 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φορούς (93)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 320 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (3.7002)

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0.0000
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (89)
Μετοχικό Κεφάλαιο 250
Λοπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (93)
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 157
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 6/10/2011-31/12/2012
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 160 Λειτουργικές δραστηριότητες:
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 163 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (116)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 320 Πλέον (µείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 26
Προβλέψεις 3ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα  σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα  σε χιλιάδες Ευρώ)

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα  σε χιλιάδες Ευρώ)

Προβλέψεις 3
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 0

6/10/2011-31/12/2012 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (0)
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 6/10/2011 0 Έσοδα συµµετοχών 1
Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης (6/10/2011 - 31/12/2012) µετά από φόρους (93) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0
Αύξηση / (Μείωση) µετοχικού κεφαλαίου 250 (86)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 0
Αγορές / (Πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (10)
Λοιπές µεταβολές 0 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (17)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 31/12/2012 157 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 158

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (0)
Καταβληµένοι φόροι 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 44

2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως ήταν 7 άτοµα.
3 Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 260 χιλ.. Επενδυτικές δραστηριότητες:
4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0
καταστάσεις της 31/12/2012  που καταρτίζει η εταιρεία EVEREST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, µε έδρα στην Ελλάδα, Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (260)
η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 51,00 %. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (0)
5. Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα  σε χιλιάδες Ευρώ)

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη Σηµείωση 24.3 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 51,00 %. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (0)
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσεως  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 0
 της Εταιρίας στη λήξη της χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, Τόκοι εισπραχθέντες και έσοδα χρεογράφων 0
 έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασµένα  σε χιλιάδες ευρώ): Μερίσµατα εισπραχθέντα 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (260)
α) Έσοδα 3
β) Έξοδα 159 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
γ) Απαιτήσεις 1 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 250
δ) Υποχρεώσεις 127 Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δανεία 0
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 Εξοφλήσεις δανείων 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0

Μερίσµατα πληρωθέντα 0

7. ∆εν υπάρχουν ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα κατά την 31/12/2012. Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 250
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
(α)+(β)+(γ)

35

9. Επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 35

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013

6. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει  πρόβλεψη για επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς το αποτέλεσµα των υφιστάµενων εκκρεµών υποθέσεων 
εκτιµάται ότι δε θα επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 

8. Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, όπως και στην ετήσια οικονοµική έκθεση. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΚ 158876 Α.∆.Τ.  ΑΕ 048943 Α.∆.Τ. ΑΒ 055901Α.∆.Τ. Χ 546106

O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


