
 

 

 
 
 

 
 
 
 

ΚΑΦΕ ALPHA 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  

(ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΑΘΗΝΑΙ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 

 



 

ΚΑΦΕ ALPHA A.E. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

 

 

 - 1 - 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 Σελίδα 
  

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2 
Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2012  

  Κατάσταση Αποτελεσμάτων 4 

  Ισολογισμός 5 

  Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος 6 

  Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως 7 

  Κατάσταση Ταμειακών Ροών 8 

  Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 9 
 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία 9 
 2. Βασικές λογιστικές αρχές 10 
 2.1 Βάση καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων 10 

2.2 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 18 
2.3 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 19 
2.4 Αποθέματα 19 
2.5 Χρηματοοικονομικά μέσα 19 
2.6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 20 
2.7 Απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων 20 
2.8 Φόρος εισοδήματος 20 
2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20 

2.10 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους 21 
2.10 Προβλέψεις 21 
2.12 Έσοδα 21 
2.13 Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας 21 
2.14 Συγκριτικά στοιχεία 21 

 3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 22 
 4. Λοιπά έξοδα χρήσεως 22 
 5. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 23 
 6. Φόρος εισοδήματος 23 
 7. Κέρδη ανά μετοχή 25 
 8. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 25 
 9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 26 
 10. Αποθέματα 26 
 11. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 26 
 12.  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 26 
 13. Καθαρή Θέση 26 
 14.  Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προς εργαζομένους 27 
 15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 
 16.  Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 28 
 17.  Συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις 29 
 18.  Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 29 
 19. Αμοιβές εκλεγμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών 30 

 20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 30 
    

 

 

 

 

 

 



   

 - 2 - 

 
Ε μ π ε ι ρ ί α   Γ ν ώ σ η   Α ξ ι ο π ι σ τ ί α  

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας 
«ΚΑΦΕ ALPHA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  
(ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «ΚΑΦΕ ALPHA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

(η Εταιρία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσεως, συνολικού αποτελέσματος, μεταβολών καθαρής θέσεως και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 

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

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

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια.  

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

και τις γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων, 

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

εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και 

όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρίας. 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 
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συνολικής παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της Εταιρίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

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

με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 

2190/1920. 

 
 
 
 Αθήνα, 13η  Μαρτίου  2013 
  

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  

  

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.  

μέλος της Crowe Horwath International  

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Βάιος Αχιλ. Ριζούλης 

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22041 
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 

 

 
       

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων      
       

     (ποσά σε ευρώ)  

       
   Από 1η Ιανουαρίου έως  

  Σημείωση 31.12.2012  31.12.2011  

 
Έσοδα παροχής υπηρεσιών εστίασης 

  
195.555,97  208.848,45  

 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3 (123.182,93)  (114.967,58)  
 Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών 4 (41.773,42)  (41.530,92)  
 Δαπάνες αποσβέσεων 4 (8.110,60)  (8.855,10)  
 Λοιπά γενικά έξοδα 4 (46.227,39)  (45.374,65)  
 Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 5 6.405,61  4.941,38  

 Κέρδη/(ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος  (17.332,76)  3.061,58  

 Φόρος εισοδήματος 6 3.466,56  (612,32)  

 Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος  (13.866,20)  2.449,26  

       

 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες)  μετά το φόρο εισοδήματος 
ανά μετοχή (Βασικά και προσαρμοσμένα €/μετοχή) 7 (0,23)  0,04  

        
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 Ισολογισμός      

 6ης Εταιρικής χρήσεως       

   (ποσά σε ευρώ)  
       

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2012  31.12.2011  

 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 8 10.153,91  17.998,40  

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 13.068,58  9.602,02  

 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 1.500,00  1.500,00  

   24.722,49  29.100,42  

       

 Κυκλοφορούν ενεργητικό      

 Αποθέματα 10 2.251,42  1.522,16  

 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 28.715,61  30.680,94  

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 172.956,11  183.870,26  

   203.923,14  216.073,36  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  228.645,63  245.173,78  

       

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ      
 Μετοχικό κεφάλαιο 13 60.000,00  60.000,00  
 Τακτικό αποθεματικό  5.922,46  5.800,00  

 Αποτελέσματα εις νέον  110.772,74  124.761,40  

 Σύνολο καθαρής θέσεως  176.695,20  190.561,40  

       

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους 14 33.094,67  36.820,14  
 

  33.094,67  36.820,14  
 

      
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  15 18.855,76  17.792,24  

   18.855,76  17.792,24  

 Σύνολο Υποχρεώσεων  51.950,43  54.612,38  

       

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
228.645,63  245.173,78  

       

 
 
 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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  Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος      
      

   (ποσά σε ευρώ)  
   Από 1η Ιανουαρίου έως  

   31.12.2012  31.12.2011  

        

 Κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος (13.866,20)  2.449,26  

      

 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά το φόρο εισοδήματος  
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση --  -- 

 
 

 
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα  
μετά το φόρο εισοδήματος (13.866,20)  2.449,26  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 
 
 
 

  

 
 
 



   

- 7 - 

 

 

ΚΑΦΕ ALPHA A.E. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

 

 

 
 
           

 Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως          
           

         (ποσά σε ευρώ)  

           

   
Μετοχικό  
κεφάλαιο  

Τακτικό  
αποθεματικό  

Αποτελέσματα  
εις νέο  

Σύνολο  
καθαρής θέσεως  

               

 Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2011  60.000,00  4.511,00  123.601,14  188.112,14  

 Σχηματισμός αποθεματικών  --  1.289,00  (1.289,00)  --  

 Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος  --  --  2.449,26  2.449,26  

 Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2011  60.000,00  5.800,00  124.761,40  190.561,40  

               

 Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2012  60.000,00  5.800,00  124.761,40  190.561,40  

 Σχηματισμός αποθεματικών  --  122,46  (122,46)  --  

 Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος  --  --  (13.866,20)  (13.866,20)  

 Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2012  60.000,00  5.922,46  110.772,74  176.695,20  

               

 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 Κατάσταση Ταμειακών Ροών       

       

     (ποσά σε  ευρώ)  

   Από 1η Ιανουαρίου έως  

  Σημείωση 31.12.2012  31.12.2011  

 Λειτουργικές δραστηριότητες      
 Κέρδη / (Zημίες) προ φόρων  (17.332,76)  3.061,58  
 Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
 Αποσβέσεις 4,8 8.110,60  8.855,10  
 Προβλέψεις 14 (3.725,47)  (14.251,58)  
 Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα 5 (6.405,61)  (4.941,38)  

    (19.353,24)  (7.276,28)  

 

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

    

 
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  (729,26)  560,65  
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  2.323,33  (454,31)  
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)        1.063,52   221,06  

 (Μείον):      
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 5         (476,54)  (488,80)  

 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
λειτουργικές δραστηριότητες (α)     (17.172,19) 

 
(7.437,68)  

 Επενδυτικές δραστηριότητες   
 

  
 Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 8 (266,11)  (947,50)  
 Τόκοι εισπραχθέντες        6.524,15   5.540,18  

 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
επενδυτικές δραστηριότητες (β)        6.258,04 

 
4.592,68  

 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
 

  

 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -- 

 
--  

 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά  
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)     (10.914,15) 

 
(2.845,00)  

 
Ταμειακά διαθέσιμα και  
ισοδύναμα ενάρξεως χρήσεως 12 183.870,26 

 
186.715,26  

 
Ταμειακά διαθέσιμα και  
ισοδύναμα λήξεως χρήσεως 12 172.956,11 

 
183.870,26  

       

 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία  

Η εταιρία ΚΑΦΕ ALPHA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΚΑΙ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ,  (η “Εταιρία”) ιδρύθηκε την 14η 
Δεκεμβρίου 2006 με την υπ΄αριθμ. 18331/14.12.2006 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Μαρίας Σαξώνη, 

έλαβε άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ΄αριθμ 38315/2006 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών και την 15η Δεκεμβρίου 2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 
62031/01/Β/06/643. Η Εταιρία φέρει το διακριτικό τίτλο “ΚΑΦΕ ΜΑΖΙ” και εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 

40. Η διάρκειά της έχει ορισθεί  για 10 έτη, μέχρι το 2015, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής 
Συνελεύσεως. 

Ο σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η εκμετάλλευση επιχειρήσεως ειδών καφενείου, η 

σύσταση και εκμετάλλευση εστιατορίων, η παραγωγή και διάθεση ειδών καφενείου, ζαχαροπλαστικής, 
αρτοσκευασμάτων, φαγητών και ποτών καθώς και η συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις που 
επιδιώκουν τους ως άνω ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Το σύνολο των μετοχών κατέχει η μητρική ALPHA BANK (άμεσα 99% και έμμεσα μέσω της θυγατρικής της 
εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ. 1%). 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου εταιριών ALPHA BANK. 
 
Συνοπτικά, οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής: 
 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεργαζόμενες Τράπεζες 
ALPHA BANK 

Έκτωρ Βερύκιος Πρόεδρος 

Θεμιστοκλής Κορκόντζελος Αντιπρόεδρος 

Νικόλαος Χρυσανθόπουλος Σύμβουλος 

Αθανάσιος  Συρράκος Σύμβουλος 

Αφροδίτη Μπηλιώνη Σύμβουλος 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11η 
Απριλίου 2014. 

 
Noμικός Σύμβουλος 
Αθανάσιος  Συρράκος  

 
Εποπτεύουσα αρχή 
Νομαρχία Αθηνών 
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 
62031/01/Β/06/643 
Αριθμός φορολογικού μητρώου 
998473807 

 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Βάιος Αχιλ. Ριζούλης 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 
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2. Βασικές λογιστικές αρχές 

2.1 Βάση καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012, και 
έχουν συνταχθεί: 
 
α) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και 
 
β) με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. 
 
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 
 
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη 
των οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, κρίνονται λογικές. 
 
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και 
οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που 
πραγματοποιούνται. 
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έχουν 
εφαρμοστεί με συνέπεια στις χρήσεις 2011 και 2012, αφού επιπρόσθετα ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω  
τροποποιήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και οι νέες ή τροποποιημένες Διερμηνείες,  που 
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2012: 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 1 «Σημαντικός υπερ-
πληθωρισμός και διαγραφή του προσδιορισμού συγκεκριμένων ημερομηνιών για τις εταιρίες που 
εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ» (Κανονισμός 1255/11.12.2012) 
 
Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 
σύμφωνα με την οποία: 

 
i. Μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ και το λειτουργικό της νόμισμα είναι 

νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία 
μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», 
δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα στοιχεία του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, τα οποία αποκτήθηκαν πριν την «ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία 
κατά την ημερομηνία της μετάβασης στα ΔΠΧΠ και να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το 
τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που η 
ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία 
δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών.  

ii. Καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το υφιστάμενο 
πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή αναγνώρισης και την 
αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι 
ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ».  

 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

2527 
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 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 7 «Γνωστοποιήσεις – 
Μεταβιβάσεις Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού» (Κανονισμός 1205/22.11.2011) 

 
Την 7.10.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΠ 
7 αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού που μεταβιβάζονται. Οι γνωστοποιήσεις αφορούν στα στοιχεία που μεταβιβάζονται και α) 
για τα οποία δεν στοιχειοθετείται διακοπή αναγνώρισης, β) στα οποία η οικονομική οντότητα έχει 
συνεχιζόμενη ανάμειξη, γ) για τα οποία στοιχειοθετείται η διακοπή αναγνώρισης. Με την ανωτέρω 
τροποποίηση αναθεωρούνται οι υφιστάμενες γνωστοποιήσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
διαφάνεια όσον αφορά στις συναλλαγές μεταβίβασης και κυρίως στις τιτλοποιήσεις των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού.  
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12: «Αναβαλλόμενη φορολογία: ανάκτηση 
υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού» (Κανονισμός 1255/11.12.2012) 

 
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την 20.12.2010 τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 
αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται η αναβαλλόμενη φορολογία στις 
περιπτώσεις που αφενός δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο η εταιρία πρόκειται να ανακτήσει την αξία ενός 
παγίου και αφετέρου ο τρόπος ανάκτησης της αξίας του παγίου επηρεάζει τον προσδιορισμό της 
φορολογικής βάσης και του φορολογικού συντελεστή. Στο αναθεωρημένο κείμενο του ΔΛΠ 12 
διευκρινίζεται πως στις περιπτώσεις που ένα στοιχείο του ενεργητικού κατατάσσεται στην κατηγορία 
«Επενδύσεις σε ακίνητα» και αποτιμάται στην εύλογη αξία ή κατατάσσεται στην κατηγορία 
«Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια» και αποτιμάται μέσω της μεθόδου αναπροσαρμογής μπορεί 
να γίνει η εύλογη υπόθεση ότι η λογιστική του αξία θα ανακτηθεί μέσω της πώλησής του και κατά 
συνέπεια για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ο 
αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής και η αντίστοιχη φορολογική βάση. Ωστόσο, ειδικότερα για τις 
περιπτώσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, το αναθεωρημένο πρότυπο διευκρινίζει πως η ανωτέρω εύλογη 
υπόθεση αναιρείται στην περίπτωση που το πάγιο είναι αποσβέσιμο και εντάσσεται σε ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο στόχος της εταιρίας είναι να καταναλώσει ουσιωδώς όλα 
τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από αυτό και όχι να ανακτήσει την αξία του μέσω της πώλησής 
του.  

 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

Επισημαίνεται πως, βάσει του Κανονισμού 1255/11.12.2012, με τον οποίο υιοθετήθηκαν οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις των ΔΠΧΠ 1 και ΔΛΠ 12, η εφαρμογή των τροποποιήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το 
αργότερο έως τη χρήση με έναρξη 1.1.2013. Η Εταιρία προέβη σε υιοθέτηση και των δύο τροποποιήσεων εντός 
της χρήσεως του 2012, σύμφωνα με την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής που έχει ορίσει το Συμβούλιο των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 
Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα 
πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με 
έναρξη μετά την 1.1.2012 και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 
 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις» (Κανονισμός  1254/11.12.2012) 

 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 

 
Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 10 
«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Το νέο πρότυπο πραγματεύεται τις αρχές παρουσίασης και 
κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όταν μια οικονομική οντότητα ελέγχει μια ή 
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περισσότερες άλλες οικονομικές οντότητες. Η βασική αλλαγή που επιφέρει το ΔΠΧΠ 10 είναι η 
διατύπωση καινούργιου ορισμού για την έννοια του ελέγχου, o οποίος αποτελεί πλέον το μοναδικό 
κριτήριο ενοποίησης ανεξαρτήτως της φύσης της εταιρίας που εξετάζεται προς ενοποίηση. Με την 
έκδοση του ΔΠΧΠ 10 καταργούνται οι διατάξεις περί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» και η Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση 
Εταιριών Ειδικού Σκοπού». 
 
Βάσει του καινούργιου ορισμού του ελέγχου, ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρία όταν είναι εκτεθειμένος, 
ή έχει δικαιώματα, σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξή του με αυτή την εταιρία και έχει τη 
δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις μέσω της εξουσίας του πάνω στην εταιρία. Κατά συνέπεια, 
ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρία αν και μόνον αν διαθέτει όλα τα ακόλουθα: 

 
1. εξουσία πάνω στην εταιρία, 
2. έκθεση, ή δικαιώματα, σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξη του με την εταιρία, και 
3. δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία του πάνω στην εταιρία για να επηρεάσει το ύψος των 

αποδόσεων που λαμβάνει.   
Η εξουσία προκύπτει από άμεσα εξασκήσιμα δικαιώματα που παρέχουν στον επενδυτή τη δυνατότητα 
κατεύθυνσης των «βασικών» δραστηριοτήτων της εταιρίας, δηλαδή εκείνων που επηρεάζουν σημαντικά το 
ύψος των αποδόσεών της. Οι αποδόσεις του επενδυτή από την εταιρία θεωρούνται μεταβλητές εφόσον 
δύναται να διακυμαίνονται ως συνέπεια της επίδοσης της εταιρίας. Παρόλο που μόνο ένας επενδυτής 
μπορεί να ελέγχει την εταιρία, περισσότερα από ένα μέρη μπορούν να έχουν συμμετοχή στις αποδόσεις 
της. Η ύπαρξη ελέγχου πρέπει να επαναξιολογείται εφόσον τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι 
υπάρχουν μεταβολές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία που συνιστούν έλεγχο.   

 
Το ΔΠΧΠ 10 παρέχει οδηγίες εφαρμογής της αρχής του ελέγχου σε διάφορες συνθήκες, π.χ. σε 
περιπτώσεις όπου ο έλεγχος αντλείται από δικαιώματα ψήφου, όταν τα δικαιώματα ψήφου δεν αποτελούν 
το βασικό κριτήριο άσκησης ελέγχου, όταν ο έλεγχος ασκείται μέσω εκπροσώπου ή όταν ελέγχονται 
συγκεκριμένα μόνο στοιχεία ενεργητικού άλλης εταιρίας.  

 
Επιπλέον, το ΔΠΧΠ 10 περιλαμβάνει τις λογιστικές αρχές κατάρτισης και παρουσίασης ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων με τις οποίες ουσιαστικά επαναλαμβάνονται χωρίς μεταβολές οι αντίστοιχες 
αρχές που ισχύουν σήμερα βάσει του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» 
το οποίο τροποποιείται ανάλογα. 

  
Το ανωτέρω πρότυπο  δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 
(Κανονισμός 1254/11.12.2012) 

 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 

 
Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 11 «Σχήματα 
υπό κοινό έλεγχο» το οποίο πραγματεύεται τη λογιστική απεικόνιση συμμετοχών σε επιχειρηματικά 
σχήματα που τελούν υπό κοινό έλεγχο (joint arrangements) στις οικονομικές καταστάσεις των συμμετεχόντων. 
Από κοινού έλεγχος υφίσταται μόνον όταν η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις «βασικές δραστηριότητες» 
του σχήματος προϋποθέτει την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών που μοιράζονται τον έλεγχο. Το 
ΔΠΧΠ 11 προβλέπει δύο τύπους σχημάτων υπό κοινό έλεγχο, τις «από κοινού δραστηριότητες» (joint 
operations) και τις «κοινοπραξίες» (joint ventures). Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες στο επιχειρηματικό σχήμα. Πιο συγκεκριμένα, 
στις από κοινού δραστηριότητες τα μέρη που μοιράζονται τον έλεγχο έχουν δικαιώματα επί των 
περιουσιακών στοιχείων του σχήματος και ευθύνες για τις υποχρεώσεις του, ενώ στις κοινοπραξίες (joint 
ventures) έχουν δικαιώματα επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του σχήματος.  
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Οι συμμετέχοντες που μοιράζονται τον έλεγχο σε από κοινού δραστηριότητες αναγνωρίζουν στις 
ενοποιημένες και στις ιδιαίτερες οικονομικές τους καταστάσεις τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεων και τα αποτελέσματα που τους ανήκουν ή τους αναλογούν από την από κοινού 
δραστηριότητα. Με τον ίδιο τρόπο αναγνωρίζεται η συμμετοχή σε από κοινού δραστηριότητα από μέρη 
που δεν μοιράζονται τον έλεγχο, αλλά έχουν δικαιώματα σε στοιχεία ενεργητικού ή έχουν αναλάβει 
υποχρεώσεις της από κοινού δραστηριότητας. Τα μέρη που μοιράζονται τον έλεγχο σε κοινοπραξία 
(κοινοπρακτούντες) αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τους ως επένδυση σύμφωνα με τη μέθοδο της Καθαρής 
Θέσης όπως προβλέπει το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Η εναλλακτική της 
αναλογικής ενοποίησης των κοινοπραξιών καταργείται. Μέρος που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού 
έλεγχο σε κοινοπραξία, θα αποτιμήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 (ή το ΔΠΧΠ 9 
εφόσον εφαρμόζεται), εκτός εάν έχει σημαντική επιρροή στην κοινοπραξία, στην οποία περίπτωση θα 
την αποτιμήσει με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

 
Με την έκδοση του ΔΠΧΠ 11 καταργούνται το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και η 
Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες -  μη χρηματικές συνεισφορές από 
κοινοπρακτούντες». 

 
Το ανωτέρω πρότυπο  δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε 
άλλες εταιρίες» (Κανονισμός 1254/11.12.2012) 

 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 

 
Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 12 που 
προδιαγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιεί η αναφέρουσα οντότητα σχετικά με τη 
συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες. Ως συμμετοχή σε άλλη εταιρία (interest in another entity) ορίζεται η 
συμβατική ή μη συμβατική ανάμειξη που εκθέτει την αναφέρουσα εταιρία σε μεταβλητές αποδόσεις από 
τη δραστηριότητα άλλης εταιρίας. Το ΔΠΧΠ 12 περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να 
πραγματοποιούνται ανάλογα με τη φύση της συμμετοχής σε άλλη εταιρία και πιο συγκεκριμένα, για α) 
θυγατρικές εταιρίες, β) σχήματα υπό κοινό έλεγχο, γ) συγγενείς εταιρίες και δ) μη ενοποιούμενες εταιρίες 
ειδικής δομής. 

 
Ως εταιρίες ειδικής δομής (structured entities) ορίζονται εκείνες που έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε τα δικαιώματα ψήφου να μην αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα για την άσκηση ελέγχου 
(π.χ. οι «βασικές» δραστηριότητες κατευθύνονται από συμβατική συμφωνία). 

 
Το ΔΠΧΠ 12 δεν έχει εφαρμογή στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 27, εκτός από την περίπτωση όπου η αναφέρουσα εταιρία έχει έκθεση σε μη ενοποιούμενες 
εταιρίες ειδικής δομής και συντάσσει μόνο ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις. 

 
Το ανωτέρω πρότυπο  δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 13: «Μέτρηση της εύλογης αξίας» 
(Κανονισμός 1255/11.12.2012) 
 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 

 
Την 12.5.2011 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 13 το 
οποίο: 

i. Ορίζει την εύλογη αξία 
ii. Δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο για την μέτρηση της εύλογης αξίας 
iii. Απαιτεί συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις για την αποτίμηση στην εύλογη αξία 
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Το ανωτέρω πρότυπο  δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1: «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση» (Κανονισμός 475/5.6.2012) 

 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.7.2012 
 
Την 16.6.2011 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 
αναφορικά με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που  καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση 
(other comprehensive income). Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, τα αποτελέσματα που 
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση θα πρέπει να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σε εκείνα τα 
οποία δεν πρόκειται μεταγενέστερα να ταξινομηθούν στα αποτελέσματα και σε εκείνα που ενδέχεται να 
αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα αν συντρέξουν συγκεκριμένες συνθήκες. Στη δε περίπτωση που τα 
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται προ φόρων, ο φόρος θα πρέπει να παρατίθεται διακριτά για την 
κάθε ομάδα. 
 
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν θα επιφέρει μεταβολές στην Κατάσταση 
Συνολικού Αποτελέσματος. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19: «Παροχές στο προσωπικό» (Κανονισμός 
475/5.6.2012) 

 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 
 
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την 16.6.2011 το αναθεωρημένο κείμενο 
του ΔΛΠ 19. Το αναθεωρημένο πρότυπο εισάγει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στη λογιστικοποίηση 
των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. Οι κυριότερες από τις αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 Όλες οι μεταβολές στην αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών θα αναγνωρίζονται τη χρονική 
στιγμή που λαμβάνουν χώρα. Κατά τον τρόπο αυτό, καταργείται η δυνατότητα αναβολής της 
αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών (corridor approach) καθώς και του κόστους υπηρεσίας 
παρελθόντων ετών στην περίπτωση που δεν έχουν κατοχυρωθεί οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
παροχής.  

 Το νέο πρότυπο ορίζει με σαφήνεια την αναγνώριση των επιμέρους συστατικών του κόστους από τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ειδικότερα: 

i. το κόστος υπηρεσίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων 
ii. ο καθαρός τόκος της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) αναγνωρίζεται στην κατάσταση των 

αποτελεσμάτων 
iii. οι επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα που 

καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση χωρίς να παρέχεται δυνατότητα μεταγενέστερης 
μεταφοράς τους στα αποτελέσματα. 

 Αναπροσαρμόζονται οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά με τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις εξελίξεις στις γνωστοποιήσεις στα 
άλλα πρότυπα και κυρίως στο ΔΠΧΠ 7. 

 
Επίσης, το νέο πρότυπο μεταβάλλει το χρόνο αναγνώρισης της υποχρέωσης από τις παροχές εξόδου 
από την υπηρεσία. 
 
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές 
της καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» (Κανονισμός 
1254/11.12.2012)   
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Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 
 

Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε και μετονόμασε το 
ΔΛΠ 27 το οποίο πλέον πραγματεύεται τις λογιστικές αρχές αποτίμησης των συμμετοχών σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρίες, καθώς και τις σχετικές με αυτές γνωστοποιήσεις, στις 
ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή. Το νέο πρότυπο δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στις 
αντίστοιχες διατάξεις σχετικά με τις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις του υπό κατάργηση ΔΛΠ 27 
«Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» και διατηρεί την επιλογή αποτίμησης των 
συμμετοχών στο κόστος ή στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 (ή το ΔΠΧΠ 9 εφόσον 
εφαρμόζεται).   

 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
  

 Τροποποίηση Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 
(Κανονισμός 1254/11.12.2012) 

 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 

 
Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε και μετονόμασε το 
ΔΛΠ 28. Το νέο ΔΛΠ 28 πραγματεύεται την έννοια της συγγενούς εταιρίας και τις αρχές αποτίμησης 
των συμμετοχών σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Όλες οι 
εταιρίες που έχουν από κοινού έλεγχο σε κοινοπραξία ή σημαντική επιρροή σε συγγενή εταιρία 
εφαρμόζουν τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, εκτός από τους οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών 
κεφαλαίων (venture capital organization), τα αμοιβαία κεφάλαια (mutual fund), τις καταπιστευματικές 
επενδυτικές μονάδες (unit trust) ή παρόμοιες εταιρίες συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις (investment linked insurance funds), οι οποίες έχουν την 
επιλογή αποτίμησης των επενδύσεων σε συγγενείς ή κοινοπραξίες στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9. 
 
Πέραν της προσθήκης των κοινοπραξιών, οι διατάξεις του νέου ΔΛΠ 28 δεν επιφέρουν ουσιώδεις 
αλλαγές όσον αφορά τον ορισμό της συγγενούς εταιρίας ή τις πρακτικές εφαρμογής της μεθόδου της 
Καθαρής Θέσης.  

 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 «Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 7 
«Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων» (Κανονισμός 
1256/13.12.2012) 

 
Τροποποίηση ΔΛΠ 32: Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2014 
Τροποποίηση ΔΠΧΠ 7: Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 
 
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση των 
προτύπων ΔΛΠ 32 και ΔΠΧΠ 7 αναφορικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 32 συνίσταται στην προσθήκη οδηγιών αναφορικά με το 
πότε επιτρέπεται ο συμψηφισμός ενώ η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 7 έγκειται στην προσθήκη 
γνωστοποιήσεων σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

 Διερμηνεία 20: «Κόστος απομάκρυνσης αποβλήτων κατά την παραγωγική φάση ενός ορυχείου» 
(Κανονισμός 1255/11.12.2012) 
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Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 
 
Την 19.10.2011 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερμηνεία 20 η οποία 
αποσαφηνίζει θέματα που αφορούν στην αναγνώριση ως στοιχείου του ενεργητικού του κόστους 
απομάκρυνσης των αποβλήτων κατά την παραγωγική φάση ενός ορυχείου καθώς και στην αρχική και 
μεταγενέστερη αποτίμησή του.  
 
Η ανωτέρω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας. 

 
Επισημαίνεται πως βάσει του Κανονισμού 1254/11.12.2012, με τον οποίο υιοθετήθηκαν τα ανωτέρω νέα 
πρότυπα ΔΠΧΠ 10, ΔΠΧΠ 11, ΔΠΧΠ 12 καθώς και οι ανωτέρω τροποποιήσεις των ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28, η 
εφαρμογή τους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη χρήση με έναρξη 1.1.2014. Η Εταιρία 
εξετάζει το ενδεχόμενο υιοθέτησης των ανωτέρω προτύπων και τροποποιήσεων εντός της χρήσεως του 2013, 
σύμφωνα με την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής που έχει ορίσει το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων. 
 
Επίσης, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις 
προτύπων, τα οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί 
πρόωρα από την Εταιρία. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 1 «Κρατικά Δάνεια» 
 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 
 

Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 
σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, μία εταιρία δεν 
θα πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΠ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά 
με τα υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά 
συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει 
χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω 
δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ κατά τρόπο συνεπή με τα 
ΔΠΧΠ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη 
λογιστική αξία που είχε το δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία 
που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ δύναται, κατ’ εξαίρεση, να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΠ 9 
(ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, 
με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής 
αναγνώρισης των δανείων αυτών.  
 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηματοοικονομικά μέσα»  
 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2015 
 

Στις 12.11.2009 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) το πρότυπο 
ΔΠΧΠ 9: Χρηματοοικονομικά μέσα. Το νέο πρότυπο εκδόθηκε στα πλαίσια της πρώτης φάσης του 
έργου για την αναθεώρηση του ΔΛΠ 39 και κατά τον τρόπο αυτό, στην πρώτη αυτή φάση, έχει ως πεδίο 
εφαρμογής την ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 
Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική 
αναγνώριση, να ταξινομούνται σε δύο μόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο 
αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα 
οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειμένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: 
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i. Το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση 
των μέσων αυτών.  

ii. Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των μέσων.  
 

Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς 
τίτλους να ταξινομηθούν σε κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων 
τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειμένου να συμβεί αυτό, η επένδυση αυτή 
δεν θα πρέπει να διακρατείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωματωμένα 
παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συμβόλαιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, το 
ενσωματωμένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισμός του υβριδικού 
συμβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αναφορικά με την ταξινόμηση των 
χρηματοοικονομικών μέσων. 
 
Επίσης, την 28.10.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις αναθεωρημένες 
απαιτήσεις του αναφορικά με την ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο κείμενο του ΔΠΧΠ 9, 
στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που μία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική 
αναγνώριση να αποτιμήσει στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, η μεταβολή της εύλογης αξίας 
θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσματα, με εξαίρεση το ποσό της μεταβολής που αποδίδεται στον 
πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 
Την 16.12.2011 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, με την έκδοση νέας τροποποίησης 
του ΔΠΧΠ 9, μετέθεσε την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του από την 1.1.2013 στην 1.1.2015. 
 
Τέλος, επισημαίνεται πως για την ολοκλήρωση του ΔΠΧΠ 9 εκκρεμεί η οριστικοποίηση των κειμένων 
που αφορούν στην αποτίμηση στο αναπόσβεστο κόστος και στον υπολογισμό της απομείωσης καθώς και 
στη λογιστική αντιστάθμισης. 

 
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 7 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2015 
 
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του 
ΔΠΧΠ 7. Με την τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη 
μετάβαση στο ΔΠΧΠ 9. 
 
Η  ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 11 
«Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12  
«Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρίες»: Διατάξεις μετάβασης 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 
 
Την 28.06.2012, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε  τροποποίηση των 
διατάξεων μετάβασης των ανωτέρω προτύπων. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι «ημερομηνία 
αρχικής εφαρμογής» είναι η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 
ΔΠΧΠ 10. Σε περίπτωση που το συμπέρασμα όσον αφορά την ενοποίηση ή μη εταιρίας κατά την 
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής είναι διαφορετικό σε σχέση με εκείνο που επέβαλαν οι διατάξεις του 
ΔΛΠ 27 και της Διερμηνείας 12, υπάρχει υποχρέωση αναδρομικής προσαρμογής μόνο της αμέσως 
προηγούμενης συγκριτικής περιόδου. Η παρουσίαση αναδρομικά προσαρμοσμένων πληροφοριών για 
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προηγούμενες περιόδους είναι προαιρετική. Αντίστοιχη εξαίρεση για την παρουσίαση 
αναπροσαρμοσμένων πληροφοριών συγκριτικών περιόδων παρέχεται και στις τροποποιημένες διατάξεις 
μετάβασης των ΔΠΧΠ 11 και 12. Επιπλέον, οι γνωστοποιήσεις που αφορούν μη ενοποιούμενες εταιρίες 
ειδικής δομής (structured entities) δεν είναι υποχρεωτικές για καμία συγκριτική περίοδο πριν από την 
πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 12. 
 
Η  ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 
«Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 
«Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»: Εταιρίες Επενδύσεων 

 
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2014 
 
Την 31.10.2012, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε  την ανωτέρω τροποποίηση 
με την οποία προσδιορίζεται η έννοια των «εταιριών επενδύσεων» και παρέχεται εξαίρεση ως προς την 
υποχρέωση τους να ενοποιούν εταιρίες που ελέγχουν. Συγκεκριμένα, μια εταιρία επενδύσεων δεν θα 
ενοποιεί τις θυγατρικές της, ούτε θα εφαρμόζει τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 3 όταν αποκτά τον έλεγχο 
άλλης οντότητας, αλλά θα αποτιμά τις επενδύσεις της σε θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9. Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα είναι οι θυγατρικές εταιρίες 
που δεν κατέχονται με σκοπό την αποκόμιση κέρδους από την επένδυση, αλλά για την παροχή 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας επενδύσεων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η 
μητρική εταιρίας επενδύσεων, που δεν θεωρείται και η ίδια εταιρία επενδύσεων, θα ενοποιεί όλες τις 
εταιρίες που ελέγχει, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ελέγχονται μέσω της εταιρίας επενδύσεων. 
 
Η  ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

 Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  
 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2013 
 

Στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συμβούλιο εξέδωσε, την 17 Μαΐου 2012, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους 
πρότυπα. 
 
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις οικονομικές 
της καταστάσεις. 

 
 
2.2 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις στη συνεδρίασή του της 12ης   
Μαρτίου 2013.  
 
2.3 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα  
 
Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας και το νόμισμα παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεών της είναι το 
Ευρώ.  
 

2.4 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, στα πλαίσια  των 
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συνήθων δραστηριοτήτων της Εταιρίας, μειωμένη με το εκτιμώμενο κόστος για την ολοκλήρωση αυτών και τις 
εκτιμώμενες για την πραγματοποίηση της πώλησης δαπάνες. 
 

2.5 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένων και των 
άμεσων εξόδων απόκτησης που σχετίζονται με το χρηματοοικονομικό στοιχείο (εκτός αν αυτό έχει 
χαρακτηριστεί ως «διακρατούμενο για εμπορικούς σκοπούς»). 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατατάσσονται ως «διακρατούμενα για 
εμπορικούς σκοπούς» και «διαθέσιμα για πώληση», αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές 
από χρεόγραφα προς διακράτηση για εμπορικούς σκοπούς αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης. Τα κέρδη ή οι ζημιές από την αποτίμηση των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων μέχρι την πώληση, είσπραξη ή άλλη διάθεση του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου, οπότε το αθροιστικό κέρδος ή η ζημιά που περιλαμβανόταν στα ίδια κεφάλαια 
μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η 
εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης, η εύλογη αξία ορίζεται με βάση 
τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του ιδίου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Σε περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία 
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα αυτό αποτιμάται στην αξία κτήσεώς 
του. 
 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον Ισολογισμό περιλαμβάνουν, 
πέραν των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών μέσων, τις «Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις» καθώς και τους «Προμηθευτές και τις Λοιπές Υποχρεώσεις». Τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, βάσει 
της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. 
 
Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται 
ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους 
μετόχους καταχωρείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η 
Εταιρία, σύμφωνα με το νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση 
(μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση. 
 
Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση κινδύνων ούτε για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς.  
 
Ο έλεγχος απομείωσης των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων διενεργείται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η ανακτήσιμη αξία των 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων, υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας, η λογιστική αξία προσαρμόζεται στην 
ανακτήσιμη με την αντίστοιχη ζημιά να καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Ειδικά για τα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, η σωρευτική ζημία που περιλαμβανόταν 
στα Ίδια Κεφάλαια μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως. Αν μετά την αναγνώριση της ζημιάς από 
απομείωση λάβουν χώρα γεγονότα, που οδηγούν σε μείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών απομείωσης, τα 
ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα χρήσης, μόνο στην περίπτωση που αφορούν ομόλογα. 
Αντιθέτως, ζημιές απομείωσης που αφορούν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναστρέφονται στα αποτελέσματα.   
 

2.6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 



 

ΚΑΦΕ ALPHA A.E. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

 

 

   - 20 - 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεως, μειωμένης με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις 
συσσωρευμένες απομειώσεις. 
Οι επισκευές και οι συντηρήσεις των παγίων εξοδοποιούνται άμεσα. Η αξία και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις των 
παγίων που  αποσύρονται ή πωλούνται διαγράφονται από τους  λογαριασμούς των παγίων τη στιγμή της πώλησής 
τους και κάθε κέρδος  ή ζημία καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους. 
Η ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων, που αφορούν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, έχει καθορισθεί σε  4 έως 7 
χρόνια. 
 

2.7 Απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
  
Σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Π., η ανακτήσιμη αξία ενός πάγιου στοιχείου  πρέπει να εκτιμάται όποτε υπάρχουν 
ενδείξεις για απομείωση. Η ζημία απομείωσης καταχωρείται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιμη. Η 
ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η υψηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών εισροών, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχιζόμενη  
χρησιμοποίηση του παγίου μέχρι την απόσυρσή του στη λήξη της ωφέλιμης ζωής του. Η Εταιρία εξετάζει, σε 
περιοδική βάση (κάθε ημερομηνία συντάξεως οικονομικών καταστάσεων), τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για 
πιθανή απομείωση της αξίας τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη της  
ανακτήσιμης, απομειώνεται  ώστε να συμπίπτει με την ανακτήσιμη. 
 

2.8 Φόρος εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο.  
Ο τρέχων  φόρος περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
χρήσεως, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με βάση τους  φορολογικούς συντελεστές που 
ισχύουν ή αναμένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισμού της υποχρέωσης ή απαίτησης. 
Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων, εκτός 
των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν κονδύλια που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, οπότε και ο 
φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση. 
Μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν 
μελλοντικά φορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να συμψηφιστεί. Οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά το βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το σχετικό 
φορολογικό όφελος θα πραγματοποιηθεί. 
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 εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 

2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα  στο ταμείο, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης ρευστοποιήσεως.   
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2.10 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους 
 
Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού μετά την αποχώρησή του από την εργασία καλύπτεται 
από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ). Η Εταιρία και το προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτό σε μηνιαία βάση. 
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημιώσεως στην περίπτωση εξόδου 
από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην 
Εταιρία και το λόγο εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης ή 
δικαιολογημένης απολύσεως το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. 
Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση 
αναιτιολόγητης  απολύσεως. 
Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως βάσει αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας υποχρέωσης (projected unit credit method). 
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, 
είναι η αξία των δεδουλευμένων παροχών μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη προσαρμογές για τυχόν αναλογιστικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) και κόστος για 
υπηρεσίες παρελθόντων ετών. Τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες που προκύπτουν από 
αναπροσαρμογές βάσει ιστορικών στοιχείων και από μεταβολές στις αναλογιστικές υποθέσεις, κατά το μέρος που 
υπερβαίνουν το 10% των δεδουλευμένων παροχών, αποσβέννονται σε περίδο ίση με τη μέση εναπομένουσα 
εργάσιμη ζωή του προσωπικού.  
 

2.11 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει παρούσες  υποχρεώσεις νομικά ή 
με άλλο τρόπο τεκμηριωμένες ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω 
εκροών πόρων και η εκτίμηση του  ακριβούς ποσού τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. 
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ημερομηνίες συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων και 
προσαρμόζονται  προκειμένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σημαντικές. Οι ενδεχόμενες 
απαιτήσεις  δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 

2.12 Έσοδα 
  
Τα έσοδα καταχωρούνται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην Εταιρία και το 
ύψος τους μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 
Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως  εξής : 
α) Παροχή υπηρεσιών 
    Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. 
β) Έσοδα από τόκους 
    Οι τόκοι έσοδα λογίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων. 
 

2.13 Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας 
 
Επειδή η Εταιρία δεν έχει εισαγάγει τίτλους της σε οργανωμένη αγορά, δεν απαιτείται ανάλυση κατά τομέα 
δραστηριότητας. 
 

2.14 Συγκριτικά στοιχεία 
  
Η Εταιρία για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2012 
χρησιμοποίησε συγκριτικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011. Όπου κρίνεται απαραίτητο, 
τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως, αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην 
παρουσίαση της  τρεχούσης χρήσεως. 
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3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Το σύνολο των αμοιβών και εξόδων προσωπικού της  Εταιρίας για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 
 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2012  31.12.2011 

Μισθοί 99.273,31  101.143,94 

Εργοδοτικές εισφορές 27.635,09  28.075,22 

Παρεπόμενες παροχές --  -- 

Πρόβλεψη αποζημίωσης  (3.725,47)  (14.251,58) 

  123.182,93  114.967,58 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν 5 άτομα (31η Δεκεμβρίου 
2011 ήταν 5 άτομα). 
 
 

 

4. Λοιπά έξοδα χρήσεως 

Το σύνολο των εξόδων της  Εταιρίας για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2012  31.12.2011 

Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων (Σημείωση 10) 41.773,42  41.530,92 

    

Αποσβέσεις (Σημείωση 8) 8.110,60  8.855,10 

    

Λοιπά γενικά έξοδα    

Ενοίκια κτηρίων 13.194,84  17.503,44 

Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας 11.879,97  10.266,95 
Φόροι – τέλη 1.750,80  2.051,01 
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών (Σημ. 19) 7.270,00  2.860,00 

Αναλώσεις λοιπών υλικών 3.985,67  3.710,78 

Λοιπές παροχές τρίτων 3.616,97  3.111,61 

Δημοσιεύσεις 1.658,33  2.620,42 

Επισκευές και συντηρήσεις 1.170,90  1.466,28 

Διάφορα έξοδα 1.699,91  1.784,16 

 46.227,39  45.374,65 
    

 96.111,41  95.760,67 
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5. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2012  31.12.2011 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    
Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 6.882,15  5.430,18 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα --  -- 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 6.882,15  5.430,18 

    
Χρηματοοικονομικά έξοδα    
Προμήθειες και έξοδα τραπεζών (476,54)  (488,80) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών  εξόδων  (476,54)  (488,80) 
    

Καθαρό χρηματοοικονομικό έσοδο 6.405,61  4.941,38 
 

 

6. Φόρος εισοδήματος 

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, η Εταιρία φορολογείται στα συνολικά κέρδη της χρήσης 2012 
με συντελεστή 20% και στα αντίστοιχα της χρήσης 2011 με συντελεστή 20%. 
Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2012  31.12.2011 

- Τρέχων φόρος εισοδήματος --  -- 

- Αναβαλλόμενος φόρος  3.466,56  (612,32) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος στην  
κατάσταση αποτελεσμάτων (έξοδο)/έσοδο 3.466,56  (612,32) 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσεως στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής: 
  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2012  31.12.2011 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους (745,09)  (2.850,32) 

Μεταφερόμενες φορολογικά ζημίες 4.211,65  2.238,00 

Σύνολο 3.466,56  (612,32) 

 
Ο φόρος, επί των κερδών της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας 
τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά προκύπτει ως εξής: 
 

  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2012  31.12.2011 

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (17.332,76)   3.061,58 
Φορολογικός συντελεστής (%) 20%  20% 

Φόρος εισοδήματος βάση του ισχύοντος  φορολογικού συντελεστή 3.466,56   (612,32) 
    

Εισόδημα μη υπαγόμενο στο φόρο --  -- 

Λοιπές φορολογικές προσαρμογές --  -- 

Φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων 3.466,56  (612,32) 
    

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής     20%      20% 
 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
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Υπόλοιπο 
1.1.2011 

Αναγνώριση στην  
κατάσταση  

αποτελεσμάτων 
Υπόλοιπο  
31.12.2011 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους 10.214,34 (2.850,32) 7.364,02 
Μεταφερόμενες φορολογικά ζημίες -- 2.238,00 2.238,00 

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 10.214,34 (612,32) 9.602,02 
    

 
Υπόλοιπο 
1.1.2012 

Αναγνώριση στην  
κατάσταση  

αποτελεσμάτων 
Υπόλοιπο  
31.12.2012 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους 7.364,02 (745,09) 6.618,93 
Μεταφερόμενες φορολογικά ζημίες 2.238,00 4.211,65 6.449,65 

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 9.602,02 3.466,56 13.068,58 
 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ 
της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι 
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή με τον οποίο 
αναμένεται να γίνει η τακτοποίηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  
 

Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της απόκτησής 
τους, αλλά κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή της Εταιρίας είναι να καταχωρεί 
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά, κατά το χρόνο διανομής τους, ανεξάρτητα από 
το χρόνο πραγματοποίησής τους. Αντίστοιχα δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση δαπάνες εφόσον δεν έχει 
καταβληθεί το τίμημα στους δικαιούχους. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρία καταχωρεί αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 
καταχωρούνται κατά την έκταση που η πραγματοποίηση μελλοντικών φορολογικών κερδών είναι πιθανή. 
Η Εταιρία υπολόγισε την αναβαλλόμενη φορολογία με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές που προβλέπεται να 
ισχύουν κατά το χρόνο ανάκτησής της. 
 

Με τον Ν.4110/2013 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», ο συντελεστής φορολογίας των νομικών προσώπων αυξάνεται από 20% σε 
26%, ενώ ο φόρος στη διανομή μερίσματος μειώνεται από 25% σε 10% για τις διαχειριστικές χρήσεις με έναρξη 
από 1.1.2013 και μετά.  
 

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται 
παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου και  
εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. 
 

H φορολογική δήλωση της Εταιρίας για τη χρήση 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Σε 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές μπορούν να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες δαπάνες ως 
εκπιπτόμενες για τη χρήση αυτή και να προκύψει πρόσθετος φόρος εισοδήματος. Κατά την εκτίμηση της 
Διοίκησης οι πρόσθετοι φόροι που ενδεχομένως καταλογιστούν σε βάρος της Εταιρίας δεν θα επηρεάσουν 
ουσιωδώς την χρηματοοικονομική της θέση. 
Με το άρθρο 82§5 του ν. 2238/1994, αρχής γενομένης από τη χρήση 2011, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και 
οι ελεγκτικές εταιρίες που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση 
ετήσιας Εκθέσεως Φορολογικής Συμμόρφωσης ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε 
φορολογικά αντικείμενα. H Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης υποβάλλεται αφενός μεν στην ελεγχόμενη 
εταιρία εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο 
Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο σε 10 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη 
Γενική Συνέλευση. Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από την έκδοση της Εκθέσεως Φορολογικής 
Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από 
τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής 
χρήσης. 
Για τη χρήση 2011 η Εταιρία έλαβε τη σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, χωρίς τη διατύπωση 
επιφύλαξης ως προς τα φορολογικά αντικείμενα που ελέχθησαν ενώ για τη χρήση 2012 είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος 
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φορολογικής συμμόρφωσης και οι τυχόν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που ενδεχομένως να προκύψουν 
εκτιμάται πως δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  
 
7. Κέρδη ανά μετοχή 
Βασικά  
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των κερδών της χρήσεως με τον σταθμισμένο μέσο 
αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που 
αγοράζονται από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).  
 
Προσαρμοσμένα 
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου των 
υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας  κατά τη διάρκεια της χρήσεως για δυνητικώς εκδοθησόμενες κοινές 
μετοχές. Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα 
κέρδη  ανά μετοχή να είναι ίδια. 
 

  31.12.2012  31.12.2011 

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος (17.332,76)  3.061,58 
Φόρος εισοδήματος 3.466,56  (612,32) 

Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος (13.866,20)  2.449,26 
       

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία  60.000  60.000 
     

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία  60.000  60.000 
       

Βασικά και προσαρμοσμένα  
Κέρδη ανά μετοχή σε ευρώ (0,23) 

 
0,04 

 
 
8. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση των ενσωμάτων παγίων κατά τη διάρκεια της χρήσεως αναλύεται ως εξής: 

 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Κόστος κτήσεως   

1η Ιανουαρίου 2011 43.616,18 

Προσθήκες 947,50 

31η Δεκεμβρίου 2011 44.563,68 
  

1η Ιανουαρίου 2012 44.563,68 

Προσθήκες 266,11 

31η Δεκεμβρίου 2012 44.829,79 
  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις  

1η Ιανουαρίου 2011 (17.710,18) 

Αποσβέσεις  χρήσεως (8.855,10) 

31η Δεκεμβρίου 2011 (26.565,28) 
  

1η Ιανουαρίου 2012 (26.565,28) 

Αποσβέσεις  χρήσεως (8.110,60) 

31η Δεκεμβρίου 2012 (34.675,88) 
  

Αναπόσβεστη αξία  

31η Δεκεμβρίου 2012 10.153,91 

31η Δεκεμβρίου 2011    17.998,40 
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9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012 ποσού € 1.500,00 αφορά σε δοθείσες 
εγγυήσεις ηλεκτροδότησης (ΔΕΗ). 

 

10. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 καθώς και η κίνησή τους στη χρήση 2012 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  Αποθέματα      Αποθέματα 

  έναρξης  Αγορές  Αναλώσεις  λήξης 

  χρήσεως  Χρήσεως  Χρήσεως  χρήσεως 
         

Τρόφιμα - χυμοί  1.189,78  40.438,37  (39.522,88)  2.105,27 

Αλκοολούχα ποτά  332,38  2.064,31  (2..250,54)  146,15 

  1.522,16  42.502,68  (41.773,42)  2.251,42 

 
Το κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσεως 2012 ανέρχεται σε      
€ 41.773,42 (2011: € 41.530,92). 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 2 τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 & 2012 δεν υπήρξαν ενδείξεις υποτίμησης των 
αποθεμάτων της Εταιρίας.  
 
 
11. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις στον Ισολογισμό αναλύονται ως ακολούθως:  

 31.12.2012  31.12.2011 

Πελάτες 14.220,53  12.537,78 

Επίδικες απαιτήσεις κατά Δήμου Αθηναίων 9.904,53  9.904,53 

Προκαταβεβλημένοι & παρακρατημένοι φόροι 879,07  6.071,93 

Λοιπές απαιτήσεις 3.711,48  2.166,70 

Σύνολο 28.715,61  30.680,94 

 
 
12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα διαθέσιμα της Εταιρίας είναι κατατεθειμένα στην ALPHA BANK και αναλύονται ως εξής:  
 

 31.12.2012  31.12.2011 

Λογαριασμός όψεως 12.598,11  13.470,26 

Προθεσμιακές καταθέσεις 160.358,00  170.400,00 

Σύνολο 172.956,11  183.870,26 

 
 
 
13. Καθαρή Θέση 

 Μετοχικό κεφάλαιο:  
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31.12.2012 ανέρχεται σε ευρώ 60.000, διαιρούμενο σε 60.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 εκάστη. 
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 Τακτικό αποθεματικό: 
 

 2012  2011 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 5.800,00  4.511,00 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 122,46  1.289,00 

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης 5.922,46  5.800,00 

 
Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά 
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό. Η παρακράτηση παύει να είναι 
υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθόλη τη διάρκεια 
ζωής της Εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και 
ζημιών.  
 
 

 Αποτελέσματα εις νέο: 
 

Στη χρήση 2012 η Εταιρία πραγματοποίησε καθαρές ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος € (13.866,20), οι οποίες 
μαζί με το υπόλοιπο του αποτελέσματος εις νέο της προηγουμένης χρήσεως ποσού € 124.761,40, και μετά την 
αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού χρήσης 2011 ποσού  € 122,46, διαμορφώνουν τα αποτελέσματα εις νέο της 
31ης Δεκεμβρίου 2012 σε κέρδη € 110.772,74. 
 

 Διανομή μερισμάτων: 
 

Με βάση την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή μερίσματος. 
Συγκεκριμένα, διανέμεται σαν μέρισμα το 35% των καθαρών κερδών μετά το φόρο εισοδήματος, και αφού 
σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω 
ισχύοντα, κατόπιν ειδικής εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την απαιτούμενη απαρτία και 
πλειοψηφία. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή 
μερίσματος. 
 
 
14. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους 

  
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση 

απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις 
αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεώς του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει 
στην εταιρία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημιώσεως που 

θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος προβλέπει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν την υποχρέωση στο προσωπικό για αποζημίωση λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η κίνηση της 
υποχρεώσεως αυτής  για τις χρήσεις 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 αναλύεται ως εξής: 

Κίνηση υποχρέωσης στον Ισολογισμό     
 2012 2011 2010 2009 2008 
      

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  36.820,14 51.071,72 67.000,00 57.000,00 47.000,00 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις  -- -- -- -- -- 
Πρόβλεψη που καταχωρήθηκε  
στα αποτελέσματα χρήσεως (3.725,47) (14.251,58) (15.928,28) 10.000,00 10.000,00 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου  33.094,67 36.820,14 51.071,72 67.000,00 57.000,00 
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Επίσης ιι βασικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν τα αναλογιστικά προγράμματα για τον υπολογισμό της 
υποχρέωσης στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής:                                                                                  

 

 
31.12.2012 31.12.2011 

Συντελεστής προεξόφλησης 3,8% 5% 

Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών 1% 2% 

 

 

Το εξ € 3.725,47 υπόλοιπο με το οποίο μειώθηκε η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, κατά την κλειόμενη 
χρήση, καταχωρήθηκε αφαιρετικά του κόστους προσωπικού. 

 
15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 αναλύονται ως 
ακολούθως:  

 31.12.2012  31.12.2011 

Προμηθευτές 7.209,70  6.276,84 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία 6.181,17  6.358,38 

Δεδουλευμένες παροχές τρίτων 590,00  1.000,00 

Φ.Π.Α. 2.526,79  2.491,26 

Λοιποί φόροι – τέλη 2.348,10  1.665,76 

Σύνολο 18.855,76  17.792,24 

 
 
16. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου: 
 

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. 
Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή χρηματοδότησης για τις εργασίες 
της. Η Εταιρία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές 
υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες της. Πολιτική της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του 
έτους, ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας είναι κίνδυνος επιτοκίου, 
κίνδυνος ρευστότητας, και πιστωτικός κίνδυνος. Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη 
διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. 
 

 Κίνδυνος επιτοκίου: 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου για την Εταιρία σχετίζεται κυρίως με τις υποχρεώσεις της σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. 
Το επιτόκιο των χρηματοδοτήσεων αυτών είναι κυμαινόμενο και καθορίζεται, ανά χρηματοδότηση, με βάση τις 
επίσημες τιμές EURIBOR.  



 

ΚΑΦΕ ALPHA A.E. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

 

 

   - 29 - 

 

 Πιστωτικός κίνδυνος: 
 
Η Εταιρία παρείχε υπηρεσίες αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα και φερέγγυα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Πολιτική 
της Εταιρίας είναι, όλοι οι πελάτες, στους οποίους παρέχονταν υπηρεσίες επί πιστώσει, να υποβάλλονται σε 
διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, 
με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο 
που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, ο κίνδυνος απορρέει 
από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία 
των μέσων. Δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου στην Εταιρία.  
 

 Κίνδυνος ρευστότητας: 
 
Η Εταιρία αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας λόγω χρονικής καθυστέρησης της είσπραξης των απαιτήσεων της, 
και καταφεύγει σε τραπεζικό δανεισμό για να εξασφαλίσει ποσά σε μετρητά. 
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17. Συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2012 και 2011, και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων την 
31η Δεκεμβρίου 2012 και 31η Δεκεμβρίου 2011 με συνδεδεμένες επιχειρήσεις αναλύονται ως ακολούθως:  
 
• Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις  
 
 31.12.2012  31.12.2011 

Καταθέσεις όψεως 12.598,11  13.470,26 
Προθεσμιακές καταθέσεις 160.358,00  170.400,00 
Πελάτες 14.220,53  12.537,78 
 
• ∆ιεταιρικές συναλλαγές  

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2012  31.12.2011 

Έσοδα    
Πωλήσεις  132.602,15  129.593,85 
Τόκοι έσοδα 6.882,15  5.430,18 

Σύνολο 139.484,30  135.024,03 

    
Έξοδα    
Ενοίκια 13.194,84  17.503,44 
Τόκοι και συναφή έξοδα 476,54  488,80 

Σύνολο 13.671,38  17.992,24 

    

 
Δεν καταβάλλονται αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  
 

18. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν ενέχυρα ή άλλα  βάρη σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας. Επίσης δεν υπάρχουν  δεσμευτικά 
γεγονότα, που μπορεί να επιφέρουν εκροή οικονομικών πόρων. 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 
 
Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας για τη χρήση 2010. Σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο οι φορολογικές αρχές μπορεί να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες δαπάνες, ως εκπιπτόμενες 
για τη χρήση αυτή και να επιβάλουν πρόσθετους φόρους εισοδήματος. Το ύψος των φόρων αυτών, κατά την 
εκτίμησή μας, δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας. 
 
Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων της Εταιρίας έχουν ως εξής: 
 
 31.12.2012  31.12.2011 
    

Εντός του έτους 17.066,04  17.508,88 
Πέραν του έτους και μέχρι πέντε έτη 68.264,16  70.035,52 
Πέραν των πέντε ετών 85.330,20  100.624,88 
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19. Αμοιβές εκλεγμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
 
Οι αμοιβές των εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που βάρυναν τα αποτελέσματα της Εταιρίας, κατά 
χρήση, αναλύονται ως εξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.3756/2009. 
 

  31.12.2012  31.12.2011 

Υποχρεωτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων  2.570,00  2.860,00 
Αμοιβές σχετικές με φορολογικά πιστοποιητικά  4.700,00  -- 

   7.270,00  2.860,00 

 

 
20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
 
Τροποποιήθηκε ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών, γεγονός στο οποίο αναφέρεται 
εκτενέστερα στη σημείωση 6 «Φόρος εισοδήματος». Εκτός του ανωτέρου γεγονότος δεν υπάρχουν 
μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να 
επιβάλλεται σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  
 
 

Αθήναι, 12ης Μαρτίου 2013 
   

Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Ο Οικονομικός Διευθυντής 

   
   
   

Έκτωρ Π. Βερύκιος Θεμιστοκλής Ι. Κορκόντζελος Ιωάννης Δ. Βλάσσης 
Α.Δ.Τ.  Ρ 030041 Α.Δ.Τ. Α.B.336453 Α.Δ.Τ. AΚ 002119 

  Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 11365 
 
 
 
 
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις (σελίδες από 4 έως 30) είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου 
μας με ημερομηνία 13η  Μαρτίου  2013. 
 
 
 Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 
  

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  

  

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.  

μέλος της Crowe Horwath International  

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Βάιος Αχιλ. Ριζούλης 

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22041 

 
 

 


