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ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ’αρ. 41 

Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
Στην Παιανία, σήµερα 20/08/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πρωινή, στα γραφεία της 

Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που βρίσκονται στην Παιανία Αττικής στην οδό Αγίου Λουκά, 

συνέρχονται οι µέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, µετά την από  09/06/2015 

Πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ µε 

αριθµ.πρωτ.90011/05/08/2015 και στον ιστότοπο της εταιρείας. 

Επίσης, σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, καταρτίστηκε 

και τοιχοκολλήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε εµφανές σηµείο των γραφείων της εταιρείας ο 

πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.  

 
Οι µέτοχοι αυτοί κατέθεσαν εµπρόθεσµα τους προσωρινούς τίτλους τους και σχετική βεβαίωση 

Τραπέζης στο ταµείο της εταιρείας.     

Ο πίνακας των µετόχων είναι ο ακόλουθος:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Μετόχων µε ∆ικαίωµα   Συµµετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  

30/6/2015.  

ΜΕΤΟΧΟΙ      ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ       ΜΕΤΟΧΕΣ       ΨΗΦΟΙ

   

1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος   Παρίσταται ο ίδιος                       137.303    -    137.303  

2. Νικόλαος K. Παπάτσας Παρίσταται ο ίδιος                      29.607    -     29.607         

3. Αλεξάνδρα Θ. Παπαλεξοπούλου Παρίσταται η ίδια                   13.517    -     13.517   

4. Νικόλαος Β. Μπενόπουλος          Παρίσταται ο ίδιος                 27.526    -     27.526            

       

ΣΥΝΟΛΟΝ                                                        207.953   –   207.953 

 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος διαβάζει τον 

πίνακα. Παρίστανται τέσσερεις (4) Μέτοχοι κατέχοντες το 85,16% του µετοχικού κεφαλαίου, αφού 

κατέχουν  207.953 µετοχές επί συνόλου 244.174 µετοχών. 



 555 
COFFEE CONNECTION ABEE      ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ  
Ε∆ΡΑ Ο∆ΟΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – 19002 
ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΡ.Μ.ΑΕ 33817/04/Β/95/35(00) 
ΑΦΜ 094470071 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  

 Σελίδα 555 από 70 
 

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση, και αφού του εδόθη άδεια από τη Γενική Συνέλευση, παρίσταται 

και ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας, κος Μάρκος Γ. Σιγάλας. 

Ουδεµία ένσταση υποβάλλεται κατά του κύρους του αναγνωσθέντος πίνακα. 

Μετά ταύτα, παρισταµένου στη Γενική Συνέλευση του 85,16% του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση νόµιµα συγκροτείται σε σώµα, επικυρώνει τον 

Πίνακα, εκλέγει µε ψήφους 207.953 οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Β. Μπενόπουλο,  Γραµµατέα δε τον κ. Μάρκο Γ. Σιγάλα, στον 

οποίο αναθέτει και καθήκοντα ψηφολέκτη, και αρχίζει τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του 

οριστικού Προέδρου αυτής. 

Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, 

όπως αυτά καθορίζονται από τη συνταχθείσα πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία έχει 

κατά λέξη ως εξής:   
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει τον Ισολογισµό και τα 

Αποτελέσµατα της δέκατης ένατης εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2014, και το πιστοποιητικό του 

ορκωτού λογιστή – ελεγκτή τα οποία απεικονίζονται στις επόµενες σελίδες και έχουν ως εξής:  

 

Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας  απεικονίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠΧΠ. 
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38

(δηµοσιευόµενα βάσει του ΚΝ.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Αρµόδια Υπηρεσία Νοµαρχία : Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.coffeeway.com 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 (Αναµορφωµένη)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Λειτουργικές δραστηριότητες

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Β. Μπενόπουλος Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (646.227) (454.645)
Μέλη: Μάρκος Σιγάλας Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) (34.343) (24.275)

Μαργκώ Χατζηνικολή Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 151.683 116.433
Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Μεταβολές σε αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (4.910) (34.801)

Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο : 
Έσοδα από διαγραφή υποχρέωσης προς συνδεδεµένη 0 0

Νόµιµος Ελεγκτής Παύλος Στελάκης Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (2) (2)
Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 321.187 405.297

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Γνώµη µε επιφύλαξη - Θέµα έµφασης Προσαρµογές διακοπεισών 28.672 17.814

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 25.751 121.117
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 146.242 349.669

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 610.338 279.137

Μείον:

31/12/2014 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καταβεβληµένοι φόροι 0 0

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 826.682 843.433 Λειτουργικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 604.062 782.205

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.329.655 1.354.130 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (5.671) (6.461)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.926.322 4.710.496 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 598.391 775.744

Αποθέµατα 600.687 626.438 Επενδυτικές δραστηριότητες

Απαιτήσεις από πελάτες 727.218 1.024.072 Αγορά ενσώµατων παγίων (105.525) (23.124)

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 55.313 73.875 Αγορά άυλων στοιχείων του ενεργητικού (33.603) (33.705)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 437.802 282.708 Τόκοι εισπραχθέντες 2 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  8.903.679 8.915.152 χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθεσιµα πρόσ πώληση 55.352 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (83.775) (56.827)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο 715.430 614.787 Εκδοση κοινών µετοχών 0 49.999

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (594.114) (238.560) Οµολογιακό δάνειο προς µετόχους 130.000 5.000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 121.316 376.227 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0

Εξοφλήσεις δανείων (663.178) (737.997)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.840.305 1.862.345 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 894.348 914.658 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (533.178) (682.998)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 555.088 1.845.962
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + 

(β) + (γ) 
(18.561) 35.919

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.492.622 3.915.960
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες
73.875 37.957

Σύνολο υποχρεώσεων 8.782.363 8.538.925
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από διακοπτόµενες 

δραστηριότητες
0 0

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(γ) + (δ)  
8.903.679 8.915.152

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου από 

συνεχιζόµενες
55.314 73.876

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου από 

διακοπτόµενες
0 0

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31/12/2014 31/12/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(01.01.2014 και 01.01.2013, αντίστοιχα)
376.227 375.946

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (404.912) (249.780)

Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού εφαλαίου 150.000 250.061

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 

και 31.12.2013, αντίστοιχα)
121.316 376.227

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

01/01-31/12/2014
Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

Κύκλος εργασιών 3.486.845 26.122 3.512.967

Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 2.025.704 20.073 2.045.777

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (646.227) (34.343) (680.570)

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (592.569) (34.343) (626.912)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 222.000 0 222.000

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + 

(Β)
(404.912) (404.912)

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(192.558) (34.343) (226.901)

01/01-31/12/2013 Αναµορφωµένη

(αναµορφωµένη)
Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες
Σύνολο

Κύκλος εργασιών 3.993.724 73.495 4.067.219

Μικτά κέρδη (1.707.766) (21.317) (1.729.083)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (454.645) 121 (454.524)

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (456.158) 121 (456.037)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 206.257 0 206.257

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + 

(Β)
(249.780) (249.780)

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
64.858 2.346 67.204

                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.             ΤΟ ΜΕΛΟΣ  ∆.Σ.              Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ     ΜΑΡΙΑ Α. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ                        ΜΑΡΚΟΣ Γ.ΣΙΓΑΛΑΣ

Α.∆.Τ. ΑΗ 042891/2009      Α.∆.Τ. ΑΣ 012999/2007   Α.∆.Τ. ΑΕ 534411 ΑΡΙΘ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 5356

(317.253) (34.343) (351.596)

(49.349) 121 (49.228)

9/6/2015

COFFEE CONNECTION A.B.E.E.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 1963001000

ΑΦΜ 094470071 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ε∆ΡΑ: Αγίου Λουκά - Παιανία ΤΚ 19002

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1η  Ιανουαρίου 2014 έως 31η ∆εκεµβρίου 2014

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας COFFEE CONNECTION ΑΒΕΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 

οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

ΠΑΙΑΝΙΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ  2015

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2013, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στη σηµείωση 2 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

2. Η γνώµη µε επιφύλαξη του νόµιµου ελεγκτή σχετίζεται µε: (i) πρόβλεψη για αποµείωση αξίας επένδυσης σε θυγατρική, (ii) αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης χωρίς να πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του IAS 12"Φόροι Εισοδήµατος", (iii) πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, (vi) µη ορθή απεικόνιση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στις µακροπρόθεσµες υποχρέωσεις και (vi) µή 

εξοδοποίηση προστίµων και προσαυξήσεων (vii) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις . 

Το θέµα έµφασης αφορά το γεγονός ότι µε βάση τις επιφυλάξεις του Ορκωτού Ελεγκτή τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 

του Κ.Ν. 2190/1920 και στον κίνδυνο ρευστότητας της Εταιρείας για τον οποίο γίνεται αναφορά στη σηµείωση 31.5  των επεξηγηµατικών σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων.

3. Στο λογαριασµό των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της κατάστασης οικονοµικής θέσης της 31/12/2014 περιλαµβάνεται και κατάθεση µετρητών των Μετόχων της εταιρείας  που αφορούν 

οµολογιακό δάνειο. 

4. Ο µέσος όρος του προσωπικού για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 61 άτοµα, ενώ στη 2013 ανερχόταν σε 63 άτοµα.

5. Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2007. Οι ανέλεγκτες χρήσεις αφορούν τις χρήσεις από 2008 έως και 2010. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφο 5 Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 εκκρεµεί η οριστικοποίηση 

του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονοµικών ενώ για τη χρήση 2014 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας υπήρχαν ληξιπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού ευρώ 72.193,29.

6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.

7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν 

προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

Εισροές                                          0

Εκροές                                        882.687

Απαιτήσεις                                   47.181

Υποχρεώσεις 	                2.336.336

Αµοιβές µελών ∆Σ                          0

8. Οι συγκριτικές καταστάσεις των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών διαφοροποιούνται σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες ως προς την απεικόνησή τους σε συνεχιζόµενες και διακοπτόµενες µόνο, 

γιατί επηρεάστηκαν από τη διακοπή της δραστηριότητας ενός καταστηµάτος στη διάρκεια της χρήσης 2014.

9. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 09/06/2015.

Μετά την ανάλυση του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων χρήσεως αναγιγνώσκεται η Έκθεση 
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του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Ισολογισµού και των 

αποτελεσµάτων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014. 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

 

της χρήσης από 1
η
 Ιανουαρίου 2014 έως 31

η
 ∆εκεµβρίου 2014 

σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
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Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

01/01/2014-31/12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COFFEE CONNECTION ABEE 

Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται 

από τα άρθρα 43α 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 τη δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας για τη χρήση 

2014, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την οικονοµική χρήση 2015. 

Την ευθύνη για την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων έχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας, η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη: 

1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

2. Μάρκος Γ. Σιγάλας, µέλος 

3. Μαργκώ (Μαρία) Χατζηνικολή, µέλος 
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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 ∆εκεµβρίου 2014 µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σε 
αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2014 ανήλθε σε €3.486.845 από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες ενώ ο αντίστοιχος το 2013 ήταν €3.993.724. Παρουσίασε µια µείωση της τάξεως 
του 12,7% σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από πωλήσεις 
καφέ, συµπεριλαµβανοµένου και του take away, στο δίκτυο λιανικής, στο δίκτυο franchise και στη 
χονδρική. Παράλληλα, υπάρχουν πωλήσεις σε είδη συνοδευτικά του καφέ (καφετιέρες, φίλτρα, 
λοιπές συσκευές καφέ,) σε λοιπά είδη διατροφής (κουλούρια για σερβίρισµα καφέ, λουκούµια, 
γλυκά κουταλιού κ.λπ). Μικρό ποσό των εσόδων προέρχεται από επισκευές µηχανών καφέ και από 
δικαιώµατα franchise. 
Τα αποτελέσµατα της χρήσης προ φόρων, από συνεχιζόµενες δραστηριότητες, ανήλθαν σε ζηµιές 
(€646.227), ενώ τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους ανήλθαν σε ζηµιές (€592.568). Από 
συνεχιζόµενες µόνο δραστηριότητες τα αποτελέσµατα το 2013 προ φόρων ανήλθαν σε  ζηµία 
(€454.645).  
Τα αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζηµία (€224.676) έναντι κερδών €47.377. Τα 
αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόµενες µόνο 
δραστηριότητες ανήλθαν σε ζηµία (€192.588) για την τρέχουσα χρήση (2013: κέρδη €64.858).  

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

Η Εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση των ταµειακών ροών της και των αποτελεσµάτων της 
εφαρµόζοντας µια συγκροτηµένη στρατηγική στη διαχείριση και βελτίωση του δικτύου της 
(λιανική – Franchise). Στην  κατεύθυνση αυτή προτεραιότητα έχει δοθεί στη µείωση των 
τραπεζικών δανείων της εταιρείας, στη µείωση των απαιτήσεων της εταιρείας, στην 
επαναδιαπραγµάτευση των όρων των δανείων, στην αύξηση των υποχρεώσεων χωρίς όµως να 
δηµιουργηθεί πρόβληµα στις συναλλαγές της εταιρείας και στη µείωση των εξόδων.  
Έχουν ήδη υπογραφεί συµβάσεις αναδιάρθρωσης µε τις Τράπεζες Αττικής, Πειραιώς & EFG. 
Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια µείωσης των εξόδων έχει ήδη επιτευχθεί µείωση σε ενοίκια 
καταστηµάτων, µείωση προσωπικού, περιορισµός διαφόρων εξόδων, ενώ έχει δοθεί  η διανοµή των 
εµπορευµάτων σε εταιρεία logistics. 
Παράλληλα, το κατάστηµα «Coffeeway» της Ν. Ιωνίας που το 2014 παρουσίαζε ζηµιογόνα 
αποτελέσµατα, έκλεισε εντός της χρήσης. 
Η προσπάθεια τώρα επικεντρώνεται στη µεταβίβαση καταστηµάτων σε νέους franchisees, έτσι 
ώστε να περιοριστεί το κόστος υποστήριξης και λειτουργίας του δικτύου. 
Παράλληλα, αναπτύσσεται το νέο concept της εταιρείας που είναι το «from been to cup» και έχει 
σα σκοπό τη µετατροπή των καταστηµάτων από καφεκοπτείο-take away σε take away-
καφεκοπτείο, αναπτύσσοντας νέο λογότυπο και νέα παρουσίαση. Πάνω σε αυτό το πρόγραµµα 
εργάζεται ο νέος µας συνεργάτης. 
Επίσης, εξετάζεται η απόσχιση του κλάδου λιανικής και χονδρικής για την προσέλκυση νέου 
επενδυτή. 
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3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο σηµαντικότερος κίνδυνος που ενδεχοµένως µπορεί να αντιµετωπίσει η εταιρεία όσον αφορά στη 

δραστηριότητά της είναι η ανεξέλεγκτη αύξηση της τιµής του καφέ στο χρηµατιστήριο 

εµπορευµάτων. Η εταιρεία για να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο αυτό προβαίνει σε προαγορές 

συµβολαίων καφέ και  εισάγει καφέ απευθείας από το εξωτερικό µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας 

CAFETEX ΑΒΕΕ. Ένα µέρος από την αύξηση της τιµής του καφέ µετακυλείται στον τελικό 

καταναλωτή. 

Στην παράγραφο 31 αναλύονται οι πολιτικές και η διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά στο 

συναλλαγµατικό κίνδυνο, το χρηµατοδοτικό και επιτοκιακό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας, τον 

πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου. 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Όλες οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισµού 

Βλέπε παρακάτω τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για το 2014 και 2013. 

 

Χρήση 2014: 

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  1/1 - 31/12/2014 

  Προς       

Από  
Coffee Connection 

ABEE 
Cafetex 
ABEE 

Street café A.E. 
Ελληνικά 

Καφεκοπτεία 
Coffe Connection 
ΑΒΕΕ 

0 0 0 0 

Cafetex ABEE 882.687 0 2.400 2.400 
Street café A.E. 0 0 0 0 
Ελληνικά Καφεκοπτεία 0 0 0 0 

 

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  31/12/2014 

  Υποχρέωση       

Απαίτηση 
Coffee Connection 

ABEE 
Cafetex 
ABEE 

Street café A.E. 
Ελληνικά 

Καφεκοπτεία 
Coffe Connection 
ΑΒΕΕ 

0 0 0 47.181 

Cafetex ABEE 2.319.065 0 10.744 10.744 
Street café A.E. 17.271,50 0 0 0 
Ελληνικά 
Καφεκοπτεία 

0 0 0 0 

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2014 

  
COFFEE 

CONNECTION ABEE 

CAFETEX 

ABEE 
    

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ∆Σ 20.098      
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ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
374.831 

 
      

ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 135.169       

 

Χρήση 2013: 

 

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  1/1 - 31/12/2013 

  Προς       

Από  
Coffee Connection 

ABEE 
Cafetex 
ABEE 

Street café A.E. 
Ελληνικά 

Καφεκοπτεία 
Coffe Connection 
ΑΒΕΕ 

- 805 0 0 

Cafetex ABEE 935.198 - 2.400 2.400 
Street café A.E. 0 0 - 0 
Ελληνικά Καφεκοπτεία 0 0 0 0 

 

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  31/12/2013 

  Υποχρέωση       

Απαίτηση 
Coffee Connection 

ABEE 
Cafetex 
ABEE 

Street café A.E. 
Ελληνικά 

Καφεκοπτεία 
Coffe Connection 
ΑΒΕΕ 

- 3.000 1.051 44.714 

Cafetex ABEE 1.745.514 - 8.288 8.288 
Street café A.E. 0 0 - 0 
Ελληνικά 
Καφεκοπτεία 

0 0 0 - 

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2013 

  
COFFEE 

CONNECTION ABEE 

CAFETEX 

ABEE 
    

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ∆Σ 20.098 3.133     
ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 469.453       
ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

  164.427       

 

 

Η Εταιρεία προµηθεύεται από την CAFETEX ΑΒΕΕ, καφέ. Οι αγορές της για τη χρήση 
2014 ανήλθαν σε ποσό € 870.687 (το 2013 ήταν € 923.411). Οι λοιπές διεταιρικές 
συναλλαγές αφορούν σε έσοδα από ενοίκια. 

 

4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 
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Για την επόµενη χρήση προβλέπουµε πωλήσεις € 3.700.000 και EBITDA €130.000 

Θέλω να εκφράσω την αισιοδοξία µου για τη χρήση που διανύουµε γιατί, παρά τις τεράστιες 
δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά, ο τζίρος της εταιρείας έχει µικρή µείωση χωρίς να υπάρχουν 
επισφάλειες. 

Επίσης, η µείωση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας φαίνεται ήδη και έχει θετικά 
αποτελέσµατα.  

Επιπλέον, στα πλαίσια των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών που υπάρχουν στην αγορά, έχουµε 
πετύχει επαναδιαπραγµάτευση των όρων κάποιων δανείων µε συγκεκριµένες τράπεζες.  

Για το 2015 έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για ανάπτυξη του σήµατος «Brazita» µε νέες συνεργασίες 
µε franchisees, νέα προϊόντα και βελτιωµένη εµφάνιση των καταστηµάτων. 

Έχουν υπογραφεί δύο νέα συµβόλαια franchise «Brazita» µέσα στο 2014 και εντός του 2015 έχουν 
υπογραφεί δύο νέα συµβόλαια franchise «Coffeeway». Αναµένουµε µέχρι τέλος του 2015 
τέσσερεις  νέες  συνεργασίες 

Παράλληλα, οι µέτοχοι αλλά και τρίτοι έχουν καταθέσει και πρόκειται να καταθέσουν χρηµατικά 
ποσά για την ταµειακή ενίσχυση της εταιρείας. 

 

Παιανία, 9  Ιουνίου 2015 
Εκ µέρους του ∆.Σ 

 
Ιωάννης Β. Μπενόπουλος 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας COFFEE CONNECTION ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας COFFEE CONNECTION 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 31η ∆εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 
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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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. Στο λογαριασµό «Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις» απεικονίζεται η αξία κτήσης µετοχών 
ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο ποσού ευρώ 655 χιλ, οι οικονοµικές 
καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η λογιστική πολιτική που 
έχει υιοθετήσει η εταιρεία για την αποτίµηση των συµµετοχών της είναι αυτή της εύλογης αξίας, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα του ∆ΛΠ 39 για τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
του ενεργητικού. Η εταιρεία, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, δεν προέβη σε επικαιροποίηση της αποτίµησης 
στην  εύλογη αξία της επένδυσης στη θυγατρική. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού,  κατά τη γνώµη 
µας, η αξία του λογαριασµού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 
655 χιλ., ενώ τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό 
των 531 χιλ  και  τα αποτελέσµατα της χρήσεως  αυξηµένα κατά 124 χιλ. 
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ο λογαριασµός «Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος» στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης περιλαµβάνει και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ποσού 
ευρώ 200 χιλ για τις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισής τους µε βάσει το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 12 «Φόροι εισοδήµατος», µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού, τα 
αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 
ποσό ευρώ 200 χιλ. 
3. Στους λογαριασµούς «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές απαιτήσεις» της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού ευρώ 391 
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χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει κατά την 31/12/2014 σχετική 
αποµείωση. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των 
απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί αποµείωση ποσού ευρώ 391 χιλ. Λόγω της µη 
αποµείωσης αυτής, η αξία των λογαριασµών αυτών και τα Ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα 
κατά ευρώ 391 χιλ, ενώ τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται αυξηµένα 
κατά το ποσό των 207 χιλ  και  τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυξηµένα κατά 183 χιλ. 
4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς οι λογαριασµοί «Μακροπρόθεσµα δάνεια» και «Λοιπές 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» στην κατάσταση οικονοµικής θέσης εµφανίζονται αυξηµένοι κατά 
ποσό ευρώ 2.749 χιλ και 350 χιλ αντίστοιχα, ενώ οι λογαριασµοί «Βραχυπρόθεσµα δάνεια» και 
«Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» εµφανίζονται µειωµένοι κατά ποσό ευρώ 3.099 χιλ. Τα 
ποσά αυτά αφορούν οµολογιακά δάνεια ποσού ευρώ 1.069 χιλ τα οποία έχουν καταστεί 
βραχυπρόθεσµα λόγω µη συµµόρφωσης µε καθορισµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και 
τραπεζικά δάνεια ποσού ευρώ 1.681 χιλ και οµολογιακά δάνεια ποσού ευρώ 350 χιλ τα οποία 
λήγουν µέσα στη χρήση και για τα οποία µέχρι την 31/12/2014 δεν έχουν πραγµατοποιηθεί οι 
απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση της διάρκειας αποπληρωµής τους. Η εταιρεία  την 
04/06/2015 εξασφάλισε την επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής τραπεζικού δανείου ποσού 
ευρώ 689 χιλ και κατά την 03/03/15 εξασφάλισε την επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής 
τραπεζικού δανείου ποσού ευρώ 240 χιλ. 
5. Στους λογαριασµούς «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» και «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί» 
περιλαµβάνονται και υποχρεώσεις ποσού ευρώ 267 χιλ από ρύθµιση οφειλών ληξιπροθέσµων 
φόρων  και ποσού ευρώ 339 χιλ από ρύθµιση οφειλών σε ασφαλιστικά Ταµεία. Κατά παρέκκλιση 
των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη  για  τα αναλογούντα πρόστιµα και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 
100,8 χιλ µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα 
αυξηµένα, ενώ οι  αντίστοιχες υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο µειωµένες κατά ποσό ευρώ 38,8 χιλ 
και τα έξοδα επόµενων χρήσεων αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 62 χιλ. 
6. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας 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 εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και 
των προσαυξήσεων που πιθανόν 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 των θεµάτων 1 έως 5 καθώς και τις πιθανές 
επιπτώσεις του θέµατος 6 που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση της Εταιρείας COFFEE CONNECTION ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 
ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, αφού ληφθούν υπόψη και οι προαναφερόµενες 
παρατηρήσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει 
καταστεί αρνητικό και συντρέχουν ο προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του 
Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Επιπλέον, το σύνολο της 
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αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων µε αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα να µην 
είναι σε θέση να αποπληρώσει µέρος των συµβατικών της υποχρεώσεων. Όπως αναλυτικότερα 
περιγράφεται στη σηµείωση 31.5 των οικονοµικών καταστάσεων η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει 
εκπονήσει σχέδιο λήψης µέτρων για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης, της ρευστότητας 
της και την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά 
τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων που συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή 
της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται 
επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό  
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Παύλος Στελλάκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24941 
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Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
Η

 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

(∆.Π.Χ.Α.), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
COFFEE CONNECTION ABEE στις  9 Ιουνίου 2015. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα 
στην Ιστοσελίδα της εταιρείας 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 ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014  

Ποσά σε Ευρώ Σηµ.   31.12.2014   31.12.2013 

          (αναµορφωµένη) 
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες           
Πωλήσεις 21   3.486.845    3.993.724  
Κόστος πωληθέντων 22   (1.461.141)   (1.707.766) 
Μικτό κέρδος     2.025.704    2.285.957  

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 23   166.738    208.261  
Έξοδα διοίκησης 22   (548.432)   (496.331) 
Έξοδα διάθεσης 22   (1.803.892)   (1.951.988) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 24   (157.372)   (95.249) 
Λειτουργικό κέρδος/ (ζηµία)     (317.253)   (49.349) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 26   2    2  
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 25   (328.976)   (405.297) 
Κέρδη (Ζηµία) προ φόρων     (646.227)   (454.645) 

Φόρος εισοδήµατος 27   53.659    22.883  
Κέρδη (Ζηµία) µετά από φόρους από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
    (592.568)   (431.762) 

∆ιακοπείσες δραστηριότητες           
Αποτέλεσµα περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

5   (34.343)   (24.275) 

ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΥΣ  
    (626.912)   (456.037) 

            

Λοιπά συνολικά έσοδα:           

Στοιχεία τα οποία µπορούν να επαναταξινοµηθούν 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων µεταγενέστερα 
          

Χρηµατοιοκονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

    300.000    399.700  

Αναβαλλόµενη φορολογία σχετιζόµενη µε τα 
στοιχεία που µπορούν να επαναταξηνοµηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

    (78.000)   (193.443) 
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Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης µετά από φόρους     222.000    206.257  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 
    (404.912)   (249.780) 

            
Κέρδη/(ζηµιές)  προ φόρων χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

    
(192.558) 

 
  64.858  

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων από 
διακοπείσες δραστηριότητες 

    (32.118)   (17.481) 

Συνολικά Κέρδη/(ζηµιές)  προ φόρων 
χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  και αποσβέσεων 

    
(224.676) 

 
  47.377  

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 

Τα αποτελέσµατα της συγκριτικής περιόδου διαφέρουν σε σχέση µε τα δηµοσιευµένα της 
προηγούµενης χρήσης ως προς την απεικόνιση των αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες µόνο.  

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31
ΗΣ

 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

ποσά σε Ευρώ Σηµ. 31.12.2014   31.12.2013 

          

Περιουσιακά στοιχεία         

Μη κυκλοφορούντα          
Ενσώµατα πάγια 6  826.682   843.433 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7  1.329.655   1.354.130 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 8  655.413   655.413 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρίες 8  3.944.648   3.700.000 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9  124.486   128.967 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  10  201.775   226.117 
    7.082.659   6.908.059 

Κυκλοφορούντα         
Αποθέµατα 11  600.687   626.438 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 12  727.218   1.024.072 
Λοιπές απαιτήσεις 13  437.802   282.708 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 14  55.313   73.875 
    1.821.020    2.007.093  
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    8.903.679   8.915.152 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις         
Ίδια κεφάλαια          
Μετοχικό κεφάλαιο 15  715.430   614.787 
Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου 

15  150.000   250.061 

Υπέρ το άρτιο 16  1.819.545   1.670.127 
Αποθεµατικά 16  2.326.181   2.104.181 
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Κέρδη εις νέο   (4.889.840)   (4.262.929) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   121.316   376.227 

Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες          
∆άνεια 18  2.840.305   1.862.345 
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζοµένους µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 

17  251.598   256.508 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 20  642.750   658.150 
    3.743.653   2.777.003 

Βραχυπρόθεσµες          
Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές 
υποχρεώσεις 

19  2.993.733   2.397.453 

Λοιπές υποχρεώσεις 20  1.498.889   1.518.506 
∆άνεια 18  555.088   1.845.962 
    5.047.710   5.761.922 
Σύνολο υποχρεώσεων   8.782.363   8.538.925 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

  8.903.679   8.915.152 

 
 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
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III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 

Ποσά σε € Σηµ 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Τακτικό 

αποθεµατικό 

Υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 

αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 

1/1/2013 
  564.789 48.661 1.670.128 1.899.260 (3.806.892) 375.946 

Αποτέλεσµα χρήσης   0 0 0 0 (456.037) (456.037) 

Λοιπά συνολικά έσοδα:               

Περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση 

16 0 0 0 399.700 0 399.700 

Αναβαλλόµενη φορολογία 
σχετιζόµενη µε τα στοιχεία 
που µπορούν να 
επαναταξηνοµηθούν στην 
κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

16 0 0 0 (193.443) 0 (193.443) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 

χρήσης µετά από φόρους 
  0 0 0 206.257 0 206.257 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα χρήσης µετά από 

φόρους 

  0 0 0 206.257 (456.037) (249.780) 

                

Αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου  49.997   (49.997)   

Ποσά προορισµένα για 
αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου 

  0 0 0 250.061 0 
250.061 

 

Συναλλαγές µε 

ιδιoκτήτες 
  49.997 0 0 

200.063 

 
0 250.061 

Υπόλοιπο την 31 

∆εκεµβρίου 2013 
  614.787 48.661 1.670.128 2.305.580 (4.262.929) 376.227 

                

Αποτέλεσµα χρήσης   0 0 0 0 (626.912) (626.912) 

Λοιπά συνολικά έσοδα:               
Περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση 

16 0 0 0 300.000 0 300.000 

Αναβαλλόµενη φορολογία 
σχετιζόµενη µε τα στοιχεία 
που µπορούν να 
επαναταξηνοµηθούν στην 
κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

16 0 0 0 (78.000) 0 (78.000) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 

χρήσης µετά από φόρους 
  0 0 0 222.000 0 222.000 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα χρήσης µετά από 

φόρους 

  0 0 0 222.000 (626.912) (404.912) 

                

Αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου 

15 
100.643 

 
0 149.417 (250.060) 0 0 

Ποσά προορισµένα για 
αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου 

15 0 0 0 
150.000 

 
0 150.000 

Συναλλαγές µε 

ιδιoκτήτες 
  100.643 0 149.417 (100.060) 0 150.000 

Υπόλοιπο την 31 

∆εκεµβρίου 2014 
  715.430 48.661 1.819.545 2.427.520 (4.889.840) 121.316 
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Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 

 

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 

ποσά σε € Σηµ. 31.12.2014   31.12.2013 

        (επαναδιατυπωµένη) 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
        

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) 

  
(646.227) 

 
  (454.524) 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες 
δραστηριότητες) 

5   (34.343)   (24.275) 

Προσαρµογές για:         
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων   111.404   86.522 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων   40.279   29.910 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού   (4.910)   (34.801) 
Έσοδα από διαγραφή υποχρέωσης προς 
συνδεδεµένη 

  0   0 

Έσοδα τόκων   (2)   (2) 
Έξοδα τόκων   321.187   405.297 
Προσαρµογές διακοπεισών δραστηριοτήτων   28.672   17.814 
    467.959   486.927 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης         

(Αύξηση)/µείωση αποθεµάτων   25.751   121.117 
(Αύξηση)/µείωση απαιτήσεων   146.242   349.669 
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων   610.338   279.137 
    782.331   749.923 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
  604.063   782.326 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος   0    0  
Λειτουργικές ροές από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 
  604.063   782.205 

Λειτουργικές ταµειακές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

  (5.671)   (6.461) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

λειτουργικές δραστηριότητες 
  598.391   775.744 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες 
        

Αγορές ενσώµατων παγίων   (105.525)    (23.124) 
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού   (33.603)   (33.705) 
Χρηµατοοικονοµική στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

  55.352    0 

Τόκοι που εισπράχθηκαν   2   2 
Επενδυτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

  0   0 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες 
  (83.755)   (56.827) 
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Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες 
       

Έκδοση κοινών µετοχών      49.998 
Οµολογιακό δάνειο µετόχων   130.000    5.000 
Λήψη δανεισµού       0 
Αποπληρωµή δανεισµού   (663.178)   (737.997) 
Χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές από 
διακοπείσες δραστηριότητες 

  0   0 

Καθαρές ταµειακές ροές από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
  (533.178)   (683.000) 

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα 
  (18.561)   35.918 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή 
της περιόδου από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

  73.875   37.957 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή 
της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 

  0   0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά 

ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

  55.314    73.875 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά 

ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου από 

διακοπείσες δραστηριότητες 

  0   0 

 
Οι ταµειακές ροές της συγκριτικής περιόδου διαφέρουν σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες της 
προηγούµενης χρήσης ως προς την απεικόνιση των αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες µόνο.
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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ THN ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εταιρεία «COFFEE CONNECTION Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία» µε 
διακριτικό τίτλο «CΟFFEE CONNECTION ABEE» (εφεξής «Εταιρεία»), ιδρύθηκε το 1995. 

Έδρα της Εταιρείας κατά τη σύστασή της έχει ορισθεί ο ∆ήµος Aθηναίων και είναι 
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 33817/04/Β/95/35(00). Σήµερα, 
εδρεύει στη Παιανία, στην οδό Αγίου Λουκά ΤΚ 19002. 

Η διάρκεια της Εταιρείας, µε βάση το ιδρυτικό καταστατικό της είχε οριστεί σε 50 χρόνια 
από τη δηµοσίευση της εγκριτικής απόφασης για ίδρυση από την Εποπτεύουσα Αρχή στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. 

Αντικείµενο της Εταιρείας είναι η διαχείριση δικτύων λιανικής πώλησης καφέ (Coffeeway 
και Brazita), η διαχείριση καταστηµάτων πώλησης µηχανών καφέ Via Espresso, το εµπόριο 
καφέ και συναφών ειδών, η χονδρική πώληση και οι εξαγωγές. Η Εταιρεία είναι 
πιστοποιηµένη για την εγκατάσταση και εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά 
ΕΝ ISO 9001:2000 και EN ISO 22000:2005. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά οριστεί, σε € 57 χιλ. διαιρούµενο σε 2.000 
µετοχές ονοµαστικής αξίας €29,35 η κάθε µία. Μετά από συνεχείς αυξήσεις, το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας στις 31/12/2014 ανέρχεται σε €715 χιλ. και είναι διαιρεµένο σε 
244.174 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,93 έκαστη.  

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας ήταν 61 άτοµα, 
ενώ την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ήταν 63 άτοµα. 

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο την 09 Ιουνίου 2015 και υπόκεινται στην οριστική έγκριση της 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, είναι δε διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας (Οδ. Αγ. 
Λουκά, Παιανία) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο. 
 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: 

• Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος, 

• Μαργκώ (Μαρία) Χατζηνικολή, Μέλος 

• Μάρκος Γ. Σιγάλας, Μέλος 

 

 

2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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2.1 ∆ήλωση συµµόρφωσης 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 που καλύπτουν τη 
χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2014, έχουν συνταχθεί µε βάση 
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ∆ιερµηνειών τους, οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014. 

Η Εταιρεία εφαρµόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις 
εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται 
παρακάτω στη σηµείωση 3, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόµενες 
περιόδους. 

2.2 Βάση επιµέτρησης 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
όπως αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των συµµετοχών σε 
θυγατρικές. 

2.3 Νόµισµα παρουσίασης 

Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός 
εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.4 Συγκρισιµότητα 

Τα µεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσµάτων και της Κατάστασης των Ταµειακών Ροών της 
χρήσης που έληξε την 31/12/2014 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να περιληφθούν µόνο οι 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των διακοπεισών δραστηριοτήτων τόσο 
της τρέχουσας ετήσιας περιόδου όσο και της συγκριτικής ετήσιας περιόδου, 
περιλαµβάνονται διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σηµείωση (βλ. σηµείωση 5) 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 5. 

2.5 Χρήση εκτιµήσεων 

Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων 
και την άσκηση κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, 
παραδοχές και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιµώνται 
ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη 
διάρκεια της χρήσης για ορισµένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόµενες 
εκτιµήσεις για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

Οι παραδοχές και οι εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύµφωνα µε την 
ιστορική εµπειρία και άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για την 
έκβαση µελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάµενες 
συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο µέλλον και ως συνέπεια, τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς 
υπολογισµούς. 
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Οι τοµείς που απαιτούν τον µεγαλύτερο βαθµό κρίσης καθώς και οι τοµείς στους οποίους οι 
εκτιµήσεις και οι παραδοχές έχουν σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη σηµείωση 4 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

2.6 Αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές 

Στις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που 
χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 
προσαρµοσµένων µε τα νέα Πρότυπα, και τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ (βλ. 
παραγράφους 2.6.1 και 2.6.2). 

2.6.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων 

Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και η εφαρµογή τους 
είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή µεταγενέστερα. 

• ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό 

Έλεγχο» (Joint Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες 

Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Το Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 
και ∆ΠΧΑ 12. Το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο 
ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. 
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και 
την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό 
Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών 
που συµµετέχουν σε έναν Κοινό ∆ιακανονισµό (Joint Arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το 
∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές 
Μονάδες – Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 
«Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις 
συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων 
Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Σχήµατα Υπό Κοινό 

Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 

10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις 
αναφορικά µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον 
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πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 µειώνοντας 
τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη 
συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες 
επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. 
Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27) 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 
και ∆ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το 
IASB χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία 
του κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να 
αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία 
µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης 
επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά 
επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10 σχετικά µε την 
ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συµψηφισµός 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2014) 

Το ∆εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις 
απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 
ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - 

Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιµο Ποσό Μη-Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του 

Ενεργητικού (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2014) 

Το Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 
36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις 
γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό ενός 
στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί µείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην 
εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Ο στόχος των προτεινόµενων 
τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή µίας εξαίρεσης περιορισµένου σκοπού, αναφορικά µε την 
αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 39. Συγκεκριµένα, εφόσον 
πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται µία εξαίρεση όταν ο αντισυµβαλλόµενος ενός 
παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο 
αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα αλλαγών σε νόµους ή κανονισµούς. Σχετική εξαίρεση θα 
περιλαµβάνεται και στο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 01/01/2014) 

Το Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 21. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει 
πότε µία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει 
επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Το Ε∆∆ΠΧΑ 21 είναι µία διερµηνεία 
του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού». 
Το ∆ΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η 
παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσµευτικό γεγονός. Η 
διερµηνεία αναφέρει ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή 
της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία και η οποία επιφέρει την 
πληρωµή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

2.6.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα 
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε 
το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την 
επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και επίσης µια 
ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» ( εφαρµογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
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Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυτού 
προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των εταιρειών  
που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε 
ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την 
τιµολόγηση των συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής οντότητας. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• .∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Το Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι 

πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από 

τις αρχές των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο 

έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και κάποιες 

διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν 

νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός 

των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου 

ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 

8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα 

στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος 

αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: 

Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

∆εκέµβριο του 2014.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από µία 
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σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν 

νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 1: Η έννοια 

των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρµογής της 

παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του 

∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόµηση των 

ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε το Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν 

νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές 

στις µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και εφαρµογή των απαιτήσεων του 

∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ∆ΛΠ 

34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζοµένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/07/2014) 

Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές 
Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές 
εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της 
τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι 
ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που 
υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το ∆εκέµβριο του 2014. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016): 
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Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 
«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα 
τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή 
Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 
Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από τις 
οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που 
πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 
εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η 
χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι 
οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα 
πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι 
τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί 
του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο 
εφαρµογής του ∆ΛΠ 41.Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε Αποδεκτές 

Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το 
∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών 
οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει 
ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µια 
δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν 
άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που 
ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισµός των αποκτήσεων συµµετοχών σε από κοινού 

λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 



Σελίδα 562 
COFFEE CONNECTION ABEE                                     ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ  
Ε∆ΡΑ Ο∆ΟΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – 19002 
ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΡ.Μ.ΑΕ 33817/04/Β/95/35(00) 
ΑΦΜ 094470071 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  

 

 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης 
συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και 
διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις 
παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 
οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 

Εφαρµόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε 
τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των 
προτύπων. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

3.1 Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες 

Οι συµµετοχές της Εταιρείας στις θυγατρικές της αποτιµώνται σε εύλογες αξίες, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα του ∆ΛΠ 39 για τα διαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού. Οι 
επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, ενώ οποιαδήποτε µεταγενέστερη 
µεταβολή σε αυτή την αξία, αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στον βαθµό που η 
µεταβολή αυτή δεν αφορά σε ζηµιά από µόνιµη µείωση της αξίας της επένδυσης. 

3.2 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο του ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή έναν 
συµµετοχικό τίτλο σε µία άλλη επιχείρηση. 

3.2.1 Αρχική Αναγνώριση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία κατά την 
οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται 
στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτόµενων στη συναλλαγή δαπανών, µε 
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εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και τις χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

 

3.2.2 Ταξινόµηση και Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται σε κατηγορίες µε βάση την ουσία 
της σύµβασης και τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η κατηγορία στην οποία 
ταξινοµείται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς 
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία θα ταξινοµηθεί το µέσο, ισχύουν διαφορετικοί 
κανόνες όσον αφορά στην αποτίµησή του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε 
προσδιοριζόµενου αποτελέσµατος είτε στα κέρδη ή στις ζηµιές της Κατάστασης Συνολικών 
Εσόδων είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά 
στα ίδια κεφάλαια. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την 
31/12/2014 περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες: 
• δάνεια και απαιτήσεις, και 
• διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού.  

i) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και για τα 
οποία η Εταιρεία δεν έχει σκοπό την άµεση πώλησή τους. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις 
αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον 
κάθε πρόβλεψη για αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων 
αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις 
διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους. 

ii) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν µη 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία ταξινοµούνται ως 
διαθέσιµα προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινοµηθούν σε άλλες κατηγορίες 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 
ενεργητικού που ταξινοµούνται στην κατηγορία αυτήν αποτιµώνται στην εύλογη αξία, 
εφόσον αυτή µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, µε τις µεταβολές στην αξία τους να 
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και 
σωρευτικά σε ειδικό αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Το διαθέσιµο προς πώληση είναι το 
χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα οποία δεν υπάρχει καθορισµένος χρονικός ορίζοντας 
κράτησης και µπορούν να ρευστοποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες ρευστότητας, τις 
µεταβολές των επιτοκίων ή των τιµών. Κατά την πώληση ή την αποµείωση των διαθέσιµων 
προς πώληση στοιχείων του ενεργητικού, τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που είχαν 
αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναταξινοµούνται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου. Σε 
περίπτωση αποµείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζηµιών που µεταφέρεται από τα ίδια 
κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα συνίσταται στη διαφορά µεταξύ της αξίας 
κτήσης και της εύλογης αξίας µείον κάθε ζηµιά αποµείωσης που έχει προηγουµένως 
αναγνωριστεί. Οι ζηµίες αποµείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα για 
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επένδυση σε συµµετοχικό τίτλο ταξινοµηµένο ως διαθέσιµο προς πώληση δεν αναστρέφονται 
µέσω των αποτελεσµάτων.  

Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης 
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς (ηµεροµηνία κλεισίµατος). Αναφορικά µε τις επενδύσεις που 
δεν εµπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση γενικά αποδεκτές 
τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αµφοτεροβαρείς 
συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, αναφορά στην χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης 
επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά µε αυτά της αποτιµώµενης, ανάλυση 
προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης επενδύσεων. 

3.2.3 Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν κυρίως οµολογιακά 
δάνεια και δάνεια τραπεζών. Οι δανειακές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, 
που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης 
σχετικά µε τον δανεισµό. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο 
αποσβεσµένο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια 
ταξινοµούνται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωµα να µεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 
µήνες µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

3.2.4 Μέθοδοι Επιµέτρησης Εύλογης Αξίας 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης χωρίς να αφαιρούνται τα έξοδα πώλησης. 
Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση γενικά 
αποδεκτών τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 
στοιχείων που διαπραγµατεύονται, µοντέλα αποτίµησης παραγώγων και προεξόφληση 
ταµειακών ροών. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί ευρέως αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης για την 
εκτίµηση της εύλογης αξίας. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται βασίζονται σε σχετικές 
µετρήσεις της αγοράς (επιτόκια, τιµές µετοχών κ.λπ.) κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Τεχνικές αποτίµησης χρησιµοποιούνται επίσης και για την 
αποτίµηση µη διαπραγµατεύσιµων συµµετοχικών τίτλων καθώς και παραγώγων µε 
υποκείµενο µη διαπραγµατεύσιµους συµµετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή οι τεχνικές 
που χρησιµοποιούνται είναι περισσότερο πολύπλοκες και εκτός από δεδοµένα της αγοράς 
ενσωµατώνουν και υποθέσεις και εκτιµήσεις για τις µελλοντικές ταµειακές ροές. Οι 
εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές βασίζονται στις καλύτερες εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης 
και το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο της αγοράς για ένα µέσο µε τα ίδια 
χαρακτηριστικά και κινδύνους. 

3.2.5 Αποαναγνώριση 

Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία χάνει 
τον έλεγχο επί των συµβατικών δικαιωµάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό 
συµβαίνει όταν τα δικαιώµατα λήγουν ή µεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει 
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
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Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η συµβατική δέσµευση της 
Εταιρείας για καταβολή µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων λήγει, ακυρώνεται ή 
εξαλείφεται. 

Όταν µία υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον 
ίδιο τρίτο (δανειστή) µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάµενοι όροι µιας 
υποχρέωσης διαφοροποιούνται ουσιαστικά, τότε αποαναγνωρίζεται η υφιστάµενη 
υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιηµένη και η διαφορά µεταξύ των δύο, 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

3.2.6 Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συµψηφίζονται και το 
καθαρό ποσό εµφανίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, µόνο όταν η Εταιρεία έχει 
το νοµικό δικαίωµα και προτίθεται να προβεί στον ταυτόχρονο διακανονισµό της απαίτησης 
και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό. 

Έξοδα και έσοδα συµψηφίζονται µόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν 
αφορούν κέρδη ή ζηµιές που προέκυψαν από µία οµάδα παρόµοιων συναλλαγών, όπως 
συναλλαγές εµπορικού χαρτοφυλακίου. 

3.3 Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 

3.3.1 Μη Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του Ενεργητικού 

Για σκοπούς εκτίµησης της αποµείωσης τα στοιχεία του ενεργητικού κατηγοριοποιούνται 
στην µικρότερη οµάδα στοιχείων που µπορεί να παράγει ταµειακές ροές ανεξάρτητα από 
άλλα στοιχεία ή οµάδες στοιχείων (Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών). Ως 
αποτέλεσµα, ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού εξετάζονται για µείωση της αξίας τους 
µεµονωµένα ενώ άλλα σε επίπεδο Μονάδων ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών. Η υπεραξία 
κατανέµεται σε εκείνες τις Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών από τις οποίες 
αναµένεται να προκύψουν ωφέλειες από συνέργιες σχετιζόµενων επιχειρηµατικών 
συνενώσεων και αντιπροσωπεύει το µικρότερο επίπεδο στο οποίο η ∆ιοίκηση παρακολουθεί 
την υπεραξία. 

Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός στοιχείου 
του ενεργητικού ή µιας Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιµο 
ποσό τους, το οποίο είναι το υψηλότερο µεταξύ εύλογης αξίας µείον τα κόστη πώλησης και 
της αξίας λόγω χρήσης. Για τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης, η ∆ιοίκηση 
προσδιορίζει τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές για κάθε Μονάδα ∆ηµιουργίας 
Ταµειακών Ροών προσδιορίζοντας ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο προκειµένου να 
υπολογίσει την παρούσα αξία αυτών των ταµειακών ροών. Τα στοιχεία που 
χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο αποµείωσης προκύπτουν άµεσα από τους πιο πρόσφατους 
εγκεκριµένους από τη ∆ιοίκηση προϋπολογισµούς, προσαρµοσµένα κατάλληλα ώστε να µην 
περιλαµβάνουν µελλοντικές αναδιοργανώσεις και βελτιώσεις των στοιχείων του 
ενεργητικού. Προεξοφλητικοί παράγοντες προσδιορίζονται µεµονωµένα για κάθε Μονάδα 
∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών και αντικατοπτρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία κινδύνων που 
έχουν προσδιοριστεί από τη ∆ιοίκηση για κάθε ένα από αυτά.  

3.3.2 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του Ενεργητικού 
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Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, 
τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσο ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού ή 
µία οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού έχει αποµειωθεί. Τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης (εφόσον 
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώµενα στο κόστος 
κτήσης ή στην εύλογη αξία (συµµετοχές σε θυγατρικές) και στοιχεία του ενεργητικού 
αποτιµώµενα στο αποσβεσµένο κόστος (µακροπρόθεσµες απαιτήσεις). 

Στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
(χρεωστικοί, συµµετοχικοί τίτλοι και διαθέσιµα προς πώληση), η µείωση στην εύλογη αξία 
του στοιχείου που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα και σωρευτικά στα ίδια 
κεφάλαια µεταφέρεται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου αναφοράς. Το ποσό της ζηµιάς 
αποµείωσης είναι ίσο µε τη διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης του στοιχείου και της 
εύλογης αξίας του. Μεταγενέστερη αναστροφή ζηµιάς αποµείωσης συµµετοχικού τίτλου δεν 
επιτρέπεται να διενεργείται µέσω των αποτελεσµάτων. Αντίθετα, αν σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία η εύλογη αξία ενός χρεωστικού τίτλου αυξηθεί, και σχετίζεται µε αντικειµενικά 
γεγονότα που συνέβησαν µετά το σχηµατισµό της πρόβλεψης, τότε η αναστροφή της 
πρόβλεψης αποµείωσης αναγνωρίζεται µέσω των αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία των 
συµµετοχών σε θυγατρικές προσδιορίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως για τα µη 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. 

Η ανακτήσιµη/εισπράξιµη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού 
προκειµένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές 
γραµµές βάσει της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, 
προεξοφληµένων είτε µε βάση το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε 
στοιχείου ή οµάδας στοιχείων ή µε τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόµοιου 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στα 
κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου αναφοράς. 

3.4 Ενσώµατα Πάγια 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις στις αξίες 
κτήσης τους (αξίες τεκµαιρόµενου κόστους κατά την ηµεροµηνία µετάβασης), µείον τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης των παγίων. Το κόστος κτήσης 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτόµενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων 
αυτών. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων 
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου 
στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 
συντηρήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. Οι αποσβέσεις των 
στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη 
ζωή τους που έχει ως εξής: 

Ενσώµατα Πάγια Ωφέλιµη ζωή (σε 

Κτιριακές εγκαταστάσεις και 30 
Μηχανήµατα και µηχανολογικός 25 
Μεταφορικά µέσα 5-7 

Λοιπός εξοπλισµός 3-5 
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, 
τότε η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την 
πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 

3.5 Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού 

Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού αποτιµάται αρχικά στο κόστος κτήσης του. Μετά την 
αρχική αναγνώριση, τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 
µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν συσσωρευµένη ζηµιά αποµείωσης. Οι 
αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 
των άυλων στοιχείων. Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται 
µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. 

3.6 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το ιστορικό κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου 
σταθµικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην 
κανονική λειτουργία της Εταιρείας µείον τα εκτιµώµενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και 
τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή 
απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

3.7 Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική 

Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά 
από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα, ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί 
απαιτήσεων (υπόλοιπα που υπερβαίνουν τους κανονικούς όρους πίστωσης) αποτιµώνται στο 
αποσβεσµένο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η Εταιρεία έχει 
θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές 
βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, µε παράλληλη εκτίµηση σχετικών 
οικονοµικών πληροφοριών. Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς όλες οι καθυστερηµένες ή 
επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται προκειµένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, ώστε να 
αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων 
πελατών χρεώνεται σε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

3.8 Λειτουργικές Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 
του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών 
µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

3.9 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, 
καταθέσεις όψεως, προθεσµιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, 
καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι άµεσα µετατρέψιµες σε 
συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθεσίµων που υπόκεινται σε µη σηµαντικό κίνδυνο 
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µεταβολής της αξίας τους. Για τον σκοπό της σύνταξης των Καταστάσεων των Ταµειακών 
Ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς 
και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 

3.10 Μετοχικό Κεφάλαιο και Ίδιες Μετοχές 

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που 
έχουν εκδοθεί. Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε 
διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. 

(α) Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 

Τα άµεσα έξοδα σχετικά µε την έκδοση νέων µετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων 
κεφαλαίων, καθαρά από φόρους. 

(β) Μερίσµατα µετοχών 

Τα µερίσµατα µετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. 

(γ) Ίδιες Μετοχές 

Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες µετοχές. 
Οι ίδιες µετοχές αναγνωρίζονται στην αξία κτήσης τους, περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 
«Ίδιες Μετοχές» και απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων έως ότου ακυρωθούν, 
επανεκδοθούν ή επαναπωληθούν. Η αξία κτήσης των ιδίων µετοχών περιλαµβάνει και έξοδα 
συναλλαγών, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος που αναλογεί σε αυτά. Ο αριθµός 
των ιδίων µετοχών που κατέχονται από την Εταιρεία δεν µειώνει τον αριθµό των µετοχών 
που βρίσκονται σε κυκλοφορία, ωστόσο επηρεάζει τον αριθµό των µετοχών που 
περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των κερδών ανά µετοχή. Οι ίδιες µετοχές που κατέχονται 
από την Εταιρεία δεν ενσωµατώνουν δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος. Η διαφορά µεταξύ της 
αξίας κτήσης και του οριστικού τιµήµατος από την επαναπώληση (ή επανέκδοση) των ιδίων 
µετοχών, καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια και δεν περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του 
καθαρού αποτελέσµατος της χρήσης. 

3.11 Φορολογία Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενη Φορολογία 

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, 
τους αναβαλλόµενους φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 
χρήσεων. 

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών Καταστάσεων Οικονοµικής Θέσης, 
σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα 
φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της 
Εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για 
πρόσθετους φόρους, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά 
θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές. 

Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος 

Αναβαλλόµενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 
οικονοµικά βάρη ή οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα 
καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόµενος φόρος 
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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 υποχρέωσης σε 
συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν 
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµιά. Οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στη χρήση 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 
αναφοράς της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς 
προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο 
φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης, 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 ενώ επανεξετάζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία αναφοράς και µειώνονται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα 
είναι διαθέσιµο επαρκές φορολογητέο κέρδος για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας 
µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που 
επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρείας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής 
θέσης. 

3.12 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: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης 
περιλαµβάνουν εφάπαξ αποζηµιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που 
καταβάλλονται στους εργαζόµενους µετά την λήξη της απασχόλησης ως αντάλλαγµα της 
υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για παροχές συνταξιοδότησης αφορούν σε 
προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων 
καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα προγράµµατα 
συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από της Εταιρεία χρηµατοδοτούνται εν µέρει µέσω 
πληρωµών σε ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύµατα. 
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(α) Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 

Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε 
Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), µε αποτέλεσµα να µην 
ανακύπτει νοµική υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί 
να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόµενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην 
καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταµεία. Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε 
ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση µετά και την 
αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευµένες εισφορές αναγνωρίζονται 
ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

(β) Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών (Μη χρηµατοδοτούµενο) 

Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της Εταιρείας αφορά στη νοµική δέσµευση που έχει 
αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης συνταξιοδότησης σύµφωνα µε το Ν. 
2112/1920. Η θεµελίωση δικαιώµατος συµµετοχής σε αυτά τα προγράµµατα, βασίζεται 
συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου µέχρι την συνταξιοδότηση του. Η 
Εταιρεία υπολογίζει το ποσό της πρόβλεψης σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού που 
προβλέπει ο κωδ.Ν.2190/1920 και όχι µε τη «projected unit credit method», τη µοναδική που 
προβλέπει το ∆ΛΠ 19. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι διαφορές στον υπολογισµό της υποχρέωσης 
από τις δύο µεθόδους δεν είναι σηµαντικές. 

3.13 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 
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 των Οικονοµικών Καταστάσεων και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν 
την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αναγνωρίζονται µόνο εάν υπάρχει ένα 
λεπτοµερές πρόγραµµα της αναδιοργάνωσης και η ∆ιοίκηση έχει ανακοινώσει τα βασικά 
σηµεία του στα µέρη που επηρεάζονται από την αναδιοργάνωση. Όταν η επίδραση της 
διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης αποτελεί η 
παρούσα αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η 
υποχρέωση. 

Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί µία εκροή πόρων προκειµένου να διακανονιστεί 
µια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηµατισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. 

Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονοµικών πόρων ως αποτέλεσµα παρουσών δεσµεύσεων 
θεωρείται µη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, δεν 
αναγνωρίζεται καµία υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν 
πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες 
απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

3.14 Αναγνώριση εσόδων – εξόδων 
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Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε 
αξιοπιστία. Το έσοδο αποτιµάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και 
είναι καθαρό από φόρο προστιθέµενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις. Το 
ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την πώληση έχουν επιλυθεί. 
Η αναγνώριση των εσόδων και εξόδων γίνεται ως εξής: 
• Πώληση αγαθών: Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα 

οφέλη της κυριότητας των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως µε την αποστολή των 

αγαθών. 

• Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δουλευµένου. 

• Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου αναφοράς 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 σε δεδουλευµένη βάση. 

3.16 Κέρδη ή ζηµιές από διακοπείσες δραστηριότητες 

Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί ένα συστατικό µέρος της Εταιρείας που έχει είτε 
διατεθεί είτε ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη προς πώληση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
∆ΠΧΑ 5. Τα κέρδη ή οι ζηµιές από διακοπείσες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των 
κερδών ή ζηµιών της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζονται ως ξεχωριστό κονδύλι της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων. Το ποσό αυτό αποτελεί τα µετά φόρων αποτελέσµατα των 
διακοπεισών δραστηριοτήτων και το µετά φόρων κέρδος ή ζηµιά που προέκυψε από την 
αποτίµηση και διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν ταξινοµηθεί ως 
κατεχόµενα προς πώληση. Οι γνωστοποιήσεις διακοπεισών δραστηριοτήτων της συγκριτικής 
περιόδου περιλαµβάνουν γνωστοποιήσεις για προγενέστερες περιόδους που παρουσιάζονται 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις ώστε οι γνωστοποιήσεις να σχετίζονται µε όλες τις 
εκµεταλλεύσεις που έχουν διακοπεί µέχρι την ηµεροµηνία του λήξης της τελευταίας 
περιόδου που παρουσιάζεται. Στην περίπτωση κατά την οποία δραστηριότητες προηγούµενα 
ταξινοµηµένες ως διακοπείσες θεωρούνται πλέον συνεχιζόµενες, οι γνωστοποιήσεις 
προηγούµενων περιόδων προσαρµόζονται ανάλογα. 

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τον σχηµατισµό κρίσεων, 
εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και τις 
υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και 
τα έσοδα και έξοδα κατά τις παρουσιαζόµενες περιόδους. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις 
βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 
λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς βάσει όλων των 
διαθέσιµων πληροφοριών. Συγκεκριµένα ποσά που περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις 
Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας 
τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι 
γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Μία 
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λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και απαιτεί τις κρίσεις της ∆ιοίκησης. 

(1) Ωφέλιµη Ζωή Αποσβέσιµων Στοιχείων 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων του ενεργητικού σε 
κάθε ετήσια περίοδο αναφοράς. Την 31/12/2014 η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές 
αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

(2) Εκτίµηση Εύλογης Αξίας Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 

Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού για τα οποία δεν υπάρχουν δηµοσιευµένες τιµές αγοράς, απαιτεί τη 
χρησιµοποίηση συγκεκριµένων τεχνικών εκτίµησης. Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας τους 
απαιτεί διαφόρων ειδών εκτιµήσεις. Οι σηµαντικότερες αφορούν στην εκτίµηση των 
διαφόρων κινδύνων στους οποίους υπόκειται το µέσο, όπως επιχειρηµατικός κίνδυνος, 
κίνδυνος ρευστότητας κτλ., και στην εκτίµηση των µελλοντικών προοπτικών κερδοφορίας 
επιχειρήσεων σε περίπτωση αποτίµησης συµµετοχικών τίτλων. 

(3) Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των 
φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 
εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 
προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι από τον φορολογικό έλεγχο 
των ανέλεγκτων χρήσεων δεν θα ανακύψουν σηµαντικές διαφορές φόρου για την Εταιρεία. 

(4) Έλεγχοι Αποµείωσης Στοιχείων του Ενεργητικού 

Η Εταιρεία διενεργεί τον σχετικό έλεγχο αποµείωσης τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και 
όποτε υπάρχει ένδειξη για αποµείωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 36. Προκείµενου 
να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης, απαιτείται ο υπολογισµός της αξίας 
χρήσης και της εύλογης αξίας αποµειωµένης κατά το κόστος πώλησης της επιχειρηµατικής 
µονάδας. Συνήθως, χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι παρούσας αξίας ταµειακών ροών. Για την 
εφαρµογή των συγκεκριµένων µεθόδων, η ∆ιοίκηση απαιτείται να χρησιµοποιήσει στοιχεία 
όπως εκτιµώµενη µελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, επιχειρηµατικά σχέδια καθώς και 
στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια κ.λπ. Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για 
σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική 
τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Εντός της τρέχουσας περιόδου αναφοράς δεν 
προέκυψε η ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων αποµείωσης. 

(5) Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση µε συγκεκριµένους 
πελάτες, όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της 
σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση 
προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις 
επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και λαµβάνοντας υπόψη 
στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών 
δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

(6) Αβέβαιη Έκβαση Εκκρεµών Επίδικων Υποθέσεων 

Η Εταιρεία εξετάζει τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς των 
Οικονοµικών Καταστάσεων, προκειµένου να εξετάσει την ανάγκη διενέργειας προβλέψεων 
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για επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας. ∆εν υφίστανται δικαστικές αγωγές ή αξιώσεις 
τρίτων κατά της Εταιρείας. 

(7) Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού 

Η Εταιρεία υπολογίζει το ποσό της πρόβλεψης σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού που 
προβλέπει ο κωδ.Ν.2190/1920 και όχι µε τη «projected unit credit method», τη µοναδική που 
προβλέπει το ∆ΛΠ 19. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι διαφορές στον υπολογισµό της υποχρέωσης 
από τις δύο µεθόδους δεν είναι σηµαντικές. 

(8) Ταξινόµηση µισθώσεων 

Κατά την εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΛΠ 17 αναφορικά µε την ταξινόµηση των 
µισθώσεων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου µία συναλλαγή δεν είναι πάντα συµπερασµατική. 
Στις περιπτώσεις αυτές η ∆ιοίκηση κάνει χρήση εκτιµήσεων προκειµένου να προσδιορίσει αν 
µία µίσθωση µεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες της ιδιοκτησίας 
από τον µισθωτή στον εκµισθωτή. 
 

5 ∆ΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εντός της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία αποφάσισε να προβεί στην διακοπή εργασιών και 
στο κλείσιµο ενός καταστήµατος. Συγκεκριµένα, στις διακοπείσες δραστηριότητες 
περιλαµβάνονται τα οικονοµικά αποτελέσµατα του καταστήµατος που έκλεισε στη Ν. Ιωνία. 

Επίσης, την προηγούµενη χρήση η Εταιρεία προέβη στο κλείσιµο ενός (1) ζηµιογόνου 
καταστήµατος. Συγκεκριµένα, στις διακοπείσες δραστηριότητες της χρήσης 2013 
περιλαµβάνονται και τα οικονοµικά αποτελέσµατα των καταστηµάτων που έκλεισαν στον 
Πειραιά.  

Τα αποτελέσµατα της συγκριτικής περιόδου έχουν αναπροσαρµοστεί µε τα αποτελέσµατα 
των καταστηµάτων που έκλεισαν στην τρέχουσα χρήση 2014. 

Τα καθαρά αποτελέσµατα από διακοπείσες δραστηριότητες για τις περιόδους 01/01-
31/12/2014 και 01/01-31/12/2013 αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2014   31/12/2013   31/12/2013 

Ποσά σε €     (επαναδιατυπωµένη)   
(όπως 
δηµοσιεύθηκε) 

Πωλήσεις 26.122   126.858   53.363 
Κόστος Πωληθέντων (6.049)   (39.123)   (17.806) 
Μικτό Κέρδος 20.073   87.735   35.557 

Έξοδα διοίκησης (11.231)   (20.792)   (11.422) 
Έξοδα διάθεσης (43.185)   (91.218)   (48.531) 
Κέρδη /(ζηµιές) προ 

φόρων από διακοπείσες 

δραστηριότητες 

(34.343)   (24.275)   (24.396) 

Φόρος Εισοδήµατος 0   0   0 
Κέρδη /(ζηµιές)µετά από 

φόρους από διακοπείσες 

δραστηριότητες 

(34.343)   (24.275)   (24.396) 
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Αποτέλεσµα περιόδου από 

διακοπείσες 

δραστηριότητες 

(34.343)   (24.275)   (24.396) 

 

6 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Τα µηχανήµατα αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ (01/01/2008) 
στο τεκµαιρόµενο κόστος (deemed cost) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1. Ως 
«τεκµαιρόµενο κόστος» θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισµού κατά την 
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ, η οποία αποτελεί και το νέο κόστος κτήσης του παγίου. 
Η εν λόγω αξία προσδιορίστηκε από ανεξάρτητο εκτιµητή. 

Η Εταιρεία έχει τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων. Οι µεταβολές του 
λογαριασµού των ενσώµατων παγίων της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε €  Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισµός  

 Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισµός 

Σύνολο 

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου 2012 
250.612 23.488 496 650.050 924.646 

Προσθήκες 800 0 0 20.099 20.899 
Αποσβέσεις Περιόδου (27.439) (10.818) (336) (47.929) (86.522) 
Αποσβέσεις και διαγραφές 
στοιχείων διακοπεισών 
δραστηριοτήτων 

(2.402) 0 0 (13.187) (15.589) 

Κόστος Κτήσης την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 

783.416 205.204 67.112 1.676.604 2.732.336 

µείον: Συσσωρευµένες 
Αποσβέσεις 

(561.844) (192.534) (66.952) (1.067.571) (1.888.902) 

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου 2013 
221.571 12.670 160 609.032 843.434 

Προσθήκες 36.954 0 0 68.571 105.525 
Αποσβέσεις Περιόδου (42.303) (10.652) (160) (57.659) (110.773) 

Αποσβέσεις και διαγραφές 
στοιχείων διακοπεισών 
δραστηριοτήτων 

(2.931) 0 0 (8.573) (11.504) 

Κόστος Κτήσης την 31η 
∆εκεµβρίου 2014 

817.439 205.204 67.112 1.736.602 2.826.357 

µείον: Συσσωρευµένες 
Αποσβέσεις 

(604.147) (203.186) (67.112) (1.125.231) (1.999.676) 

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου 2014 
213.292 2.018 0 611.371 826.681 
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Επί των ενσώµατων παγίων δεν υφίστανται υποθήκες ή εµπράγµατα βάση. Η Εταιρεία δεν 
έχει στην κατοχή της ενσώµατα πάγια αποκτηθέντα µε χρηµατοοικονοµική µίσθωση. 

 

7 ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 
παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν: 

Ποσά σε € Yπεραξία 
Μισθωτικά 

δικαιώµατα 

Έξοδα 

αναδιοργάνωσης 
Σύνολο 

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου 2012 
1.200.000 10.073 140.262 1.350.335 

Προσθήκες 0 33.705 0 33.705 

Αποσβέσεις Περιόδου 0 (5.668) (24.243) (29.910) 

Αποσβέσεις και διαγραφές άυλων 
στοιχείων διακοπεισών 
δραστηριοτήτων 

0 0 0 0 

Κόστος Κτήσης την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 

1.200.000 584.899 421.552 2.206.452 

µείον: Συσσωρευµένες 
Αποσβέσεις 

0 (546.788) (305.533) (852.322) 

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου 2013 
1.200.000 38.111 116.019 1.354.130 

Προσθήκες 0 0 33.603 33.603 
Αποσβέσεις Περιόδου 0 (5.610) (33.074) (38.685) 
Αποσβέσεις και διαγραφές άυλων 
στοιχείων διακοπεισών 
δραστηριοτήτων 

0 0 (19.394) (19.394) 

Κόστος Κτήσης την 31η 
∆εκεµβρίου 2014 

1.200.000 584.899 435.762 2.220.662 

µείον: Συσσωρευµένες 
Αποσβέσεις 

0 (552.399) (338.608) (891.007) 

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου 2014 
1.200.000 32.500 97.154 1.329.655 

Η υπεραξία ποσού € 1.200 χιλ. αφορά την υπεραξία που προέκυψε κατά την απόσχιση του 
κλάδου λιανικής και την απορρόφηση τριών καταστηµάτων BRAZITA το 2005 από την 
Εταιρεία. Τα εν λόγω καταστήµατα µέχρι τότε άνηκαν στην εταιρεία CAFETEX ΑΒΕΕ. Τα 
µισθωτικά δικαιώµατα αφορούν τον «αέρα» που έχει καταβάλλει η Εταιρεία για τη µίσθωση 
των καταστηµάτων της. 

8 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
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Η επένδυση στην εταιρεία CAFETEX ABEE αποτιµάται σε εύλογη αξία, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του ∆ΛΠ 39 για τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού. Κέρδη και ζηµιές από την αποτίµηση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. 

Η ανάλυση των επενδύσεων είναι η εξής: 

  31/12/2014   31/12/2013 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ       
STREET CAFÉ Α.Ε. 1.552.170   1.552.170 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ 59.990   59.990 
Πρόβλεψη για αποµειώσεις (956.747)   (956.747) 
ΣΥΝΟΛΟ 655.413   655.413 

 

  31/12/2014   31/12/2013 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ       

CAFETEX ABEE 3.944.648   3.700.000 
ΣΥΝΟΛΟ 3.944.648   3.300.300 

Η ανάλυση του ανωτέρω ποσού ανά εταιρεία είναι η εξής: 

Εταιρεία ∆ραστηριότητα Χώρα 

% 

συµµετοχ
ής 

Αξία µετά 

τις 

µεταβολές 

(ποσά σε €) 

CAFETEX ABEE Βιοµηχανία καφέ Ελλάδα 30,00%  3.944.648 

STREET CAFÉ AE 
Εκµετάλλευση 
καταστηµάτων 

καφέ 
Ελλάδα 91,37%  655.413 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 

Εµπόριο καφέ 
Ελλάδα 99,98% 0 

Σύνολα    4.600.061 

 

Συµµετοχή στην CAFETEX ABEE 
Κατά την προηγούµενη χρήση 2012 η συµµετοχή στην CAFETEX ΑΒΕΕ µειώθηκε από το 
100% στο 30%, λόγω της παραίτησης της COFFEE CONNECTION από το δικαίωµα 
προτίµησης των παλαιών µετόχων, στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που 
πραγµατοποιήθηκε. Πλέον, συµµετέχει µε ποσοστό 70% στο µετοχικό κεφάλαιο της 
CAFETEX ABEE η εταιρεία CHATCHAT HOLDINGS LTD µε έδρα την Κύπρο, κατέχοντας 
24.141 µετοχές, ενώ η COFFEE CONNECTION ABEE συµµετέχει µε ποσοστό 30% 
κατέχοντας 10.346 µετοχές.  
Μετά από την απώλεια του ελέγχου η εταιρεία CAFETEX ABEE αποτελεί πλέον συγγενή 
εταιρεία. 
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Την 31/12/2014 πραγµατοποιήθηκε αποτίµηση της αξία της συµµετοχής της εταιρείας στην 
CAFETEX ABEE, από την οποία προέκυψε αξία € 3.944.648.     
 
Η µεταβολή στην αξία της επένδυσης αναλύεται ως εξής: 
 
Ποσά σε €   

Αξία στην έναρξη της χρήσης 3.700.000  

Μείωση Κεφαλαίου (55.352) 
Αποτίµηση συµµετοχών στην εύλογη 
αξία 

300.000 

Αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2014 3.944.648  

 
Η αποτίµηση της επένδυσης στην εύλογη αξία διενεργείται µε βάση γενικά αποδεκτές 
µεθόδους αποτίµησης. Οι υπολογισµοί για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας βασίζονται 
σε 5ετή επιχειρηµατικά σχέδια εγκεκριµένα από τη ∆ιοίκηση, τα οποία αντανακλούν 
προηγούµενη εµπειρία, προβλέψεις κλαδικών µελετών και λοιπές διαθέσιµες πληροφορίες 
από εξωτερικές πηγές. Εκτός των ανωτέρω εκτιµήσεων σχετικά µε τον προσδιορισµό της 
αξίας λόγω χρήσης των Μ∆ΤΡ, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη της ∆ιοίκησης άλλες 
µεταβολές στις συνθήκες που ενδεχοµένως να επηρέαζαν τις λοιπές παραδοχές της. Οι 
σηµαντικότερες υποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη από τη ∆ιοίκηση κατά τον υπολογισµό των 
προβλέψεων των ταµειακών ροών ήταν οι εξής: (1) Μέσο σταθµισµένο κόστος κεφαλαίου 
(WACC): η µέθοδος του WACC αντανακλά το προεξοφλητικό επιτόκιο των µελλοντικών 
ροών της Μ∆ΤΡ, σύµφωνα µε το οποίο σταθµίζεται το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το 
κόστος του µακροπρόθεσµου δανεισµού και τυχόν επιχορηγήσεις για να υπολογιστεί το 
κόστος των συνολικών κεφαλαίων της εταιρείας. Το WACC προσδιορίστηκε σε 16,44%. (2) 
Απόδοση µηδενικού κινδύνου επιτοκίου της αγοράς (risk-free return): 0,535%. (3) 
Προϋπολογιστικά περιθώρια EBITDA: Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους 
και EBITDA υπολογίστηκαν σε 5ετή επιχειρηµατικά σχέδια εγκεκριµένα από τη ∆ιοίκηση, 
τα οποία η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι αντανακλούν προηγούµενη εµπειρία, προβλέψεις κλαδικών 
µελετών και λοιπές διαθέσιµες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές. (4) Ρυθµός ανάπτυξης: Ο 
ρυθµός ανάπτυξης των ταµειακών ροών υπολογίστηκε σε 5ετή επιχειρηµατικά σχέδια 
εγκεκριµένα από τη ∆ιοίκηση τα οποία η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι αντανακλούν προηγούµενη 
εµπειρία, προβλέψεις κλαδικών µελετών και λοιπές διαθέσιµες πληροφορίες από εξωτερικές 
πηγές. Ο συντελεστής ανάπτυξης στο διηνεκές προσδιορίστηκε σε 2%. (5) Προεξοφλητικό 
επιτόκιο: Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντικατοπτρίζει την διαχρονική αξία του χρήµατος και 
συγκεκριµένους κινδύνους συναφείς µε τον τοµέα δραστηριότητας. Όσον αφορά στην 
εκτίµηση του προεξοφλητικού επιτοκίου στις αποτιµήσεις των εταιρειών χρησιµοποιείται το 
Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital). Το προεξοφλητικό 
επιτόκιο προσδιορίστηκε σε 16,44%.  
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να αποτιµήσει τη συµµετοχή της στη συγγενή εταιρεία, 
CAFETEX ABEE, την 31/12/2014 στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, µε τη µέθοδο 
αποτίµησης που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο.  
 
Συµµετοχή στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 
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Η επένδυση στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΑΕ έχει αποµειωθεί πλήρως κατά € 60 χιλ. 
στις προηγούµενες χρήσεις. 
  
Συµµετοχή στην STREET CAFÉ ΑΕ 
Σε  προηγούµενες χρήσεις  πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς την COFFEE CONNECTION ABEE ποσού € 633.000. 
Μετά και την αύξηση αυτή, η αξία κτήσης της συµµετοχής ανέρχεται σε € 1.552.170, ενώ η 
αποµείωση στα βιβλία ανέρχεται σε € (896.757). Κατά συνέπεια η καθαρή αξία στις 
οικονοµικές καταστάσεις ανέρχεται σε € 655.413. 

9 ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αφορούν σε απαιτήσεις που 
αναµένεται να εισπραχθούν µετά τη λήξη της επόµενης χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31/12/2014 31/12/2013 

Εγγυήσεις ∆.Ε.Η. 8.318 7.813 
Εγγυήσεις Ο.Τ.Ε 470 470 
Εγγυήσεις Ενοικίων 99.293 104.346 
Λοιπές Εγγυήσεις 14.362 14.294 
Εγγυήσεις 
µεταφορικών µέσων 2.044 2.044 
Σύνολο 124.486 128.967 

 

10 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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 ισχύει στις χρήσεις κατά τις οποίες αναµένεται να αναστραφούν οι 
προσωρινές φορολογητέες και εκπεστέες διαφορές. 

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, στον βαθµό που είναι πιθανή η πραγµατοποίηση του 
σχετικού φορολογικού οφέλους µέσω µελλοντικών φορολογικών κερδών. 

Τα ποσά των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων για την 
31/12/2014 και 31/12/2013 είναι τα παρακάτω: 

  31/12/2014   31/12/2013 

Ποσά σε € Α.Φ. 

Απαίτηση 

Α.Φ. 

Υποχρέωση 
  Α.Φ. 

Απαίτηση 

Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Ενσώµατα Πάγια 61.481 0   43.931 0 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 195.970 0   191.757 0 
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Υποχρεώσεις για αποζηµείωση προσωπικού 65.416 0   66.692 0 
Αποµείωση αξίας συµµετοχών 248.754 0   215.582 0 
Χρηµ/κα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα 
προς πώληση 

0 (569.846)   0 (491.846) 

Φορολογικές ζηµιές 200.000 0   200.000 0 
Σύνολο 771.621 (569.846)   717.962 (491.846) 

 

11 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2014 31/12/2013 

Εµπορεύµατα 526.689 526.689 
Πρώτες ύλες & υλικά 
συσκευασίας 99.749 99.749 
Μείον: Προβλέψεις 
αποµείωσης 
 (25.751) 0 
Σύνολο 600.687 626.438 

 

12 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 

Εµπορικές Απαιτήσεις από 
τρίτους 

653.618  874.407 

Εµπορικές Απαιτήσεις από 
συνδεδεµένα µέρη 

29.909  45.765 

Επιταγές Εισπρακτέες 66.792  10.210 
Επιταγές σε εγγύηση 0  116.791 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (23.102)  (23.102) 
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 727.218  1.024.072 

       
Κυκλοφορούν ενεργητικό 727.218  1.024.072 
Σύνολα 727.218  1.024.072 

 

13 ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31/12/2014  31/12/2013 
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Απαιτήσεις από Ελληνικό 
∆ηµόσιο 

194.420   194.522  

Γραµµάτια στο 
χαρτοφυλάκιο 

224.749   75.176  

Λοιποί χρεώστες 
διάφοροι 

153.753   143.338  

Έξοδα επόµενων 
χρήσεων 

64.189   68.982  

Μείον: Προβλέψεις 
αποµείωσης 

(199.311)  (199.311) 

Σύνολο 437.802   282.708  

 

14 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ποσά σε € 31/12/2014   31/12/2013 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  11.656    35.066  
∆ιαθέσιµα στις 
τράπεζες 43.657    38.809  
Σύνολο 55.313    73.875  

 

15 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Επίσης, εντός της χρήσης πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 
€100.643. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 ανήλθε σε ποσό ευρώ 
715 χιλ. ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε 244.174 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
εκάστης µετοχής €2,93.  

ποσά σε € Αριθµός 

Μετοχών 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012 192.761 564.790 564.790 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 17.064 49.998 49.998 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2013 209.825 614.787 614.787 
        
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 34.349 100.643 100.643 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2014 244.174 715.430 715.430 

 

Με την από 22/12/2014 απόφαση Νο 404Α’ του διοικητικού συµβουλίου, η Τακτική 
Γενική Συνέλευση της 30/06/2015 θα προχωρήσει σε αύξηση του Μετοχικού Κεφάλαιο 
κατά 150.000 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης οµολογιακού δανείου του Κύριου 
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Μπενόπουλου, εκδόσεως µε βάση την από 06/12/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση αυτή θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2015. 

 

16 ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Τα λοιπά 

αποθεµατικά αφορούν το αποθεµατικό που δηµιουργείται από την αποτίµηση των 

συµµετοχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39. Κατά την 31/12/2013 το κέρδος το 

οποίο πραγµατοποιήθηκε από την αποτίµηση του 30% του ποσοστού της CAFETEX ABEE  

ανήλθε σε ύψος € 399.700, στην οποία αντιστοιχεί αναβαλλόµενη ποσού € 193.443. Κατά 

την 31/12/2014 η αποτίµηση του ποσοστού συµµετοχής στην CAFETEX ABEE στην εύλογη 

αξία, επέσυρε υπεραξία ύψους € 300.000, στην οποία αντιστοιχεί αναβαλλόµενη ποσού € 

78.000. 

ποσά σε € 
Υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 

αποθεµατ
ικό 

Ποσά 

προορισµένα 

για αύξηση 

µετοχικού 

κεφαλαίου 

Λοιπά 

αποθεµατι
κά 

Σύνολο 

            
Υπόλοιπο  κατά την 

31/12/2012 

1.670.12

8 
48.661 49.998 1.849.262 3.618.048 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 (49.998)  (49.998) 

Αποτίµηση συµµετοχών στην 
εύλογη αξία 

0 0 0 399.700 399.700 

Αναβαλλόµενη φορολογία επί 
της αποτίµησης των 
συµµετοχών 

0 0 0 (193.443) (193.443) 

Ποσά  Προοριζόµενα για 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
 

0 0 250.061 0 250.061 

Υπόλοιπο  κατά την 

31/12/2013 

1.670.12

8 
48.661 250.061 2.055.520 4.024.369 

            
            
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 149.417 0 (250.061) 0  (100.644) 
Αποτίµηση συµµετοχών στην 
εύλογη αξία 

0 0 0 300.000  300.000  

Αναβαλλόµενη φορολογία επί 
της αποτίµησης των 
συµµετοχών 

0 0 0 (78.000) (78.000) 
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Ποσά  Προοριζόµενα για 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
 

0 0 150.000 0  150.000  

Υπόλοιπο  κατά την 

31/12/2014 

1.819.54

6 
48.661 150.000 2.277.521 4.295.727 

 

 

17 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής ελληνικής νοµοθεσίας, οι εργαζόµενοι δικαιούνται 
αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, και  το ύψος των 
αποζηµιώσεων ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας 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 αναγνωρίζει ως υποχρέωση 
την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο 
προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για µη χρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit plans) σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19.  

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Εταιρείας έχει 
ως εξής: 

Ποσά σε € 

Υποχρεώσεις για 

συνταξιοδοτικές 

παροχές 

Υπόλοιπο 31.12.2012 291.309 

Χρεώσεις Περιόδου   
Πιστώσεις περιόδου (34.801) 
Υπόλοιπο 31.12.2013 256.508 

Χρεώσεις Περιόδου   
Πιστώσεις περιόδου (4.910) 
Υπόλοιπο 31.12.2014 251.598 

 

Η Εταιρεία υπολογίζει το ποσό της πρόβλεψης σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού που 
προβλέπει ο κωδ.Ν.2190/1920 και όχι µε τη «projected unit credit method», τη µοναδική που 
προβλέπει το ∆ΛΠ 19. Την 31/12/2014 το σύνολο της υποχρέωσης ανέρχεται σε €251.598. Η 
∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι διαφορές στον υπολογισµό της υποχρέωσης από τις δύο µεθόδους δεν 
είναι σηµαντικές. 

 

18 ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 31/12/2014 και 31/12/2013 αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε € 31/12/2014 31/12/2013 

      

Μακροπρόθεσµος δανεισµός     
Οµολογιακά δάνεια 1.191.587 1.532.871 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 1.989.211 590.763 
Μείον: Μακροπρόθεσµα δάνεια 
πληρωτέα την επόµενη χρήση 

(340.493) (261.289) 

Σύνολο 2.840.305 1.862.345 

      

Βραχυπρόθεσµα δάνεια     

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 214.595 1.584.673 
Πλέον: Μακροπρόθεσµα δάνεια 
πληρωτέα την επόµενη χρήση 

340.493 261.289 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων 

δανείων 
555.088 1.845.962 

 

Το µέσο επιτόκιο δανεισµού για τη χρήση ανήλθε σε 9,04% (2013: 9,59%). 
Αναφορικά µε τον συνολικό δανεισµό (µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια) 
παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας µελλοντικών αποπληρωµών κατά την 31/12/2014: 
 

∆ανειακές υποχρεώσεις 

την 31/12/2014 

Τραπεζικός 

δανεισµός  

Οµολογιακά 

δάνεια 
31/12/2014 

        
Έως 1 έτους 432.262 122.827 555.089 
Μεταξύ  1 έτους και  2 
ετών 

834.916 267.192 1.102.108 

Μεταξύ  2 ετών και  3 
ετών 

152.400 267.192 419.592 

Μεταξύ  3 ετών και  4 
ετών 

179.100 267.192 446.292 

Μεταξύ  4 ετών και  5 
ετών 

120.000 267.185 387.185 

Άνω των 5 ετών 485.127   485.127 
Σύνολο 2.203.805 1.191.588 3.395.393 

 

19 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2014 31/12/2013 

Προµηθευτές  258.612  260.976  
Εµπορικές υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένα µέρη 

2.307.065  1.211.717  

Επιταγές Πληρωτέες 428.056 924.760  
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Σύνολο 2.993.733  2.397.453 

 

20 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2014   31/12/2013 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

12.750    8.150  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
προς µετόχους (οµολογιακό 
δάνειο) 

374.830   365.753  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
προς τρίτους (οµολογιακό δάνειο) 

255.170    284.427  

Σύνολο 642.750    658.150  

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2014   31/12/2013 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 468.046    394.756  
Υποχρεώσεις από λοιπούς 
φόρους 

307.289    222.170  

Έξοδα δεδουλευµένα 86.388    173.094  
Λοιπές υποχρεώσεις 637.167    728.487  
Σύνολο 1.498.889    1.518.506  

Στο λογαριασµό «υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους» περιλαµβάνονται και ληξιπρόθεσµες 
φορολογικές υποχρεώσεις ποσού ευρώ 72.193,29.  

 

Ανάλυση των λοιπών 

υποχρεώσεων 
      

  31/12/2014   31/12/2013 

Υποχρεώσεις σε factoring  1.459   1.579 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 273.736   410.439 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
προς µετόχους 

86.830   138.800 

∆ιάφορες υποχρεώσεις 275.142   177.669 
Σύνολο 637.167   728.487 

 

 

21 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
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Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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– ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

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

(α) Κόστος πωληθέντων: 

 

Ποσά σε € 
1/1 - 

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

  (επαναδιατυπωµένη) 
(όπως 

δηµοσιεύθηκε) 
Κόστος αποθεµάτων 
αναγνωρισµένο ως έξοδο 

1.461.141 1.707.766 1.729.083 

Σύνολο από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 
1.461.141 1.707.766 1.729.083 

        
Σύνολο από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

6.049 21.317 17.806 

Σύνολο 1.467.190 1.729.083 1.746.889 

 

 

Ποσά σε € 
1/1-

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

     (επαναδιατυπωµένη) 
(όπως 

δηµοσιεύθηκε) 
Πωλήσεις Εµπορευµάτων 
Εσωτερικού 

3.237.946   3.742.200 3.815.695 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 
Εξωτερικού 

74.560   101.099 101.099 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων  
εσωτερικού 

78.467   2.780 2.780 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 
εξωτερικού 

0   51.172 51.172 

Πωλήσεις υπηρεσιών 
εσωτερικού 

93.913   92.871 92.871 

Πωλήσεις υπηρεσιών 
εξωτερικού 

1.959   3.600 3.600 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 3.486.845   3.993.724 4.067.219 

          
Πωλήσεις διακοπεισών 
δραστηριοτήτων 

26.122   73.495 53.363 

Συνολικές πωλήσεις 3.512.967   4.067.219 4.120.582 
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(β) Έξοδα διοίκησης: 

  

Ποσά σε € 
1/1 - 

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

1/1 - 

31/12/2013 

   (επαναδιατυπωµένη) 
(όπως 

δηµοσιεύθηκε) 
Αµοιβές προσωπικού 263.148   303.295 312.665 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 16.135   4.638 4.638 
Παροχές τρίτων 42.333   38.453 38.453 
Φόροι και τέλη 5.052   9.737 9.737 
Λοιπά διάφορα έξοδα 71.099   31.520 31.520 
Αποσβέσεις 151.684   116.097 116.097 
Προβλέψεις Αποζηµίωσης 
Προσωπικού 

(1.020)   (7.408) (7.408) 

Σύνολο 548.431   496.331 505.701 

          

Σύνολο από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

11.231   9.370 11.422 

Σύνολο 559.662   505.701 517.123 

 (γ) Έξοδα διάθεσης: 

 

Ποσά σε € 
1/1 - 

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

   (επαναδιατυπωµένη) 
(όπως 

δηµοσιεύθηκε) 
Αµοιβές & λοιπές παροχές 
εργαζοµένων 

1.006.694   1.113.572 1.156.259 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.430   6.200 6.200 
Παροχές τρίτων 641.837   688.227 688.227 
Φόροι και τέλη 23.176   28.324 28.324 
Λοιπά διάφορα έξοδα 131.645   143.057 143.057 
Προβλέψεις Αποζηµίωσης 
Προσωπικού 

(3.889)   (27.394) (27.394) 

Σύνολο από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 
1.803.892   1.951.988 1.994.674 

          

Σύνολο από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

43.185   42.687 48.531 

Σύνολο 1.847.078   1.994.674 2.043.206 

 

23 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  
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Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως εξής:  

 

Ποσά σε € 1/1 - 

31/12/2014 
  

1/1 - 

31/12/2013 

Λοιπά  Έσοδα 

Εκµετάλλευσης 
      

Λοιπά  έσοδα 66.051   116.106 
Επιχορηγήσεις    92.155 
Έσοδα από διαγραφή 
∆ανείου 

100.688 
 

  0 

Σύνολο 166.738   208.261 

 
 

24 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 1/1 - 

31/12/2014 
  

1/1 - 

31/12/2013 

Λοιπά  Έξοδα 

Εκµετάλλευσης 
      

Άλλα έξοδα 87.204   47.555 
Έξοδα προηγ. χρήσεων 70.168   47.694 
Σύνολο 157.372   95.249 

 

25 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 1/1 - 

31/12/2014 
  

1/1 - 

31/12/2013 

Χρηµατοοικονοµικά 

Έξοδα από:       
-Τραπεζικά δάνεια 321.187    370.525  
-Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 7.789    18.506  
-Προσαυξήσεις 
ασφαλιστικών ταµείων 0    16.266  
Σύνολο 328.976    405.297  

 

26 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα ανήλθαν σε €2 (2013: €2).  
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27 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις 
ελληνικές επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2014 και 2013 είναι 26%. Ο φόρος εισοδήµατος που 
απεικονίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύεται ως εξής: 
 
 
 

Ποσά σε € 31/12/2014   31/12/2013 

Τρέχον Φόρος Χρήσης 0    0  
∆ιαφορές φορολογικού 
ελέγχου 

0    (99.763)  

Αναβαλλόµενος φόρος 53.659    122.646 
Σύνολο Φόρου 

Εισοδήµατος 
53.659    22.883 

 

 
   

 
 Ποσά σε € 31/12/2014 

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων  
(680.570) 

 
Εφαρµοστέος Φορολογικός Συντελεστής 

 

                                       26% 

 

Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου 
(176.948) 

 
Προ/γές για εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε φορολογία  
 - Ζηµιές χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλ. 
Φορολ. απαίτ. 

38.895  
 

Προσ/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς 

σκοπούς 

 
 

Λοιπές µη εκπιπτόµενες δαπάνες 
117.546  

 

Λοιπές Μεταβολές 
(33.152) 

 

 Έξοδο φόρου σε Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

 
(53.659) 

  

 
 
 
Το ποσό που εµφανίζεται ως διαφορές φορολογικού ελέγχου για το 2013 οφείλεται σε 
φορολογικές διαφορές της τάξεως των €99.763 οι οποίες προέκυψαν από τον φορολογικό 
έλεγχο από τις φορολογικές αρχές  ο οποίος ολοκληρώθηκε  το Μάρτιο του 2013 και 
αφορούσε τις χρήσεις από 2005 έως και 2007. 
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Ο αναβαλλόµενος φόρος που αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος 
αναλύεται ως εξής: 

ποσά εκφρασµένα σε € 
Έναρξη 

χρήσης 

(Χρέωση)/Πίστωση 

στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων 

  
(Χρέωση)/Πίστωση 

στην κατάσταση 

λοιπών εσόδων  

Υπόλοιπο 

31/12/2014 

Ενσώµατα Πάγια 43.931 17.550   0 61.481 
Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία 

191.757 4.213   0 195.970 

Υποχρεώσεις για 
αποζηµείωση 
προσωπικού 

66.692 -1.276   0 65.416 

Αποµείωση αξίας 
συµµετοχών 

215.582 33.173   0 248.755 

Χρηµ/κα στοιχεία 
ενεργητικού διαθέσιµα 
προς πώληση 

(491.846) 0   (78.000) (569.846) 

Φορολογικές ζηµιές 200.000 0   0 200.000 
  226.116 53.659   (78.000) 201.775 

Με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις υπολογίστηκαν οι αναβαλλόµενοι φόροι 
εισοδήµατος βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που αναµένεται να ισχύσει στις 
χρήσεις κατά τις οποίες οι εκάστοτε προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και 
των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων θα ανακτηθούν ή θα 
διακανονιστούν. Η επίδραση του παραπάνω υπολογισµού απεικονίζεται στον παραπάνω 
πίνακα στην γραµµή «Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας από µεταβολή φορολογικού 
συντελεστή». 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές 
που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά 
την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές 
ζηµιές στον βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που 
ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  

 

28 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στη χρήση 2014 ανήλθε σε 61 (για τη χρήση 
2013 ο αριθµός προσωπικού ανέρχονταν σε 63 άτοµα). Το κόστος των εργαζοµένων 
αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 
1/1 - 

31/12/2014 
  

1/1 - 

31/12/2013 

Μισθοί και επιδόµατα 1.031.168   1.106.216 
Παρεπόµενες παροχές & έξοδα 
προσωπικού 

2.531   49.442 
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Έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης 267.652   304.430 
Αποζηµιώσεις µισθωτού/ηµεροµήσθιου 
προσωπικού 

1.602    30.551  

Σύνολο 1.302.953   1.490.639 

 

29 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Κατά τις χρήσεις 2014 και 2013 τα µέλη της ∆ιοίκησης δεν έχουν λάβει παροχές (αµοιβές 
∆Σ). 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆Σ ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας 
(και τις οικογένειές τους). ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές για τις 
χρήσεις 2014 και 2013: 

Χρήση 2014: 

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  1/1 - 31/12/2014 

  Προς       

Από  Coffee Connection ABEE 
Cafetex 
ABEE 

Street café A.E. 
Ελληνικά 

Καφεκοπτεία 
Coffe Connection 
ΑΒΕΕ 

0 0 0 0 

Cafetex ABEE 882.687 0 2.400 2.400 
Street café A.E. 0 0 0 0 
Ελληνικά Καφεκοπτεία 0 0 0 0 

 

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  31/12/2014 

  Υποχρέωση       

Απαίτηση Coffee Connection ABEE 
Cafetex 
ABEE 

Street café A.E. 
Ελληνικά 

Καφεκοπτεία 
Coffe Connection 
ΑΒΕΕ 

0 0 0 47.181 

Cafetex ABEE 2.319.065 0 10.744 10.744 
Street café A.E. 17.271,50 0 0 0 
Ελληνικά Καφεκοπτεία 0 0 0 0 

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2014 

  
COFFEE 

CONNECTION ABEE 

CAFETEX 

ABEE 
    

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ∆Σ 20.098      

ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
374.831 

 
      

ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ  135.169       
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Χρήση 2013: 

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  1/1 - 31/12/2013 

  Προς       

Από  
Coffee Connection 

ABEE 
Cafetex 
ABEE 

Street café A.E. 
Ελληνικά 

Καφεκοπτεία 
Coffe Connection ΑΒΕΕ - 805 0 0 
Cafetex ABEE 935.198 - 2.400 2.400 
Street café A.E. 0 0 - 0 
Ελληνικά Καφεκοπτεία 0 0 0 0 

 

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  31/12/2013 

  Υποχρέωση       

Απαίτηση Coffee Connection ABEE 
Cafetex 
ABEE 

Street café A.E. 
Ελληνικά 

Καφεκοπτεία 
Coffe Connection 
ΑΒΕΕ 

- 3.000 1.051 44.714 

Cafetex ABEE 1.745.514 - 8.288 8.288 
Street café A.E. 0 0 - 0 
Ελληνικά Καφεκοπτεία 0 0 0 - 

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2013 

  
COFFEE 

CONNECTION ABEE 

CAFETEX 

ABEE 
    

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ∆Σ 20.098 3.133     
ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 469.453       
ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

  164.427       

 

Η Εταιρεία προµηθεύεται από την CAFETEX, καφέ. Οι αγορές της για τη χρήση 2014 
ανήλθαν σε ποσό € 870.687 (το 2013 ήταν € 923.411). Οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές 
αφορούν σε έσοδα από ενοίκια. 

 

30 ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

30.1 Εγγυήσεις 

Οι χορηγηθείσες εγγυήσεις της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 και 31/12/2013 έχουν ως 
εξής: 
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ποσά σε € 31/12/2014 31/12/2013 

Εγγυήσεις     
Εγγυητικές επιστολές  52.442 63.914 
Εγγυήσεις για αποπληρωµή 
δανεισµού 

795.000 795.000 

Σύνολο εγγυήσεων 847.443 858.914 

30.2 Εµπράγµατα Βάρη 

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας. 

 

30.3 ∆ικαστικές Υποθέσεις 

∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

30.4 ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα 

Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων 

συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 31/12/2014 και 31/12/2013 έχουν ως κάτωθι: 

 

  31/12/2014 31/12/2013 

Εντός 1 έτους 948.201 670.085 
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 976.980 2.074.182 
Άνω των  5 ετών 481.468 651.462 
Σύνολο δεσµεύσεων από 

λειτουργικές µισθώσεις 
2.406.649 3.395.729 

 

30.5 Ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008 έως και 2010 δεν είναι 

οριστικές, καθώς δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις ανέλεγκτες 

φορολογικές χρήσεις υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι τυχόν 

ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν, δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στα ίδια 

κεφάλαια, στα αποτελέσµατα και στις ταµειακές ροές της και κατά συνέπεια δεν έχει 

διενεργηθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα 

αυτό. 
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Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφο 

5 Ν. 2238/1994. Εκκρεµεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονοµικών. 

Για τη χρήση 2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί 

µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν µέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

31 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

31.1 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Οι παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι οι 

κίνδυνοι χρηµατοδότησης και επιτοκίου, ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρεία 

ελέγχει και αξιολογεί σε περιοδική βάση, ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά την έκθεσή της 

στους ανωτέρω κίνδυνους. Η αξιολόγηση και η διαχείριση των κίνδυνων που αντιµετωπίζει η 

Εταιρεία διενεργούνται από την ανώτατη ∆ιοίκηση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κύριος 

στόχος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των µορφών κινδύνων στους οποίους 

εκτίθεται η Εταιρεία µέσα από τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Το πρόγραµµα 

διαχείρισης της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίπτωσης στα 

αποτελέσµατα, τις ταµειακές ροές και τα ίδια κεφάλαια, από τους παραπάνω κινδύνους. Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας και ο σχεδιασµός της µεθοδολογίας και 

επιλογή κατάλληλων µέσων για τη µείωση των κινδύνων. 

31.2 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Αυτό το είδος κινδύνου προκύπτει 

κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώµενες ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα, καθώς και από 

επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό 

κίνδυνο καθώς τα έσοδα και τα έξοδα αυτής είναι σε Ευρώ. 

31.3 Χρηµατοδοτικός και επιτοκιακός κίνδυνος 
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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 πήγες 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%: 

Ποσά σε € 31.12.2014   31.12.2013 

  1% -1%   1% -1% 

Αποτέλεσµα 
χρήσης (33.954) 33.954   (38.647) 38.647 
Καθαρή Θέση (33.954) 33.954   (38.647) 38.647 

31.4 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: 

Ποσά σε € 31.12.2014   31.12.2013 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις        
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά 
ισοδύναµα 

55.313   73.875 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.165.019   1.306.780 
Σύνολο 1.220.332   1.380.655 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις       
∆άνεια/οµολογίες σε µετόχους και 
τρίτους (µακροπρόθεσµες) 

3.470.305   2.512.345 

∆άνεια/οµολογίες σε µετόχους και 
τρίτους (βραχυπρόθεσµες) 

555.088   1.953.842 

Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

4.492.622   3.808.080 

Σύνολο 8.518.015   8.274.267 

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

δηµιουργήσει τις κατάλληλες υποδοµές και έχει θεσπίσει σχετικές διαδικασίες 
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παρακολούθησης των υπολοίπων. Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν 

εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι ο πιστωτικός 

κίνδυνος για τις ρευστοποιήσιµες απαιτήσεις θεωρείται µικρός. 

31.5 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 την 31/12/2014 και 31/12/2013 για την 

Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

  31.12.2014   31.12.2013 

Ποσά σε €       

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες   Βραχυπρόθεσµες 
Μακροπρόθεσµε

ς 

  εντός 6 

µηνών 

6 έως 12 

µήνες 

1 έως 5 

έτη 

αργότερ
ο από 5 

έτη 

  
εντός 6 

µηνών 

6 έως 12 

µήνες 

1 έως 5 

έτη 

αργότ
ερο 

από 5 

έτη 

Τραπεζικά 
∆άνεια 

146.196 408.893 
2.804.30

4 
0   150.000 

1.695.96
2 

1.862.34
5 

0 

Εµπορικές 
Υποχρεώσε

ις 
695.677 

2.298.05
5 

0 0   663.939 
1.733.51

4 
0 0 

Λοιπές 
υποχρεώσει

ς 

1.848.88
9 

150.000 142.750 0   
1.363.92

6 
107.880 650.000 0 

Σύνολο 
2.690.76

2 

2.856.94

9 

2.983.05

4 
0   

2.177.86

5 

3.537.35

6 

2.512.34

5 
0 

 

Όπως παρουσιάζεται και στον παραπάνω πίνακα ο τραπεζικός δανεισµός της Εταιρείας κατά 

την 31/12/2014 ανέρχεται σε €3.395.393 όπου ποσό €555.088 αφορά βραχυπρόθεσµες 

δανειακές υποχρεώσεις και ποσό €2.840.305 αφορά µακροπρόθεσµες δανειακές 
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υποχρεώσεις. Την 31/12/2014 το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της 

εταιρείας (χωρίς το βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό) ανέρχεται σε €4.992.622 ενώ η 

συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων ανέρχεται σε €1.821.020.   

Παρακάτω αναλύονται οι ενέργειες που έχει πραγµατοποιήσει η εταιρεία για την 

αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας. 

Ενέργειες της εταιρείας όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό  

Η Εταιρεία εκτελεί σηµαντικές και λεπτοµερείς διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες 

τράπεζες, µε σκοπό να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή χρηµατοδότηση προκειµένου να 

εξυπηρετηθούν οι χρηµατοδοτικές και λειτουργικές της ανάγκες. Σηµειώνεται ότι κατόπιν 

των σχετικών συζητήσεων µε τους δανειοδότες της, η Εταιρεία προέβη στα ακόλουθα: 

• Η Εταιρεία βρισκόταν κατά την 31/12/2014 σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τις 

πιστώτριες τράπεζες EFG Eurobank και Αττικής, προκειµένου να επιτύχει αναδιάρθρωση 

των όρων αποπληρωµής του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της. Από τον συνολικό 

βραχυπρόθεσµο δανεισµό, εντός του 2014 και µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των 

οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρεία έχει λάβει θετική απάντηση αναφορικά µε την 

επιµήκυνση των όρων αποπληρωµής βραχυπρόθεσµων δανείων των ανωτέρω τραπεζών. 

• Τροποποίηση των όρων κοινού οµολογιακού δανείου: Στις δανειακές υποχρεώσεις της 

Εταιρείας περιλαµβάνεται και υπόλοιπο οµολογιακού δανείου ποσού € 1.191 χιλ. κατά 

την 31/12/2014 (το µακροπρόθεσµο µέρος του εν λόγω δανεισµού ανέρχεται σε € 1.068  

χιλ.). ∆ια της από 26/02/2007 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

της Εταιρείας αποφασίστηκε η έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου το οποίο εξεδόθη από 

την Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια για την αναχρηµατοδότηση 

του δανεισµού της και σε κεφάλαια κίνησης, αρχικής διάρκειας αυτού αρχοµένης από την 

ηµεροµηνία κάλυψής τους και λήγουσας την 16/02/2012, ύψους € 2.500 χιλ µε ετήσιο 

euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου 2,10% έως 3,35%. Υφίστανται χρηµατοοικονοµικοί 

όροι (covenants) που αναφέρονται στη διατήρηση συγκεκριµένου δείκτη καθ όλη τη 

διάρκεια του δανείου. Σηµειώνεται ότι κατά την 31η ∆εκεµβρίου του 2014, ο 

συγκεκριµένος χρηµατοοικονοµικός δείκτης δεν ήταν εντός των ορίων που έθετε η εν 

λόγω σύµβαση. Με βάση το ιδιωτικό συµφωνητικό που υπεγράφη την 06/11/2014 µε την 
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πιστώτρια τράπεζα συµφωνήθηκε η τροποποίηση των όρων του προαναφερθέντος κοινού 

οµολογιακού δανείου και συγκεκριµένα η αποπληρωµή του παρατάθηκε µέχρι την 

01/12/2019. Το επιτόκιο ορίστηκε σε ετήσιο euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου 2,10%-

3,50%. 

 
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδοµένης της καλής συνεργασίας της 

Εταιρείας µε τις πιστώτριες τράπεζες, της θετικής έκβασης των διαπραγµατεύσεών της µε 

αυτές, καθώς και του γεγονότος ότι η ∆ιοίκηση δεν έχει λάβει καµία ένδειξη ότι οι εκ νέου 

συζητήσεις µε τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι 

δεν θα αντιµετωπίσει προβλήµατα χρηµατοδότησης και ρευστότητας και ότι θα βοηθηθεί 

επαρκώς από τις τράπεζες έτσι ώστε να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ρευστότητας τα οποία 

λόγω της οικονοµικής κρίσης συνεχίζουν να υφίστανται σε όλο και πιο έντονο βαθµό. 

Έκδοση οµολογιακών δανείων και κάλυψή τους από τους µετόχους ή τρίτους πλην 

τραπεζών 

• Με βάση την από 06/12/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, 

αποφασίστηκε η έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, προκειµένου το εν λόγω δάνειο να 

χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, το 

ποσό της έκδοσης προσδιορίστηκε έως €600.000 (έως 120 οµολογίες ονοµαστικής αξίας 

€5.000 εκάστη), η κάλυψη της οποίας αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί εντός είκοσι 

µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης του ∆Σ και η διάθεση κάθε οµολογίας να 

πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία κάλυψης της κάθε µίας. Η διάρκεια του δανείου 

προσδιορίστηκε σε τρία έτη και το επιτόκιο σε 5,5% ετησίως, µε τους τόκους να 

καταβάλλονται ανά τρίµηνο και εξάµηνο και η αποπληρωµή του κεφαλαίου να 

πραγµατοποιηθεί στην λήξη της τριετίας. Στη λήξη της προθεσµίας το ποσό της έκδοσης 

ανήλθε σε €600.000 (120 οµολογίες ονοµαστικής αξίας €5.000).  

• Στις 27 Μαρτίου 2013 µε το υπ' αριθµό 377 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αποφασίστηκε η έκδοση οµολογιακού δανείου έως 300 χιλ ευρώ σε µετρητά (έως 60 

οµολογίες ονοµαστικής αξίας κάθε οµολογίας €5.000), η κάλυψη της οποίας 

αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της 

απόφασης του ∆Σ και η διάθεση κάθε οµολογίας να πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία 
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κάλυψης της κάθε µίας. Το επιτόκιο θα ανέρχεται έως 8% και ο αναλογούν τόκος θα 

λογίζεται ανά εξάµηνο. Οι οµολογίες θα διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Το εν λόγω 

δάνειο θα χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας δεδοµένης της 

δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας. Μέχρι την ηµεροµηνία της έγκρισης των οικονοµικών 

καταστάσεων είχαν καλυφθεί 24 οµολογίες συνολικής αξίας €120.000 από νέο επενδυτή. 

• Στις 7 Νοεµβρίου  2014 µε το υπ' αριθµό 401 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αποφασίστηκε η έκδοση οµολογιακού δανείου έως 150 χιλ ευρώ σε µετρητά (έως 30 

οµολογίες ονοµαστικής αξίας κάθε οµολογίας €5.000), η κάλυψη της οποίας 

αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί εντός µηνός από την ηµεροµηνία της απόφασης του 

∆Σ και η διάθεση κάθε οµολογίας να πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία κάλυψης της κάθε 

µίας. Το επιτόκιο θα ανέρχεται έως 6% και ο αναλογούν τόκος θα λογίζεται ανά εξάµηνο. 

Οι οµολογίες θα διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Το εν λόγω δάνειο θα χρησιµοποιηθεί 

για τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας δεδοµένης της δύσκολης οικονοµικής 

συγκυρίας. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε το υπ’ αριθµό 404Α πρακτικό του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου καλύφθηκαν 26 οµολογίες συνολικής αξίας €130.000 από τον 

µέτοχο κ. Ιωάννη Μπενόπουλο και τη σύζυγό του κυρία Κλαυδία-Φρόσω-Χρυσή Καρύδη. 

Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου  

• Με την από 22/12/2014 απόφαση Νο 404Α του διοικητικού συµβουλίου η Τακτική Γενική 

Συνέλευση της 20/08/2015 θα προχωρήσει σε αύξηση του Μετοχικού Κεφάλαιο κατά 

150.000 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης οµολογιακού δανείου του Κύριου 

Μπενόπουλου, εκδόσεως µε βάση την από 06/12/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 

Άλλες ενέργειες της ∆ιοίκησης 

• Η διοίκηση εξετάζει τη διάσπαση του κλάδου λιανικής και χονδρικής και ετοιµάζει την 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µετά την διάσπαση, σε ενδιαφερόµενους 

επενδυτές. 

 

31.6 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
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Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει τη 

διατήρηση υγιών δεικτών κεφαλαίου, και να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της (going concern). 

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 τις χρήσεις 2014 και 2013 αναλύεται ως εξής: 

 

 

ποσά σε € 31.12.2014   31.12.2013 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

121.316 
  

376.227 

Πλέον: ∆άνεια 
µειωµένης 
εξασφάλισης 

0 
  

0 

Μείον: Ταµειακά 
διαθέσιµα και 
ταµειακά ισοδύναµα 

(55.313) 
  

(73.875) 

Κεφάλαιο 66.002   302.352 

        
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

121.316 
  

376.227 

Πλέον: ∆άνεια 4.025.393   4.466.187 
Σύνολο κεφαλαίων 4.146.709   4.842.414 

  1:62,8   1:16,0 

 

32 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

• Η εταιρεία την 04/06/2015 εξασφάλισε την επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής 

τραπεζικού δανείου της Εurobank ποσού ευρώ 689 χιλ. µε την οποία η εξόφληση του εν 

λόγω δανείου ξεκινάει στις 31/1/2016. 

• Η εταιρεία την 03/03/2015 εξασφάλισε την παράταση λήξης τραπεζικού δανείου της 

Τράπεζας Αττικής ποσού ευρώ 240 χιλ κατά τρία (3) έτη, ήτοι έως την 30/09/2018 καθώς 

και την παροχή περιόδου χάρητος όσον αφορά το κεφάλαιο έως την 30/09/2015. 
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∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να 

αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

33 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 εγκρίθηκαν 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της COFFEE CONNECTION ABEE στις  29 Ιουνίου 2015. 

 
Παιανία, 9 Ιουνίου 2015 

 
    Ο Πρόεδρος του ∆Σ και         Μέλος του ∆Σ          Ο Οικονοµικός 
∆ιευθύνων Σύµβουλος                 ∆ιευθυντής 
 
 
          

                                         
Ιωάννης Β. Μπενόπουλος      Μαρία Α. Χατζηνικολή       Μάρκος Γ. Σιγάλας 

Α.∆.Τ. ΑΗ 042891/2009     Α.∆.Τ. ΑΖ 012999/2007        Α.∆.Τ. ΑΕ 534441/2007 
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Στη συνέχεια,  η Γενική Συνέλευση υπό την Προεδρία του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Β. 

Μπενόπουλου εισέρχεται στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  
 

Θέµα 1ον.  
Μετά από διαλογική συζήτηση επί του πρώτου θέµατος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παµψηφεί µε 

ψήφους 207.953 υπέρ και 0 κατά, τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και τον Πίνακα 

∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων της εικοστής  Εταιρικής Χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 ως έχει χωρίς 

καµία τροποποίηση.  
 

Θέµα 2ον.  
Επί του δευτέρου θέµατος η Γενική Συνέλευση οµόφωνα εγκρίνει τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2014 (01.01.14- 31.12.14) και απαλλάσσει οµόφωνα τους 

ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την Εταιρική χρήση 2014. 
 

Θέµα 3ον.  
Επί του τρίτου θέµατος η Γενική Συνέλευση των µετόχων µετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα 

αποφασίζει να εκλέξει ως τακτικό ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών τον κο Παύλο 

Στελλάκη του Λάµπρου (Α.∆.Τ. ΑΕ519638, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24941, Α.Φ.Μ. 071166605), και 

αναπληρωµατικό τον κο Μάριο Λασανιάνο του Κωνσταντίνου (Α.∆.Τ.Π396469, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 

25101, Α.Φ.Μ.102258163), µέλη και οι δύο της εταιρείας GRANT THORNTON ΑΕ (ΑΜ εταιρείας 

127). Η αµοιβή για την πραγµατοποίηση του ελέγχου για τη χρήση 1/1 - 31/12/2015 θα είναι 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Εποπτικό Συµβούλιο των Ορκωτών ελεγκτών. 
 

Θέµα 4ον .   
Για τη χρήση 2014 δε δόθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

Θέµα 5ον. 

Επί του πέµπτου θέµατος της ηµερήσιας ∆ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση οµοφώνως αποφάσισε, 

µετά από εισήγηση του κ. Προέδρου, όπως, οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

την περίοδο 1/1/2015 µέχρι 31/12/2015, οριστούν ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος κ. Ιωάννης  Βασ. Μπενόπουλος, θα λάβει για το διάστηµα 1/1/2015 µέχρι 31/12/2015 

αποζηµίωση µέχρι του ποσού των 120.000,00 ευρώ, προ φόρων.  

 

Θέµα 6ον. 

Επί του έκτου θέµατος η παρούσα Γενική Συνέλευση εγκρίνει σύµφωνα µε το άρθρο 23α 

Ν2190/1920 όλες τις συµβάσεις εµπορικής συνεργασίας µε την  εταιρεία  CAFETEX ABΕE για το 

έτος 2014, όπως αυτές έχουν κατατεθεί στην εφορία. Παράλληλα, εγκρίθηκε η είσπραξη ετήσιου 
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ποσού έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ από την εταιρεία CAFETEX ABEΕ για τη διοικητική 

και λογιστική υποστήριξη αυτής. Η παρούσα Γενική Συνέλευση ανέθεσε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και την κατάθεσή της στην εφορία . 
 

Θέµα 7ον. 

Επί του έβδοµου θέµατος η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της 22/12/2014 Νο 404Α΄ που αναφέρονται στην κεφαλαιοποίηση µέρος του οµολογιακού δανείου  

και στην τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

Θέµα 8
ον

 

Επί του όγδοου θέµατος η παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ∆Σ για  κάθε ενέργεια που 

αφορά στη µεταβίβαση, απόσχιση θυγατρικής εταιρείας. 

Θέµα 9
ον

 

Επί του ένατου θέµατος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενηµερώνει τα µέλη ότι είναι 

απαραίτητη η εκλογή ακόµα ενός νέου µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στη συνέχεια µετά από 

διαλογική συζήτηση αποφασίζουν οµόφωνα και παµψηφεί  την εκλογή του κυρίου Αργύρη-

Κωνσταντίνου Παπίλα του Ιωάννου για την περίοδο από 21/08/2015 µέχρι 30/06/2016. 

Θέµα 10
ον

 

Επί του δέκατου θέµατος η παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ∆Σ για κάθε ενέργεια που 

αφορά την µεταβίβαση υποκαταστηµάτων σε franchisees. 

  

 

 

Μετά ταύτα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το Πρακτικό τούτο όπως ακολουθεί: 

 
Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας  
 

      
Ιωάννης Β. Μπενόπουλος       Μάρκος Γ. Σιγάλας  
 


