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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Στη Παιανία σήμερα, την 9

η
 Ιουνίου 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 08:00, στα γραφεία της Εταιρείας CAFETEX 

A.B.E.E., επί της οδού Αγίου Λουκά, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη αυτού με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ 

ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 – 31.12.14. 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 – 

31.12.14 ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. 

4. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 

 

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση είναι οι κ.κ.: 

1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Μαργκώ (Μαρία) Α. Χατζηνικολή, μέλος 

3. Μάρκος Γ. Σιγάλας, μέλος 

 

Ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, προήδρευσε της συνεδριάσεως και τα πρακτικά τήρησε ο κ. 

Μάρκος Γ. Σιγάλας. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, τα οποία δηλώνουν ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης και το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης τούς έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα. Μετά δε τη διαπίστωση ότι υφίσταται 

η νόμιμη απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Προέδρου αυτού κ. 

Ιωάννη Β. Μπενόπουλου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

 

Θέμα 1
ον

: 

Επί του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται όπως στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας διαβαστεί η παρακάτω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της CAFETEX ABEE επί των 

Οικονομικών Καταστάσεων της  τριακοστής έβδομης (37
ης

) εταιρικής χρήσεως 01.01 – 31.12.2014. 
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CAFETEX ΑΒΕΕ 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 1
ης

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31
η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

 

Βάσει 

Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
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A.  Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 της Εταιρείας 

CAFETEX ΑΒΕΕ 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τα άρθρα 43
α
 

παρ. 3 και 136 παρ 2 του Ν.2190/1920, εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου 
να υπάρξει μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της εταιρείας για την τρέχουσα χρήση, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την επόμενη 
οικονομική χρήση. 

Την ευθύνη για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η σύνθεση 
του οποίου είναι η ακόλουθη: 

1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
2. Μαργκώ (Μαρία) Χατζηνικολή, μέλος 
3. Μάρκος Γ. Σιγάλας, μέλος 

 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Υποβάλλουμε συνημμένα στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 
που έληξε στις 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

1.  Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις της Χρήσης 2014  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2014 ανήλθε σε €7.075.882,65 (2013: €5.608.227,32). Παρουσίασε 
μια αύξηση της τάξεως του 27% περίπου  σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων 
προήλθε από την πώληση καφέ σε SUPER MARKETS (private label)  και στην εταιρεία COFFEE CONNECTION ABEE. Τα 
αποτελέσματα της χρήσης προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €554.801 (2013: κέρδη (€568.985) ενώ τα καθαρά 
αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη €400.028 (2013: κέρδη 365.715).  Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας 
είναι σε πολύ καλά επίπεδα παρά την κακή οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα. Τα αποτελέσματα προ 
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη €964.311 (2013: κέρδη 962.043).Το περιθώριο EBITDA 
στην τρέχουσα χρήση διαμορφώθηκε στο 14% (2013: 17%).  

2.  Σημαντικά Εταιρικά Γεγονότα της Χρήσης 2014 

Η Εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της με την περαιτέρω αύξηση του private label ξεκινώντας 
συνεργασία με νέους πελάτες αλλά και επεκτείνοντας την συνεργασία της με τούς ήδη υπάρχοντες πελάτες με 
νέους κωδικούς προϊόντων. Έχουν γίνει νέες συνεργασίες με super markets και παράλληλα στα ήδη συνεργαζόμενα 
έχουν τοποθετηθεί νέα προϊόντα. Οι εκτιμήσεις που αφορούν στην αγορά του private label είναι πολύ θετικές και 
αναμένεται αύξηση του τζίρου κατά 20%. Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια για προμήθεια ωμού καφέ από το 
εξωτερικό όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες κατά 5%-10%. 

3.  Παράγοντες Κινδύνου και Αβεβαιότητας 

Ο σημαντικότερος κίνδυνος που ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπίσει η εταιρεία όσον αφορά τη δραστηριότητά 
της είναι η απρόβλεπτη αύξηση της τιμής του καφέ στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων.  Ένα μικρό μέρος από την 
αύξηση της τιμής του καφέ μετακυλύεται στον τελικό καταναλωτή. 

Στην παράγραφο 5  αναλύονται οι πολιτικές και η διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά τον χρηματοδοτικό και 
επιτοκιακό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας, τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και πολιτικές και διαδικασίες 
διαχείρισης κεφαλαίου. 
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4.  Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι οι CHATCHAT HOLDING LTD, η οποία κατέχει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου και η 
Coffee Connection ABEE η οποία κατέχει το υπόλοιπο 30% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι συναλλαγές με την COFFEE 
CONNECTION ABEE, πραγματοποιούνται σε ανταγωνιστικές τιμές αγοράς. Για το έτος 2014 η πωλήσεις της CAFETEX 
προς την COFFEE CONNECTION ανήλθαν στo ποσό των 870.686,56euro. 

5.  Προοπτικές της Εταιρείας για τη Χρήση 2015 

Για την επόμενη χρήση προβλέπουμε μια αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 20% με περαιτέρω αύξηση των 
πωλήσεων σε private label.  

Η αύξηση αυτή θα προκύψει από την τοποθέτηση νέων προϊόντων σε ήδη συνεργαζόμενα SUPER MARKETS αλλά 
και από νέες συνεργασίες που έχουν δρομολογηθεί μέσα στο 2015. 

Εν κατακλείδι, θέλω να εκφράσω την αισιοδοξία μου για αυτήν τη χρήση που διανύουμε ότι τα αποτελέσματά μας 
θα είναι πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες χρήσεις και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Ήδη, η χρήση 
2014 έδειξε σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αύξησης του τζίρου και των περιθωρίων του Μικτού 
Κέρδους. 

Έως σήμερα δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία της Εταιρείας η οποία βαίνει 
ικανοποιητικά. 

 
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015 

 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ιωάννης Β. Μπενόπουλος 
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2.1 B.  Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας CAFETEX ABEE 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας CAFETEX ABEE, οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 

όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

1. Η εταιρία κατά πάγια πρακτική, συμψηφίζει ποσοστό 55% των απαιτήσεων πελατείας που έχουν εκχωρηθεί σε 

εταιρία factoring, με το αντίστοιχο υπόλοιπο που οφείλεται σε αυτήν. Το απόλυτο ποσό του συμψηφισμού 
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κατά την 31.12.2014 ανέρχονταν σε € 838.594 (2013: 476.458). Επιπλέον, κατά πάγια τακτική, η εταιρία 

εμφανίζει τις υποχρεώσεις factoring στις «Λοιπές Υποχρεώσεις», αντί των «Βραχυπρόθεσμων Δανείων».  

2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 Παροχές σε 

Εργαζόμενους η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία. Με βάση τις εκτιμήσεις μας το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2014, ανέρχεται σε ευρώ 89,4 χιλ, με συνέπεια να εμφανίζονται οι προβλέψεις μειωμένες κατά 

ευρώ 55,1 χιλ, τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα, ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης αυξημένα 

κατά ευρώ 34,3 χιλ. 

3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 

2008 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. 

Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που είναι πιθανόν να 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την 

εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 2 που 

μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας CAFETEX ΑΒΕΕ κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 
 
 

Νόμιμος Ελεγκτής 
 

 
 

Νικόλαος Γεωργ. Μουστάκης 
Α.Μ. ΕΛΤΕ 1535 

 
 

ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 58, Ν. ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 35 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 168 
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2.2 Γ. Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις  

Για τη χρήση που έληξε την 31
Η
 Δεκεμβρίου 2014 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.),  

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της CAFETEX ABEE την 
09/06/2015. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 
προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική 
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών 
ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
 
2.3 I. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης         

          

ποσά σε € Σημ. 31.12.2014   31.12.2013 

          

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό         

Ενσώματα πάγια 6.1 1.127.600   1.227.007 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 48.451   37.687 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.3 24.201   24.201 

    1.200.251   1.288.895 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό         

Αποθέματα 6.4 266.112   377.781 

Πελάτες 6.5 1.686.550   1.527.448 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 6.6 2.272.833   1.240.293 

Λοιπές απαιτήσεις 6.7 135.786   153.772 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 67.433   24.636 

    4.428.714   3.323.930 

Σύνολο Ενεργητικού   5.628.965   4.612.825 

          

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

Α. Ίδια κεφάλαια          

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 827.688   1.012.193 

Αποθεματικά   86.903   59.503 

Κέρδη εις νέο   553.923   181.295 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.468.514   1.252.992 

          

Β. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 6.10 191.962   190.757 

Προβλέψεις αποζημίωση προσωπικού 6.11 34.330   34.330 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 6.13 1.160.000   0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   3.000   3.000 

    1.389.293   228.088 

Γ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Προμηθευτές 6.12 1.340.293   682.179 
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Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.13 40.412   1.205.070 

Λοιπές υποχρεώσεις 6.14 1.236.886   966.546 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 6.21 153.568   277.950 

    2.771.159   3.131.745 

Σύνολο υποχρεώσεων   4.160.451   3.359.833 

Σύνολο Παθητικού   5.628.965   4.612.825 

 
 
 
 
Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

 

2.4 II. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

ποσά σε € Σημ. 31.12.2014   31.12.2013 

Κύκλος Εργασιών 6.12  7.075.883    5.608.227  

Κόστος πωληθέντων 6.13  (5.385.848)   (4.009.919) 

Μικτό κέρδος   1.690.035    1.598.308  

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 6.14  22.398    17.455  

Έξοδα διοίκησης 6.13  (366.702)   (258.906) 

Έξοδα διάθεσης  6.13 (462.140)   (454.617) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 6.14  (41.458)   (64.067) 

Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές)   842.133    838.174  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.15  14    13  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.15  (287.346)   (269.201) 

Καθαρά κέρδη/( ζημίες) προ φόρων   554.801    568.985  

Φόρος εισοδήματος  6.16 (154.773)   (203.270) 

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους   400.028    365.715  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα   0    (3.259) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα   400.028    362.456  

 
 
Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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2.5 III. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων   

 

ποσά σε € 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2013 1.012.193 57.060 5.702 (184.419) 890.536 

Αποτέλεσμα χρήσης                         -                               -                              -    365.715 365.715 

Λοιπά συνολικά έσοδα -                            -    (3.259)                                    -    (3.259) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 1.012.193 57.060 2.443 181.296 1.252.992 

Αποτέλεσμα χρήσης                         -                    27.400                              -    372.628 400.028 

Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (184.506)                            -                              -                                       -    (184.506) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 827.688 84.460 2.443 553.923 1.468.514 

 
 
Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



2.6 IV. Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

  Σημ. 31.12.2014   31.12.2013 

Κέρδη προ φόρων   554.801   568.985 

Προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων   111.603   111.446 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων   10.575   12.423 

Απομείωση απαιτήσεων   0   44.190 

Έσοδα τόκων   (14)   (13) 

Έξοδα τόκων   287.346   269.201 

    409.509   437.248 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης         

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων   111.668   (123.139) 

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων   (1.173.655)   (513.626) 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων   799.413   47.454 

    (262.574)   (589.312) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   701.737   416.922 

          

Καταβληθέντες τόκοι   (154.991)   (269.150) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   (221.833)   (10.928) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   324.912   136.844 

          

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Αγορές ενσώματων παγίων   (12.195)   (155.089) 

Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού   (21.339)   (34.629) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν   14   13 

          

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   (33.519)   (189.705) 

          

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών   (184.506)   0 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων   (64.090)   (11.324) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (248.596)   (11.324) 

          

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 
  42.797   (64.186) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου   24.636   88.822 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου   67.433   24.636 

 
 
 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978, εδρεύει στον Δήμο Παιανίας και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Λουκά Τ.Κ. 190 02. Η 

διάρκεια της εταιρείας, με βάση το ιδρυτικό καταστατικό της, έχει οριστεί σε 100 χρόνια από τη δημοσίευση της 

εγκριτικής απόφασης για ίδρυση από την Εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η πλήρης 

επωνυμία της εταιρείας είναι  «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «CAFETEX 

ABEE». 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε οριστεί σε €14.674, διαιρούμενο σε 500 μετοχές ονομαστικής 

αξίας €29,35 η κάθε μία. Μετά από συνεχείς αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2014 

ανέρχεται σε € 827.688 και είναι διαιρεμένο σε 34.487 μετοχές ονομαστικής αξίας €24,00,  έκαστη. 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
2. Μαργκώ (Μαρία) Χατζηνικολή, μέλος 
3. Μάρκος Γ. Σιγάλας, μέλος 
 

Εποπτεύουσα αρχή: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ANΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμός φορολογικού μητρώου: 094057225 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 7227/04/Β/86/189(05) 

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 303701000 

Ορκωτός Ελεγκτής 

Νικόλαος Μουστάκης 

ΕΥΘΥΝΟΙ Ορκωτοί Ελεγκτές  Α.Ε. 
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1. Γενικές Πληροφορίες 

1.1. Αντικείμενο δραστηριότητας  

Η εταιρεία CAFETEX ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχανίας καφέ.    

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της CAFETEX ΑΒΕΕ της χρήσης 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικού Συμβουλίου την 

28
η
 Μαϊου 2015 και τελούν υπό την έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται, με απόφασή του, να διορθώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις, μετά 

την δημοσιοποίησή τους, εάν το κρίνει αναγκαίο. Οι οικονομικές καταστάσεις της CAFETEX ΑΒΕΕ έχουν συνταχθεί 

με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going 

concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί, βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι 

συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2013 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες, που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και ήταν  σε 

ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2014, ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας 

χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεις 

της διοίκησης. Οι σημαντικές παραδοχές της διοίκησης όσον αφορά στην εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της 

Εταιρείας έχουν επισημανθεί,  όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο. 

3. Αλλαγές στις Λογιστικές Πολιτικές  

3.1. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων   

Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 

31/12/2013, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2014. Στην 

παράγραφο 3.1.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από 

την 1η Ιανουαρίου 2014, καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2014, 

ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 3.1.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, οι 
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τροποποιήσεις αυτών, καθώς και οι διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί 

σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

3.1.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 

• ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  

Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 11 Από κοινού συμφωνίες και ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών 

σε άλλες επιχειρήσεις, το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις μετονομάστηκε σε ΔΛΠ 28 

Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής 

θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η επίδραση αυτής 

της αναθεώρησης δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών 

Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νομικά επιβαλλόμενο δικαίωμα για 
συμψηφισμό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού του ΔΛΠ 
32 στα συστήματα διακανονισμού (όπως σε κεντρικά συστήματα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρμόζουν 
μηχανισμούς μεικτούς διακανονισμού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Η επίδραση αυτών των 
τροποποιήσεων δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

• ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις που 
σχετίζεται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, αναφέρεται σε θέματα που αναπτύσσονται 
στη Διερμηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονομικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ΔΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο 
μοντέλο ελέγχου που έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών 
οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί 
σημαντική κρίση προκειμένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
ενοποιηθούν από τη μητρική, συγκρινόμενες με τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ΔΛΠ 27. Η επίδραση 
αυτού του προτύπου δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 

• ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες  και τη Διερμηνεία 13 Από κοινού 
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Το ΔΠΧΑ 11 
καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από 
κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καθαρής θέσης. Η επίδραση αυτού του προτύπου δεν έχουν επίδραση στις 
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 

• ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 

Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και 
σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που 
προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 31 και στο ΔΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη 
συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και 
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δομημένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης μια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση 
στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιμέτρηση - Ανανέωση των 

Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης 

Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης εάν ένα παράγωγο 
αντιστάθμισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Το ΣΔΛΠ προέβη σε περιορισμένης 
έκτασης τροποποίηση του ΔΛΠ 39, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε ορισμένες 
περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο αντισυμβαλλόμενος ενός αντισταθμιστικού μέσου, προκειμένου για την 
εκκαθάριση του μέσου αυτού. Η επίδραση αυτής της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις  

• ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού 

μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η τροποποίηση αυτή απομακρύνει τις ακούσιες επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 13 στις γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από το ΔΛΠ 36. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποίηση του ανακτήσιμου ποσού 
των περιουσιακών στοιχείων ή των ΜΔΤΡ για τα οποία έχει αναγνωριστεί απομείωση ή αναστραφεί 
απομείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η τροποποίηση αυτή  δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις  

• Διερμηνεία 21: Τέλη 

Η Επιτροπή διερμηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς μία οικονομική οντότητα θα πρέπει να λογιστικοποιεί στις 
οικονομικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωμή τελών που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, 
εκτός από φόρους εισοδήματος. Η διερμηνεία αυτή είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, 
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία. Το ΔΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την 
αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως 
αποτέλεσμα ενός παρελθόντος γεγονότος (γνωστό και ως δεσμευτικό γεγονός). Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι 
το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής ενός τέλους είναι η δραστηριότητα που 
περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή του τέλους. Η επίδραση αυτής της 
διερμηνείας δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 

3.1.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα 

τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα 

Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 

• ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): Αποσαφήνιση των 

αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και του ΔΛΠ 38 Άυλα 
Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που δημιουργούνται από τη 
λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών 
ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των 
εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει ακόμα την τροποποίηση αυτή. 
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• ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια & ΔΛΠ 41 Γεωργία (Τροποποίηση): Καρποφόρες φυτείες 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2016. Οι καρποφόρες φυτείες θα εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και θα 

υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ του μοντέλου κόστους και του μοντέλου αναπροσαρμογής στη μεταγενέστερη επιμέτρηση. Η αγροτική 

παραγωγή η οποία αναπτύσσεται σε καρποφόρες φυτείες (π.χ., ανάπτυξη φρούτων σε ένα δέντρο), θα 

παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 41 Γεωργία. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν τις 

καρποφόρες φυτείες λογιστικοποιούνται πλέον σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, αντί με το ΔΛΠ 41. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.  

• ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 

2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των 

εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για 

τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού.  

• ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 
και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των 
χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 
επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.  Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την 
ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.  

• ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης συμμετοχικών τίτλων σε 

σχήματα υπό κοινό έλεγχο 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές 

επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της απόκτησης 

συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον 

κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή.  

• ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών  

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 
Στόχος αυτού του προσωρινού προτύπου είναι να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων 
των εταιρειών που ασχολούνται με δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες τιμές, όπου οι κυβερνήσεις ρυθμίζουν 
την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριότητας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
παροχές όπως φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Η τιμολογιακή ρύθμιση μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στη χρονική στιγμή αναγνώρισης και στο ποσό του εσόδου μιας οντότητας. Το ΣΔΛΠ έχει 
προγραμματίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα τιμολογιακής ρύθμισης και σχεδιάζει να δημοσιεύσει 
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έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό εντός του 2014. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων του συνολικού έργου 
για δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες τιμές, το ΣΔΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ΔΠΧΑ 14 ως προσωρινό 
μέτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσουν να 
αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε τιμολογιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προηγούμενου πλαισίου λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η 
συγκρισιμότητα με τις οντότητες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το 
πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση της τιμολογιακής ρύθμισης παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. 
Μια οικονομική οντότητα που παρουσιάζει ήδη ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρμόσει το 
πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.  

• ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Το 

ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια 

σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή 

τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των 

κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν 

αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες 

γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 

υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των 

υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα 

υιοθετηθεί από την ΕΕ.  

• ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης για 
επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές 
καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες δικαιοδοσίες τη μετάβαση των εταιρικών οικονομικών 
καταστάσεων στα ΔΠΧΑ μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που 
είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.  

• ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της 

συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και 

εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 

του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων 

είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε 

στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά 

στεγάζονται σε θυγατρική. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2013, το οποίο είναι μια συλλογή 
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015.  

� ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή τροποποιεί τους 
ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς «όρος 
απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης 
κατοχύρωσης»).  

� ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα 
σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, μεταγενέστερα επιμετράται 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.  

� ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να 
γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης στους 
λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συμφωνίες μεταξύ του 
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας 
μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.  

� ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος του ΔΠΧΑ 13 
διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε 
την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν 
υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση 
της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

� ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων παγίων 
αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την 
αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

� ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρεία που 
παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη 
μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της 
αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.  

� ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο περιουσιακό 
στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει 
με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο  κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 -2014, το οποίο είναι μια συλλογή των 
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.  

� ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το 
πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας από κοινού συμφωνίας 
στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

� ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρμογής της 
εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις 
συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν 
πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.  
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� ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός του εάν μια 
συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο 
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 
40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του 
ενός από το άλλο.  

• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2013 -2014, το οποίο είναι μια συλλογή 
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις.  

� ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μία άλλη 
(πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν 
μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων 
του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την 
ημερομηνία ταξινόμησης. 

� ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση 
εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις 
του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

� ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση  της ύπαρξης 
ενεργούς αγοράς  υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο 
οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει 
ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. 

� ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες 
ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε 
να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του 
σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση 
Διαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της 
ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και 
την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση 
στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

• ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης Ενοποίησης 

(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή της 

εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση 

από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρεία που είναι 

θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην 

εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια 

μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες 

οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο 

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την 

εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιμέτρηση της εύλογης αξίας που 
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εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε 

θυγατρικές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις  (Τροποποίηση) 

Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω τις 

εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να 

γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι 

περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά, τις 

υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των 

σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων 

των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

4. Βασικές λογιστικές αρχές 

4.1. Βάση προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων 

Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 

τρέχουσας χρήσης, έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται και συνοψίζονται 

κατωτέρω. Οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των 

λογιστικών πολιτικών, για τις περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και 

πολυπλοκότητας ή για τις περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές 

καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις σε 

δεκαδικά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

4.2. Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιώντας ως βάση την 

πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της εφαρμόζει την κρίση της με γνώμονα τη γνώση της για την 

εταιρεία, αλλά και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Μεταγενέστερες πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες 

συνθήκες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη λογιστική πολιτική. Οι κρίσεις της 

διοίκησης αναφορικά με τη διενέργεια εκτιμήσεων σε ότι αφορά τις λογιστικές πολιτικές συνοψίζονται στις 

ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 

• Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων – η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για 

ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως 

επισφαλών ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους. 
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• Απαξίωση των αποθεμάτων – οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά με την απαξίωση ή όχι 

του υπολοίπου των αποθεμάτων υπόκειται τόσο σε υποκειμενικά κρίση σε ότι αφορά στη χρήση του 

αποθέματος, όσο και σε αντικειμενικά κριτήρια (φυσική καταλληλότητα του προϊόντος).  

• Κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 

χρηματοδοτική – η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τις 

διέπει, αλλά κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής.    

4.3. Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Μία σημαντική λογιστική εκτίμηση απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, η 

επίδραση των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. 

• Φόροι εισοδήματος. Η αξιόπιστη επιμέτρηση των φόρων εισοδήματος βασίζεται σε εκτιμήσεις τόσο του 

τρέχοντος, όσο και του αναβαλλόμενου φόρου. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα 

θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. 

• Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των 

στατιστικών στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία, αναφορικά με τον κίνδυνο απαιτήσεις κατά πρακτόρων 

κυρίως να μην ανακτηθούν.  

• Ενδεχόμενα γεγονότα. Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 

διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις 

πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Η εταιρεία στην 

τρέχουσα χρήση δεν εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών της, οι διακανονισμοί των οποίων θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική της θέση. 

4.4. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 

οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία («λειτουργικό νόμισμα»). Οι  οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης των 

Καταστάσεων της  εταιρείας. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 

αξίας. 
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4.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στις 

αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ημερομηνίες 

μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις σωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος 

κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο, μόνον εάν είναι πιθανό να εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην εταιρεία και το 

κόστος τους να μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 25 έτη 

- Μεταφορικά μέσα 5-7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 3-5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

4.6. Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης  ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο 

ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσης τους. 

Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η 

λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το 

ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από 

την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 
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από τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

του. 

4.7. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε 

μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα  ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το 

σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

i. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται 

τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά 

που αποκτούνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που 

αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, 

με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Η εταιρεία στις παρουσιαζόμενες περιόδους δεν έχει χρηματοοικονομικά μέσα αυτής της κατηγορίας. 

ii. Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαμβάνονται  α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, β) απαιτήσεις που 

έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί με νόμο, γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από 

σύμβαση, ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων 

στοιχείων. 

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

iii. Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη, τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως 

τη λήξη τους. 

Η  εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορία. 
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iv. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 

την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία 

αυτά να πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 

Κατά την πώληση ή τον χαρακτηρισμό τους ως απομειωμένων, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω 

αποτελεσμάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η 

ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση τις 

άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις 

επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 

ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης 

αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 

αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 

στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών.  

Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα 

προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με 

αξιοπιστία, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών 

που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 

σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσης. Αν στοιχειοθετείται 

απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά, που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 

αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  

Η  εταιρεία δεν κατείχε μέσα  αυτής της κατηγορίας. 
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4.8. Αποθέματα 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο ανάμεσα στο ιστορικό κόστος  και 

στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Το ιστορικό κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του τριμηνιαίου μέσου 

σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στη συνηθισμένη πορεία 

των εργασιών της επιχείρησης, μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν 

περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  

4.9. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για 

μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 

υπερβαίνει την παρούσα αξία, το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στην παρούσα 

αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό 

επιτόκιο.  

Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 

συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

4.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο, καθώς επίσης 

και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι 

τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

4.11. Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση 

μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται. 

4.12. Τραπεζικά δάνεια 

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς 

αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται μειωμένη με το κόστος 

έκδοσης. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του 

αποτελεσματικού επιτοκίου.  

4.13. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, περιλαμβάνουν, εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις, υποχρεώσεις για συντηρήσεις, λειτουργικές μισθώσεις και χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι 
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χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει συμβατικά στο 

χρηματοοικονομικό μέσο και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή 

ακυρώνεται ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό κόστος στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι 

εμπορικές υποχρεώσεις παρακολουθούνται συνήθως στα ονομαστικά τους ποσά (εκτός και αν η επίδραση της 

διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική). Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο κόστος. 

4.14. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος περιλαμβάνει τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά 

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων 

της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους 

που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος 

για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται ως μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε 

ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 

εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως ένα 

κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα 
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στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, και έχουν 

ως αποτέλεσμα η σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 

έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

4.15. Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 

υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού 

της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών 

πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία:  Η εταιρεία δεν έχει παροχές αυτής της κατηγορίας. Γενικά: 

Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και 

ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των 

εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών, όσο και προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

• Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις 

εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται 

από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως μία 

υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 

• Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την 

παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 

αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων 

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του 

εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα 

ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, 
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καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που 

οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην 

περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην 

περίοδο ωρίμανσης. 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι 

εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η  εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν 

δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές 

πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο 

για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των 

δώδεκα μηνών από ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των 

υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. 

Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να 

δεχθούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 

εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση, αλλά γνωστοποίηση 

αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

4.16. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία  έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του 

ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά 

την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα 

αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων 

οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

4.17. Αναγνώριση εσόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωληθέντων αγαθών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης 

Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη. 

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο 

ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο αποτελεί την παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 
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ροών προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο 

επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσης του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, σε 

δεδουλευμένη βάση. 

4.18. Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν 

σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου 

κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. 

Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας 

του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της 

υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση σε περίπτωση που δεν είναι σίγουρη αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της 

ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για 

μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για 

λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

4.19. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις 

την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

5. Πολιτικές και Διαχείριση Κινδύνων 

5.1. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Οι παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι οι κίνδυνοι 
χρηματοδότησης και επιτοκίου, ρευστότητας και πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία ελέγχει και αξιολογεί, σε 
περιοδική βάση, ξεχωριστά, αλλά και συνδυαστικά, την έκθεσή της στους ανωτέρω κινδύνους. Η αξιολόγηση και 
η διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία διενεργούνται από την ανώτατη Διοίκηση και το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριος στόχος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των μορφών κινδύνων 
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στους οποίους εκτίθενται η Εταιρεία μέσα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Το πρόγραμμα 
διαχείρισης της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίπτωσης στα αποτελέσματα, των ταμειακών 
ροών και των ιδίων κεφαλαίων, από τους παραπάνω κινδύνους. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η 
αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, ο σχεδιασμός 
της μεθοδολογίας και η επιλογή κατάλληλων μέσων για τη μείωση των κινδύνων. 

5.2. Χρηματοδοτικός και επιτοκιακός κίνδυνος 

Οι αλλαγές στα επιτόκια μπορούν να επηρεάσουν το καθαρό εισόδημα της Εταιρείας αυξάνοντας το κόστος 
εξυπηρέτησης του χρέους που αναλαμβάνει για τη χρηματοδότησή της. Ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί μία 
από τις πηγές χρηματοδότησης της Εταιρείας. Ο δανεισμός της Εταιρείας είναι, σε μεγάλο βαθμό, με κυμαινόμενο 
επιτόκιο και ως εκ τούτου εξαρτάται άμεσα από το ύψος και τις μεταβολές των επιτοκίων, γεγονός που εκθέτει 
την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 
επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών της αναγκών. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την 
ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης, καθώς και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας με βάση μια εύλογη 
μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +/– 1%: 

  31.12.2014   31.12.2013 

ποσά σε €           

  1% -1%   1% -1% 

Αποτέλεσμα χρήσης (12.027) 12.027   (12.107) 12.107 

Καθαρή Θέση (12.027) 12.027   (12.107) 12.107 
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5.3. Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την Εταιρεία των υφιστάμενων και 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων. Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε 
πιστωτικό κίνδυνο, κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, αναλύονται ως εξής: 
H έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο εκτείνεται στην αδυναμία των πελατών να τηρήσουν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

ποσά σε € 31.12.2014   31.12.2013 

        

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις        

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 67.433   24.636 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.095.169   2.921.513 

Σύνολο 4.162.602   2.946.149 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις       

Δάνεια 40.412   1.205.070 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.577.179   1.648.725 

Σύνολο 2.617.590   2.853.795 

 
Με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών κινδύνων και επισφαλειών η Εταιρεία έχει δημιουργήσει τις 

κατάλληλες υποδομές και έχει θεσπίσει σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης των υπολοίπων. Για τις εμπορικές 

και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο 

πιστωτικός κίνδυνος για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις θεωρείται μικρός. 

5.4. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης 

των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της 

καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών και εισπράξεων. Παράλληλα, η Εταιρεία 

παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων, όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό 

τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής 

πιστοληπτικής ικανότητάς της. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

ποσά σε € 31.12.2014   31.12.2013 

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες   Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  
εντός 6 

μηνών 

6 έως 12 

μήνες 

1 έως 5 

έτη 

αργότερο 

από 5 έτη 
  

εντός 6 

μηνών 

6 έως 12 

μήνες 

1 έως 

5 έτη 

αργότερο 

από 5 έτη 

Τραπεζικά 
Δάνεια 

                         
-      

40.412 
                 
660.000   

            
500.000    

  
                       
-      

1.200.000 
                       
-      

                       
-      

Εμπορικές 
Υποχρεώσεις 

1.340.293 
                          
-      

                                 
-      

                            
-      

  682.179 
                       
-      

                       
-      

                       
-      

Λοιπές 
υποχρεώσεις 

1.350.736 39.719 
                 
229.293   

                            
-      

  996.545 253.020 
228.08
8 

                       
-      

Σύνολο 2.691.028 80.130 889.293 
     

500.000,00    
  1.678.724 1.453.020 

228.08

8 

                       

-      
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Όπως παρουσιάζεται και στον παραπάνω πίνακα, ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 

ανήλθε σε € 2.094.467 και  αφορά σε € 934.467 βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και €1.160.000 σε 

μακροπρόθεσμες. 

5.5. Πολιτικές και Διαδικασίες Διαχείρισης Κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας, όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου, είναι να εξασφαλίσει τη διατήρηση υγιών 
δεικτών κεφαλαίου, και την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 
Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα 
και τα ταμειακά ισοδύναμα, όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για την 
τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση αναλύεται ως εξής: 
 

ποσά σε € 31.12.2014   31.12.2013 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.468.514   1.252.992 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 67.433   24.636 

Κεφάλαιο 1.401.081   1.228.356 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.468.514   1.252.992 

Πλέον: Δάνεια 1.200.412   1.205.070 

Σύνολο κεφαλαίων 2.668.926   2.458.062 

 

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

6.1. Ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού 

Τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ (01/01/2008) στο τεκμαιρόμενο 

κόστος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του πάγιου 

εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, η οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου 

εκτιμητή. Η Εταιρεία έχει τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων. Οι μεταβολές του λογαριασμού των 

ενσώματων παγίων της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

ποσά σε € 

Κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 

τρίτων 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός  

 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 

2012 
65.701 1.088.516 3.876 25.270 1.183.363 

            

Προσθήκες 14.428 137.591 0 3.071 155.090 

Αποσβέσεις Περιόδου (11.865) (93.390) - (6.191) (111.446) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 

2013 
68.264 1.132.717 3.876 22.150 1.227.007 

            

Προσθήκες 2.350 10.792 (3.286) 2.340 12.195 

Αποσβέσεις Περιόδου (4.601) (103.792) (68) (3.141) (111.603) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 

2014 
66.012 1.039.717 522 21.349 1.127.600 
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6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που η εταιρεία έχει αποκτήσει και  
αξιοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία. Το συνολικό ποσό κτήσης ανήλθε σε €56.517. Η ωφέλιμη διάρκεια 
ζωής έχει προσδιοριστεί σε πέντε (5) έτη. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε €48.451. 
 

6.3. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Ως Μακροπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι απαιτήσεις εκείνες που πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της 

επόμενης χρήσης. 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της  εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 

Εγγυήσεις Δ.Ε.Η. Παιανίας        1.200   1.200 

Εγγυήσεις Ενοικίου 17.680   17.680 

Λοιπές Εγγυήσεις 3.015   3.015 

Εγγυήσεις μεταφορικών μέσων 2.306   2.306 

Σύνολο 24.201   24.201 

 

6.4. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:  

ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 

Εμπορεύματα -   2.732 

Προϊόντα 82.473   50.702 

Πρώτες ύλες & υλικά συσκευασίας 183.638   242.512 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων -   81.834 

Σύνολο 266.112   377.781 

 

6.5. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ποσά σε € 31/12/2014   31/12/2013 

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 711.653   1.102.863 

Επιταγές Εισπρακτέες 968.254   417.942 

Επισφαλείς απαιτήσεις 6.643   6.643 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 1.686.550   1.527.448 

 

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις οι οποίες θα έπρεπε να απομειωθούν. 
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  31/12/2014   31/12/2013 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 1.679.907   1.520.805 

> 360 ημέρες 6.643   6.643 

Σύνολο 1.686.550   1.527.448 

 

6.6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε €120.000 (2013: 

€60.000). Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της 

εταιρείας (και τις οικογένειές τους). Δεν υπάρχουν  υποχρεώσεις τις εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Η εταιρεία μέχρι την ημερομηνία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (17/8/2013) ελεγχόταν από την εταιρεία 

COFFEE CONNECTION ABEE η οποία κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Από την ημερομηνία αυτή και 

μετά, την πλειοψηφία των μετοχών, σε ποσοστό 70%, κατέχει η μη συνδεδεμένη εταιρεία CHATCHAT HOLDINGS 

LTD. Η CAFETEX ABEE προμηθεύει την Coffee Connection ABEE με καφέ. Οι πωλήσεις της για τη χρήση 2014 

ανήλθαν σε €870.686,56 (2013: €923.410,60).  

Επίσης, η CAFETEX ΑΒΕΕ υπεκμισθώνει αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία στις συνδεδεμένες εταιρείες Coffee 

Connection ABEE, STREET CAFÉ AE και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΕ. Για την τρέχουσα χρήση τα ενοίκια που 

εισέπραξε ανέρχονται σε € 11.787,84 , € 2.400 και € 2.400, αντίστοιχα. Τα ίδια ποσά εισέπραξε και την 

προηγούμενη χρήση. 

  31/12/2014   31/12/2013 

Coffee Connection                (α)     2.251.284   1.223.717 
Ελληνικά Καφεκοπτεία   10.774   8.288 
Street Café  10.774   8.288 

Σύνολο 2.272.833    1.240.293  

Το ποσό της Coffee Connection (α), αναλύεται ως εξής: 

Εμπορικές Συναλλαγές 2.227.284   1.211.717  

Ενοίκια Γραφείων                                                                  24.000   12.000 

Σύνολο 2.251.284    1.223.717  

 

6.7         Λοιπές απαιτήσεις  

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 134.069    147.663  

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 650    1.091  

Λοιποί μεταβατικοί Ενεργητικού 1.067    5.018  

Σύνολο 135.785    153.772  
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6.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε 

πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 

Διαθέσιμα στο ταμείο  60    430  

Διαθέσιμα στις τράπεζες 67.373    24.206  

Σύνολο 67.433    24.636  

 

6.9. Ίδια Κεφάλαια 

i. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 827.688 (2013: €1.012.193), διαιρούμενο σε 34.487 μετοχές ονομαστικής 

αξίας € 24,00 εκάστη (2013:€29,35). 

Με απόφαση της Τακτικής ΓΣ της 30 Ιουνίου 2014 αποφασίστηκε ομόφωνα, η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

της εταιρίας κατά το ποσό των € 184.506, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Συγκεκριμένα, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο από  €1.012.193 που ήταν την 31/12/2013, μειώθηκε σε € 827.688. Η μείωση της ονοματικής 

αξίας των μετοχών ήταν €5,35/μετοχή. Έτσι η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από € 29,35 μειώθηκε στα € 

24,00. 

ii. Αποθεματικά 

  31/12/2014  31/12/2013 

Τακτικό Αποθεματικό 84.460    57.060  

Διαφορά Υπέρ το Άρτιο 2.419  2.419 

Αφορολόγητα Αποθεματικά 24  24 

  86.903   59.503 

 

Το τακτικό αποθεματικό της εταιρείας ανέρχεται σε €84.460 και η μεταβολή του σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση προέρχεται από τον σχηματισμό επιπλέον €27.400, από τα κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από στον νόμο. 

6.10. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  και υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και 

των φορολογικών βάσεων των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων και υπολογίζονται βάσει του 

συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμένεται να ισχύσει στις χρήσεις κατά τις οποίες αναμένεται να 

αναστραφούν οι προσωρινές φορολογητέες και εκπεστέες διαφορές. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που 

είναι πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών φορολογικών κερδών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση 

αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ποσά σε € 
Α.Φ. 

Απαίτηση 

Α.Φ. 

Υποχρέωση 
  

Α.Φ. 

Απαίτηση 

Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Ενσώματα Πάγια                      -    (217.772)                        -    (233.927) 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.680                      -      7.143                      -    

Υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού 8.926                      -      8.926                      -    

Leasing μηχανημάτων 20.757                      -      36.495                      -    

Απαιτήσεις πελατών                      -    (7.551)                        -    (7.551) 

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου                      -    -                        -    (1.842) 

Σύνολο 33.362 (225.324)   52.564 (243.321) 

 

Διαφορά Α.Φ.                                                                        1.205 

 

6.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση 

απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, και  το ύψος της αποζημίωσής τους ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη 

υπηρεσίας τους στην εταιρία και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. 

Υπάλληλοι που παραιτούνται δεν δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης 

καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20. Η Εταιρεία υπολογίζει το ποσό της πρόβλεψης σύμφωνα με 

τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπει ο κωδ.Ν.2190/1920 και όχι με τη μέθοδο που προβλέπει το ΔΛΠ 19. Την 

31/12/2014 το σύνολο της υποχρέωσης ανέρχεται σε €34.330. 

6.12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

ποσά σε € 31/12/14  31/12/13 

Προμηθευτές  256.974    202.477  

Επιταγές Πληρωτέες 1.083.319    479.589  

Προκαταβολές πελατών -    113  

Σύνολο 1.340.293    682.179  

6.13. Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
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ποσά σε € 31/12/2014   31/12/2013 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια       

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανείου 40.000   1.200.000 

Leasing 411   5.070 

Σύνολο 40.412   1.205.070 

        

Μακροπρόθεσμα δάνεια       

Τραπεζικός δανεισμός 1.160.000   0 

Σύνολο 1.160.000   0 

Η ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας ανά έτος αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ποσά σε € 31/12/2014   31/12/2013 

Έως 1 έτους 40.412   1.205.070 

Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 120.000                      -    

Μεταξύ  2 ετών και  3 ετών 180.000                      -    

Μεταξύ  3 ετών και  4 ετών 180.000                      -    

Μεταξύ  4 ετών και  5 ετών 180.000                      -    

Άνω των 5 ετών 500.000                      -    

  1.200.412   1.205.070 

6.14. Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 

Υποχρεώσεις σε factoring  894.055  649.273 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 22.754    26.519  

Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους 122.859    13.523  

Έξοδα δεδουλευμένα 67.204    71.581  

Υποχρεώσεις σε εταιρείες leasing 79.438   135.296  

Λοιπές υποχρεώσεις 50.576   70.354  

Σύνολο 1.236.886    966.546  

 

Οι μορφές factoring που χρησιμοποιούνται εξομοιώνονται με δανεισμό, καθώς η Εταιρεία διατηρεί εξολοκλήρου 

τον πιστωτικό κίνδυνο των απαιτήσεων που εκχωρεί. 

 

6.15. Κύκλος Εργασιών 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

ποσά σε € 1/1-31/12/2014  1/1-31/12/2013 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 3.672   41.472 

Πωλήσεις ετοίμων προϊόντων 7.032.383   5.516.785 

Πωλήσεις πρώτων υλών-υλικών συσκευασίας 33.394   35.854 

Παροχή υπηρεσιών 6.434   14.116 

Σύνολο  7.075.883   5.608.227 
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6.16. Κόστος Πωληθέντων- Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης  

Το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Κόστος Πωληθέντων 

 1/1 - 31/12/2014  1/1 - 31/12/2013 

ποσά σε €    

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 4.925.341   3.481.480 

Δαπάνες παραγωγής       

Αμοιβές και λοιπές παροχές εργαζομένων 314.370   190.004 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 32.816   18.295 

Παροχές τρίτων 156.199   141.500 

Λοιπά διάφορα έξοδα 82.276   80.283 

Αποσβέσεις 71.029   98.357 

Σύνολο 5.582.031   4.009.919 

 

6.17. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

ποσά σε €       

Λοιπά  Έσοδα Εκμετάλλευσης 1/1 - 31/12/2014  1/1 - 31/12/2013 

Ενοίκια από συνδεδεμένες 16.588   16.588 

Λοιπά  έσοδα 5.811   867 

Σύνολο 22.398   17.455 

        

Λοιπά  Έξοδα Εκμετάλλευσης       

Άλλα έξοδα 25.368   49.715 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 16.090   14.351 

Σύνολο 41.458   64.066 

 

6.18.  Έξοδα Διοίκησης 

ποσά σε € 1/1 - 31/12/2014  1/1 - 31/12/2013 

Αμοιβές προσωπικού 278.922,99   211.306 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 20.560,00   19.788 

Παροχές τρίτων 2.138,15   1.501 

Φόροι και τέλη 8.246,96   8.307 

Λοιπά διάφορα έξοδα 5.753,10   6.424 

Αποσβέσεις 51.080,85   11.580 

Σύνολο 366.702   258.906 
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6.19. Έξοδα Διάθεσης 

ποσά σε € 1/1 - 31/12/2014  1/1 - 31/12/2013 

Αμοιβές και λοιπές παροχές εργαζομένων 12.546,55   123.564 

Παροχές τρίτων 23.095,84   18.762 

Φόροι και τέλη 7.623,66   6.028 

Λοιπά διάφορα έξοδα 418.806   292.331 

Αποσβέσεις 67,75   13.933 

Σύνολο 462.140   454.617 

 

6.20. Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα είναι ασήμαντα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

ποσά σε € 1/1 - 31/12/2014  1/1 - 31/12/2013 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα       

Τόκοι τραπεζών 14    13  

Σύνολο 14    13  

Χρηματοοικονομικά Έξοδα       

Τόκοι δανείων 123.448    130.577  

Tόκοι & έξοδα από Factoring 133.716    99.566  

Λοιπά τραπεζικά έξοδα 30.182    39.058  

Σύνολο 287.346    269.201  

 

6.21. Φόρος Εισοδήματος 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος είναι η εξής:  

ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 

Τρέχων Φόρος Χρήσης 153.568    155.546  

Αναβαλλόμενος φόρος 1.205    47.725  

Σύνολο Φόρου Εισοδήματος 154.773    203.271  

  31/12/2014   31/12/2013 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (φορολογικά) 548.046    548.841  

Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και 
εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 

35.845    47.498  

  583.891    596.339  

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με 26% 151.812    155.048  

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (IFRS) 554.801    568.985  

Επίδραση αντιλογισμού / δημιουργίας προσωρινών 
διαφορών 

1.756    5.238  

  153.568    160.286  

Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο 1.205    47.725  

Λοιποί φόροι -   (4.740) 

  154.773    203.270  
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6.22. Παροχές στο Προσωπικό 

Ο μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στη χρήση 2014 ανήλθε σε 15 έμμισθους και 5 

ημερομισθίους εργαζόμενους (2013: 13 έμμισθοι και 3 ημερομίσθιοι). 

Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας  αναλύονται ως ακολούθως: 

ποσά σε € 1/1 - 31/12/2014  1/1 - 31/12/2013 

Μισθοί και επιδόματα 382.404   362.224 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 2.019   240 

Έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης 101.416   102.410 

Σύνολο 485.839   464.874 

 

6.23. Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής 

μίσθωσης αναλύονται ως εξής: 

 

ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις      

Εντός 1 έτους 90.000  108.000 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 360.000  432.000 

Άνω των  5 ετών 360.000  324.000 

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 756.000  864.000 

6.24. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

Η εταιρεία έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων.  

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τις φορολογικές της υποχρεώσεις από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 

2008, 2009 και 2010. Κατά συνέπεια, οι υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές και 

αμετάκλητες.  

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία εκτιμά σε ετήσια βάση τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις από τον πιθανό έλεγχο παρελθουσών χρήσεων, σχηματίζοντας αντίστοιχες προβλέψεις, όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν 

σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της εταιρείας. 
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Για τη χρήση 2014, όπως και τις χρήσεις 2011-2013, η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφο 5 Ν. 2238/1994. Ο 

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις της εταιρείας πέραν των όσων αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

7. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν στην εταιρεία, για 

τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και δεν έχουν 

αναφερθεί.  

8. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της CAFETEX ABEE στις  

 

 

   

   

 

θέμα 2
ον

 : 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβε τον λόγο αναγιγνώσκει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 

τριακοστής έβδομης εταιρικής χρήσης 01.01-31.12.14 οι οποίες έχουν ως εξής: 
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Θέμα 3
ον

: 

Επί του τρίτου θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, οι 

Οικονομικές Καταστάσεις της τριακοστής  έκτης  χρήσεως να δημοσιευθούν όπως ο νόμος ορίζει ήτοι στο τεύχος 

Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο ΓΕΜΗ, και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Θέμα 4
ον

: 

Επί του τέταρτου θέματος μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Β. 

Μπενόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων συγκληθεί στις 30/6/2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00 πρωινή  στα  γραφεία της 

Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αγίου Λουκά στη Παιανία 19002,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των 

θεμάτων της αναγραφόμενης παρακάτω πρόσκλησης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία επίσης 

ομόφωνα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία CAFETEX A.B.E.E. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. 
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της 
εταιρείας CAFETEX A.B.E.E. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό 
Αγίου Λουκά στην Παιανία Αττικής, την 30/6/2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09:00 πρωϊνή προκειμένου να 
συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα 1

ον
 

Έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, της 
τριακοστής έβδομης εταιρικής χρήσεως 01.01-31.12.2014 μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 
 Θέμα 2

ον
 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την τριακοστή 
έβδομη εταιρική χρήση  01.01-31.12.2014. 
Θέμα 3

ον 

Εκλογή ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής του, ως και αναπληρωτή αυτού για την 
εταιρική χρήση 01.01-31.12.2015. 
Θέμα 4

ον 

Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014. 
Θέμα 5

ον 

Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους με βάση τη σχέση μισθώσεως εργασίας 
και παροχής υπηρεσιών για τη χρήση 2015, καθώς και έκτακτες αμοιβές σε συγκεκριμένα μέλη  Διοικητικού Συμβουλίου. 
Θέμα 6

ον 

Έγκριση της εμπορικής συνεργασίας με την COFFEE CONNECTION A.B.E.E. όπως προκύπτει από τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά 
Εμπορικής Συνεργασίας. 
Θέμα 7

ον 

Διανομή μερίσματος. 
Θέμα 8

ον 

Εκλογή  νέου μέλους ΔΣ. 
Θέμα 9

ον 

Εξουσιοδότηση του Δ.Σ για εξαγορά, συγχώνευση, εταιρείας και αγοράς άυλων παγίων. 
Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό 
να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε 
Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αγίου 
Λουκά στην Παιανία Αττικής πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Κατόπιν τούτου και μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 

Εταιρείας και συντάσσεται το παρόν, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
 

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος   Τα  μέλη  

     

Ιωάννης  Β. Μπενόπουλος    Μάρκος Γ. Σιγάλας 

   
Μαρία (Μαρκγώ) Α. Χατζνικολή   

 
 

 
        

 

 


