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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη
χρηματοοικονομική τους επίδοση και ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι:
1. Στους λογαριασμούς «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπά
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση
συνολικού ποσού € 10.717.843, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για
την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων.
Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη
ποσού € 2.401.346.υπολείπεται κατά € 8.316.498, του ποσού που έπρεπε να έχει
σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από
τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, με συνέπεια η αξία των εν λόγω απαιτήσεων, τα Ίδια Κεφάλαια να
εμφανίζονται αυξημένα κατά € 8.316.498, ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης
εμφανίζονται αυξημένα κατά € 385.472 και των προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται
αυξημένα κατά € 7.931.026
2. Στο κονδύλι «Αναβαλλόμενη φορολογικές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές ποσού
ευρώ 609.432 του οποίου η λογιστική αξία δεν θεωρείται ανακτήσιμη, με συνέπεια τα
αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων τα ίδια κεφάλαια, και οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις να εμφανίζονται κατά το ποσό αυτό, αυξημένα.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα
αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην
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Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας
αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο «Βάση για
Γνώμη με Επιφύλαξη», καθίσταται αρνητικό, και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας
της εταιρείας. Η περιγραφείσα κατάσταση ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της
εταιρείας.
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 4.9.1. των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση
της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της
χρηματοοικονομικής της θέσης 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. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη
μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι
ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
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οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:









Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και
διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση
για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις
ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή
συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε
την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται
να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρων 43ατου κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Γεώργιος Παναγόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 36471
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4403/7.7.2016 έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας
για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2017 της εταιρείας μας.
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως 2017 και οι θεματικές ενότητες έχουν ως ακολούθως :
1.

Συνοπτικές εταιρικές πληροφορίες

Η εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. αποτελεί συνέχεια της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ –ΠΟΡΤΑ ,που
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά πάνω από 20 χρόνια και λειτουργεί ως Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας στα πλαίσια του
Ν.2190/1920 και

διαθέτει εκτεταμένο

δίκτυο καταστημάτων και πρακτορείων, που

εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση των πελατών της και καλύπτει όλη την Ελλάδα με
 24 Κέντρα Ταχυμεταφορών & Εξυπηρέτησης Πελάτη (ΚΤΕΠ)
 115 Πρακτορεία (franchisees) και 5 Θυρίδες
 655 Συνεργαζόμενα Καταστήματα ΕΛΤΑ
Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες ταχείας μεταφοράς courier εγγράφων,
δεμάτων και μικροδεμάτων με κάθε μέσο δια ξηράς, θάλασσας και αέρος ΕΝΤΟΣ της Ελλάδος
και ΕΚΤΟΣ σε όλες τις χώρες.
2.

Οικονομικά στοιχεία

Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας και η επίδοση της, κρίνεται επιτυχής για τη χρήση του
2017, κατά την οποία η εταιρεία παρουσίασε αυξημένα λειτουργικά κέρδη παρά την
παρατεταμένη οικονομική ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας .
Το 2017 αποτέλεσε μια κομβική χρονιά για την λειτουργία και την ανάγκη επανατοποθέτησης
στην αγορά μιας Εταιρείας με «βαρύ» όνομα και ιστορία όπως η ΕΛΤΑ COURIER Α.Ε.
Η Εταιρεία ξεκίνησε για πρώτη φορά μια συστηματική και σε βάθος χρόνου προσπάθεια
εξυγίανσης και εξορθολογισμού της συνολικής της λειτουργίας μέσα σε ένα δύσκολο
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οικονομικό περιβάλλον και έχοντας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και όχι μόνο του συνεχώς
αυξανόμενου ανταγωνισμού και των απαιτήσεων των πελατών.
Τα οικονομικά στοιχεία του 2017 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
σε σύγκριση με τα οικονομικά στοιχεία του 2016 έχουν ως εξής:
─

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €36.342.715 εκ. έναντι €33.173.388 εκ. το
προηγούμενο έτος και παρουσιάζει άνοδο σε ποσοστό 9,6% έναντι στόχου
προϋπολογισμού 9,9%.

─

Το

EBITDA

(Τα

αποτελέσματα

προ

φόρων

,χρηματοδοτικών

,επενδυτικών

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων)ο δείκτης που δίνει έμφαση στη λειτουργική
κερδοφορία της επιχείρησης

διαμορφώθηκαν σε €1.450.173 εκατ. έναντι

€1.316.680 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 10.1%.
─

Τα κέρδη προ φόρων για το 2017 ανήλθαν σε €567.698 έναντι €284.341 τη χρήση
2016 παρουσιάζοντας αύξηση 99,7%.
Τα κέρδη μετά από φόρων διαμορφώθηκαν το 2017 σε €304.642 έναντι €236.684
το 2016 δηλαδή αυξημένα 28,7% .

─

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε 4.888.012 έναντι 4.596.254
της προηγούμενης χρήσεως ,αυξημένα κατά 6%.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως
εξής:
Αριθμοδείκτεςοικονομικής διάρθρωσης
31/12/2017

Κυκλοφορούν ενεργητικό

29.056.903

Σύνολο ενεργητικού

30.855.987

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2016

24.692.930
94,17%

1.799.085
30.855.987

26.790.231

92,17%

2.097.301
5,83%

26.790.231

7,83%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό
και πάγιο ενεργητικό.
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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31/12/2017

Ίδια κεφάλαια

31/12/2016

4.888.012

Σύνολο παθητικού

30.855.987

4.596.254
15,84%

26.790.231

17,16%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

31/12/2017

Ίδια κεφάλαια

4.888.012

Πάγιο ενεργητικό

1.799.085

31/12/2016

4.596.254
271,69%

2.097.301

219,15%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας
από τα Ίδια Κεφάλαια.

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
31/12/2017

31/12/2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό

29.056.903

24.692.930

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

24.587.020

1,18

20.775.717

1,19

Κυκλοφορούν ενεργητικό-Αποθέματα

28.846.052

1,17

24.514.715

1,18

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

24.587.020

20.775.717

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.(Προσδιορίζεται σε φορές )

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31/12/2017

31/12/2016

Καθαρά αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

995.754
36.342.715

754.139
2,74%

33.173.388

2,27%

Καθαρά κέρδη χρήσεως (μετά
φόρων)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

304.642
4.888.012

236.684
6,23%

4.596.254

5,15%

Καθαρά κέρδη χρήσεως (μετά
φόρων)

304.642

236.684

Σύνολο κυκλοφορούντος
ενεργητικού

29.056.903

1,05%

24.692.930

0,96%

304.642

16,93%

236.684

11,29%

Καθαρά κέρδη χρήσεως (μετά
φόρων)

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Σύνολο παγίου ενεργητικού

1.799.085

2.097.301

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας
31/12/2017

Ίδια Κεφάλαια

4.888.012

Μετοχικό Κεφάλαιο

14.070.008

Κυκλοφορούν ενεργητικό

29.056.903

Σύνολο υποχρεώσεων

25.967.976

31/12/2016

4.596.254
0,35 €

14.070.008

= 0,33 €

24.692.930
111,90%

22.193.976

111,26%

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Η προτεραιότητα της Διοίκησης είναι η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» να αναπτύξει
θεμελιώδεις ικανότητες, ώστε να επιτύχει την αύξηση των μεριδίων αγοράς βασιζόμενη στην
ποιότητα, την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία σε συνδυασμό με
ανταγωνιστικές τιμές.
Πρωτοπορία, Καινοτομία, Διαφοροποίηση είναι το τρίπτυχο της στρατηγικής της με σκοπό να
βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και να αναπτύξει καινούργιες που να
ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών της και να δημιουργήσουν νέες συνθήκες στην αγορά
των ταχυμεταφορών. Οι προσφερόμενες σήμερα υπηρεσίες είναι:


Πόρτα – Πόρτα που αφορά τη διακίνηση αντικειμένων ταχυμεταφοράς σε όλη την
Ελλάδα σε συνδυασμό με πλέον των 10 πρόσθετων υπηρεσιών – διαχειρίσεων οι
οποίες μπορούν να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες των πελατών της



EMS η οποία αφορά στη μεταφορά και επίδοση αντικειμένων από και προς το
εξωτερικό μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και



SPM η οποία αφορά στη διακίνηση αντικειμένων και επίδοση στο εξωτερικό την
επόμενη εργάσιμη ημέρα στις κύριες Ευρωπαϊκές πόλεις και τη ταχύτερη δυνατή
επίδοση (2-6 ημέρες) στον υπόλοιπο κόσμο.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
Σελίδα 12 από 64

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

3.1 Ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας στην αγορά
Παρά τις οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, η εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών δεν
επλήγη όσο άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, και ανακάμπτει μετά από τη μείωση που
παρουσίασε στα προηγούμενα χρόνια.
Η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει πιστά το Business plan που έχει καταρτιστεί για την
περίοδο 2017 – 2021 προκειμένου να αυξήσει τα μερίδια αγοράς για να της επιτρέψουν να
βρίσκεται συνεχώς μέσα στις 2-3 κορυφαίες Εταιρείας ταχυμεταφορών της αγοράς και όχι
μόνο.
Η Εταιρεία το 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της κλαδικής μελέτης και της ΕΕΤΤ βρίσκεται,
μεταξύ των ελληνικών εταιρειών ταχυμεταφοράς, στην τρίτη θέση από άποψη διακινούμενων
αντικειμένων και στην τέταρτη από άποψη οικονομικών αποτελεσμάτων κυρίως λόγω των
παθογενειών των προηγουμένων ετών.
Τα 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία των επισυναπτόμενων οικονομικών καταστάσεων είναι
προφανής η καθαρή τρίτη θέση στην αγορά με βάση το τζίρο και τα διακινηθέντα
αντικείμενα μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιβεβαίωση αυτού είναι και η σημαντική
πλέον ζήτηση διεύρυνσης του δικτύου των εμπορικών αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα,
όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρώτο 5μηνο του 2018.
Η εταιρεία έχει καθυστερήσει σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών και στην διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου και για τον λόγο αυτό
χρειάζεται περισσότερο χρόνο, που δεν έχει, αλλά και πόρους. Παρόλα αυτά με
αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, αναδιαρθρώσεις παντού και ορθολογικές
επιλογές συνεργατών και συνεργασιών η εταιρεία συνοπτικά πέτυχε:
Την ριζική αναδιοργάνωση δομών και υποδομών προκειμένου ο πελάτης να τεθεί στο
επίκεντρο των δραστηριοτήτων της (νέα εμπορική πολιτική, νέος κανονισμός εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας, νέα στρατηγικά ΚΤΕΠ, ανανέωση στόλου κ.α.).
Στα πλαίσια της επέκτασης της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη την σχέση κόστους –
οφέλους προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες απαιτήσεις του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιείται και στην αύξηση του αντίστοιχου μεριδίου της αγοράς, κρίθηκε
αναγκαία η έρευνα και η μελέτη μετεγκατάστασης των κέντρων διαλογής της Εταιρείας
στην Αττική, σε νέο κτήριο σύγχρονων προδιαγραφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
λειτουργίας εταιρειών ταχυμεταφορών.
Την ανάπτυξη και εφαρμογή σε συνεργασία με την μητρική των νέων δρομολογίων
διαβιβάσεων που επιτυγχάνουν την «επόμενη» μέρα σε όλη την χερσαία Ελλάδα αλλά
και διευρύνουν το cut off time
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Την συνεχή βελτίωση των εφαρμογών λογισμικού και πάνω από όλα την θωράκιση τους
ώστε να είναι ασφαλείς σε εξωτερικές παρεμβάσεις και «ιούς».
Την Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας BCP (Business Continuity Plan).
Την Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος CRM (Customer Relations
Management).
Την Ανάπτυξη Συστήματος Κοστολόγησης και τελική εφαρμογή το 2ο εξάμηνο του 2018.
Μελέτη Χωροταξικής, Λειτουργικής, Μηχανογραφικής Αναδιοργάνωσης Κέντρων Διαλογής &
Διανομής (ΧΛΜΔ).
Λαμβανομένων υπόψη της αύξησης της διακίνησης των αντικειμένων στην χρήση 2017, τις
αντίστοιχες προοπτικές για την χρήση 2018, την αντίστοιχη αύξηση του εργατικού
δυναμικού και στο πλαίσιο εξοικονόμησης των οικονομιών κλίμακας, κρίθηκε απαραίτητη
η έρευνα και εξεύρεση κτηρίου μετεγκατάστασης της Έδρας καθώς και ολοκλήρωση των
αναγκαίων μελετών εσωτερικής αναδιάρθρωσης για την κάλυψη των αναγκών σε
υποδομές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την σηματοδότηση της νέας
εποχής εξωστρέφειας της Εταιρείας.

Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προτύπων ISO (22301, 14001 κ.α.) και αναβάθμιση του ισχύοντος
σε ISO 9001:2008 σε 9001:2015.
Μελέτη εφαρμογής νέων τεχνολογιών για τη Βέλτιστη Δρομολόγηση &Τηλεματική αναφορικά
με το έργο της παραλαβής και επίδοσης των αντικειμένων ταχυμεταφοράς.
Εμπορική Συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την ανάπτυξη και υποστήριξη των
εισπράξεων πληρωμών μέσω καρτών (POS).
Η εταιρεία έχει ένα διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων με δικά της καταστήματα ,πράκτορες και
καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα και έχει τα απαραίτητα εχέγγυα για να καλύψει
την ζήτηση και να διεκδικήσει με αξιώσεις μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά των
ταχυμεταφορών.
3.2 Εκτιμήσεις που επηρεάζουν το 2018


Το 2017 παρατηρούνται θετικές προοπτικές στην οικονομία, όπως αποτυπώνονται από το
θετικό ισοζύγιο των συστάσεων – διαγραφών επιχειρήσεων. Ο αυξανόμενος αριθμός νέων
επιχειρήσεων αποτελεί δυνητικό πελατολόγιο του κλάδου και όχι μόνο.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Η σκλήρυνση του ανταγωνισμού εντείνεται όπως και οι αλλαγές στο πλήθος και στο
μέγεθος

των

επιχειρήσεων

ταχυμεταφορών

αλλά

και

των

μεταφορικών

που

δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία.


Η πίεση που παρατηρείται στις τιμές καθώς η Ελλάδα λόγω της επίδρασης των αλλαγών
που επέφερε η εφαρμογή των Μνημονίων έχει μετατραπεί σε μια price driven αγορά.



Η διαπραγματευτική δύναμη των κεντρικών και στρατηγικών πελατών εντείνεται για την
συμπίεση του κόστους ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο της μείωσης του λειτουργικού τους
κόστους και της περαιτέρω βελτίωσης των χρηματοοικονομικών τους αποτελεσμάτων



Η πολιτική των χαμηλών τιμών που επιχειρείται από τους ανταγωνιστές έχει ως στόχο να
θέσουν ακόμα και εκτός αγοράς τις εταιρείες που έχουν οικονομικές δυσκολίες ή
οικονομικά ανοίγματα, όπως η ρευστότητα ή ο δανεισμός σε συνδυασμό και με την
οικονομική κρίση καθώς και αυξημένο λειτουργικό κόστος.



Η αύξηση της αγοράς του δέματος σε συνδυασμό με τη σταθερά μειούμενη διακίνηση,
λόγω ηλεκτρονικής υποκατάστασης, του επιστολικού ταχυδρομείου, αλλάζει ριζικά το
μίγμα εσόδου.



Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου προβλέπεται να οδηγήσει τον κλάδο σε μια
μεσοσταθμική ανάπτυξη της τάξεως του 5,5% μέχρι το 2021καθώς το καταναλωτικό κοινό
και οι επιχειρήσεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις αγορές μέσω
διαδικτύου .



Η ανάγκη για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών θα βελτιώσει την εμπορική, παραγωγική και
οικονομική λειτουργία της Εταιρείας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της,
προκειμένου ο πελάτης να βρίσκει άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του



Η συνέχιση της αναγκαίας προσπάθειας εξυγίανσης των χρηματοοικονομικών μεγεθών της
Εταιρείας, οδηγεί στον μερικό περιορισμό των πόρων της και στην αναζήτηση νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων για ανάπτυξη και επέκταση.



Η σωστή και άμεση υποστήριξη και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εμπορικών
αντιπροσώπων της Εταιρείας προκειμένου να μην ξαναυπάρξουν επισφάλειες αλλά κυρίως
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων εμπορικών
αντιπροσώπων (επιθεωρητής πρακτορείων, νέο προμηθειακό, βελτίωση exanta κ.α.)



Η επίτευξη βελτιστοποίησης της συνεργασίας με τη μητρική ΕΛΤΑ, η οποία μπορεί να
προσφέρει πολλαπλά οφέλη, αν αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και των δυο εταιρειών
(δίκτυο, οικονομίες κλίμακας, τεχνογνωσία κ.α.) και ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες και οι
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επιχειρησιακές αδυναμίες (ανταγωνιστικές υπηρεσίες, έλλειμμα εξυπηρέτησης πελάτη,
νοοτροπία κ.α.).
3.3 Κίνδυνοι – Αβεβαιότητες


Η δυνατότητα της ΕΕΤΤ να οριοθετήσει επιτέλους ένα καθαρό και με διαφανείς κανόνες
ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις θα ανταγωνίζονται προς αμοιβαίο όφελος
πελάτη – επιχείρησης – πολιτείας ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπως πόλεμος τιμών
χωρίς όριο, «μαύρη» εργασία, διακίνηση κεφαλαίων εκτός τραπεζικού συστήματος,
ολιγοπωλιακές τάσεις κ.α.



Ο σκληρός και πολλές φορές αθέμιτος ανταγωνισμός είτε λόγω θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας (Ν. 4412/2016, Ν.2190/1994 κ.α.) είτε ύπαρξης αδυναμιών στην ρύθμιση της
αγοράς από την ΕΕΤΤ, επηρεάζει σοβαρά την εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της
Εταιρείας, ιδιαίτερα για πιστωτικούς πελάτες με πιθανές συνέπειες στην συνεχή
βελτιστοποίηση της προοπτικής της.



Η σημαντική ακόμα εξάρτηση της εταιρείας από μεγάλους πελάτες του Δημόσιου τομέα και
το έλλειμμα στρατηγικού δικτύου ή στρατηγικής διασποράς των κεντρικών της πελατών
δημιουργεί πιθανούς κινδύνους για την χρηματοοικονομική της αυτοδυναμία.



Η βελτίωση ή και όχι του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών ως κύριος
παράγοντας στη διαμόρφωσης της αγοραστικής τους δύναμης και κατ’ επέκταση της
δαπάνης για καταναλωτικά αγαθά.



Η συνέχιση της εξάρτησης από τους αναδόχους των ομάδων έργου, λόγω της ιδιομορφίας
των εταιρειών

ταχυμεταφορών που είναι εντάσεως εργασίας, όχι μόνο επηρεάζει

σημαντικά το λειτουργικό κόστος αλλά και δεν μπορεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο για
τους εργαζόμενους, ώστε να τείνει προς μεγιστοποίηση η απόδοσή τους.
3.4 Διαχείριση κινδύνων

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και άλλους κινδύνους όπως μεταβολές στις

συναλλαγματικές ισοτιμίες, πιστωτικό κίνδυνο & κίνδυνο ρευστότητας, λοιποί
κίνδυνοι όπως προαναφέρθηκαν.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από τη μεταβολή του SDR. Το SDR είναι μια συναλλαγματική
ισοτιμία η οποία προκύπτει από τη μέση ημερήσια τιμή τεσσάρων βασικών νομισμάτων και
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χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές μεταξύ Ταχυδρομείων εκτός της ζώνης Ευρώ καθώς επίσης
και των κομίστρων αεροπορικών εταιρειών εκτός ζώνης ευρώ. Αυτός ο κίνδυνος δεν είναι
σημαντικός, αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Πιστωτικός Κίνδυνος & Κίνδυνος Ρευστότητας
Η εταιρεία δεν αύξησε τον δανεισμό της, και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το τμήμα
εισπράξεων πελατών, με αποτέλεσμα την βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών της
σχεδόν στο διπλάσιο συγκριτικά με το προηγούμενου έτους .
Η διοίκηση της εταιρείας έχει καλύψει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις
και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο.
Οι απαιτήσεις από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα,
ιδιωτικές εταιρείες καθώς και αντίστοιχες από πελάτες και κυρίως πράκτορες, που προέρχονται
κυρίως από προηγούμενες χρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σοβαρών επισφαλών
απαιτήσεων της εταιρείας. Η Διοίκηση, προχωρά σταδιακά στην άσκηση των αναγκαίων κατά
περίπτωση νομικών ενεργειών τόσο για την διεκδίκηση όσο και για την τακτοποίηση τους.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας το οποίο είναι μικρότερο από το μισό (½) του
Μετοχικού Κεφαλαίου της λόγω των συσσωρευμένων ζημιών των προηγουμένων χρήσεων,
είναι σαφές ότι συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν.2190/1920. Η
Διοίκηση της εταιρείας κατά την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων προτίθεται, όπως έχει αποτυπωθεί και στο Business Plan, θα προτείνει μία σειρά
ενεργειών για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και την ενίσχυση της
ρευστότητάς της.
Η άμεση διακοπή

ζημιογόνων-επισφαλών

δραστηριοτήτων-συνεργατών,

ο

περαιτέρω

εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η διατήρηση της
ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και η πώληση ενεργητικών στοιχείων (παλιά
αυτοκίνητα ή μηχανάκια, που επιβαρύνουν το κόστος συντήρησης) είναι από την εφαρμογή
της μια επιτυχημένη προσπάθεια περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου κόστους και
ενδυνάμωσης της δομής των λειτουργικών δραστηριοτήτων.
Η προσπάθεια της μείωσης του δανεισμού και της συνεχούς ορθολογικής τακτοποίησης του
αλληλόχρεου λογαριασμού με την μητρική Εταιρεία θα έχει θετική επίδραση στο
χρηματοοικονομικό κόστος.

Λοιποί Κίνδυνοι
Η Εταιρεία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακής
ανάκαμψης και έχει πιστοποιηθεί γι’ αυτό με ISO 22301, ώστε να διασφαλίζεται μέσω των
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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σχεδίων που έχουν καταρτιστεί η συντεταγμένη και μεθοδική αντιμετώπιση τους προς
ικανοποίηση των πελατών της ενώ παράλληλα λειτουργεί προληπτικά και αποτρεπτικά.
3.5 Επιδιώξεις και στρατηγικές
Η εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε ως μια υπεύθυνη ταχυμεταφορική επιχείρηση
εφαρμόζει (από το προηγούμενο έτος ) πιστά την

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

ανάπτυξης της, κάτι που έλλειπε την τελευταία πενταετία.
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η

πρωτοπόρα

και

εξειδικευμένη

εταιρεία

στις

ταχυμεταφορές

και

στην

εφοδιαστική αλυσίδα προσφέροντας ποικίλες ανταγωνιστικές υπηρεσίες και
προϊόντα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών με ταχύτητα, ποιότητα,
αποτελεσματικότητα και καινοτομία.
Η αποστολή της στηρίζεται στο τρίπτυχο.


Πρωτοπορία, γιατί μπορεί να θέτει πρότυπα ανάπτυξης των ταχυμεταφορών και της
εφοδιαστικής αλυσίδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.



Καινοτομία, γιατί μπορεί να βελτιώνει και να εμπλουτίζει διαρκώς την επιχειρηματική της
δράση, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πελατών και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους.



Διαφορετικότητα, γιατί μπορεί να έχει ισχυρό και πολλαπλών επιλογών προϊοντικό
χαρτοφυλάκιο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με δυο βασικούς στρατηγικούς άξονες:
1. H TAXYMETΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΤΑ Α.Ε. κυρίαρχη

στην Ελληνική

& Βαλκανική

Ταχυδρομική Αγορά.
a.

Εστίαση στην μεγιστοποίηση των συνεργειών με την μητρική εταιρεία, με στόχο το
αμοιβαίο όφελος και την κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης.

b.

Συνεχής βελτίωση της θέσης της εταιρείας, με στόχο την κατάληψη και αυτής της 1ης
θέσης, μέσα από μια νέα εμπορική στρατηγική και πολιτική, προσανατολισμένη στις
τρέχουσες

και

μελλοντικές

ανάγκες

της

ελληνικής

και

βαλκανικής

αγοράς

ταχυμεταφορών, ηλεκτρονικού εμπορίου και Logistics.
c.

Εφαρμογή δυναμικών πρακτικών αλλαγών και αναδιαρθρώσεων, με ιδιαίτερο βάρος
στον εκσυγχρονισμό, στην δρομολόγηση των αλλαγών υπό κατάλληλες συνθήκες και
στην αξιοκρατία των συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
Σελίδα 18 από 64

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

2. Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. διαφορετική από τους ανταγωνιστές της,
κεφαλαιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία της
a.

Ολοκληρωμένες λύσεις - επέκταση σε αγορά εξειδικευμένων απαιτήσεων - νέες
προοπτικές

σε

συνεργασία

και

με

την

μητρική

(ασφάλεια μεταφορών &

πληροφοριών, micro-logistics, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.)
b.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων /υπηρεσιών ή διαφοροποίηση των υπαρχόντων σε
συνδυασμό με την νέα τεχνολογία και τις νέες ανάγκες των πελατών του ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα αλλά και της μητρικής εταιρείας (επείγουσες ή έκτακτες ή ειδικές

παραλαβές ή επιδόσεις ακόμα και με drones ή robots)
c.

Αλλαγή υφιστάμενων μεθόδων & πρακτικών πωλήσεων, παραγωγής, μεταφορών &
διανομής (πολλαπλά εναλλακτικά δίκτυα πωλήσεων & εξυπηρέτησης του πελάτη,

διαφήμιση, συμμετοχή και αξιοποίηση διεθνών forum, αυτοματισμοί, βέλτιστη και
δυναμική δρομολόγηση)
Με βάση τα ανωτέρω η κύρια στρατηγική της ΕΛΤΑ Courier για το Πόρτα – Πόρτα, EMS και
SPM εξειδικεύεται αφενός να διατηρήσει τους μεγάλους πελάτες του δημοσίου τομέα και της
λιανικής πώλησης αφετέρου να διεισδύσει συστηματικά και στοχευόμενα σε μικρομεσαίους και
μεγάλους πελάτες του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Εστιάζει ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις
ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) μέσα από την τοποθέτησή της ως της πλέον αξιόπιστης
εταιρείας ταχυμεταφοράς σε θέματα ποιότητας εξυπηρέτησης, εχεμύθειας, ασφάλειας
μεταφοράς και εμπιστοσύνης στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο στηρίζεται σε 4 Σχέδια δράσεις δυο εσωστρεφή και δυο εξωστρεφή:




Εμπορική πολιτική & χαρτοφυλάκιο προϊόντων/υπηρεσιών


Νέο μίγμα εσόδων και πελατολογίου.



Νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.



Εδραίωση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας.

Οργάνωση & υποδομές


Συνεχής βελτίωση του Κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας.



Νέες εφαρμογές λογισμικού.



Αυτοματοποιημένες λειτουργίες παραλαβής.



Νέο στρατηγικό ΚΤΕΠ και μετεγκατάσταση έδρας
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Ανθρώπινο δυναμικό


Βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος.



Νέος κανονισμός προσωπικού.



Νέο σύστημα αξιολόγησης και στελέχωσης προσωπικού.

Εξωστρέφεια & συνέργειες


Βελτίωση συνεργασίας και νέα αναπτυξιακή στρατηγική με μητρική εταιρεία ΕΛΤΑ ΑΕ.



Στρατηγικές συμμαχίες ή και εξαγορές.

Η οργάνωση & υποδομές μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό αφορούν την εσωτερική οργάνωση
της εταιρείας έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς. Το
επενδυτικό πλάνο της τάξης σχεδόν 4,3 εκατ. ευρώ μέσα στην 5ετία 2017-2021 αλλά και η
συγκράτηση της μισθολογικής δαπάνης περίπου στα σημερινά επίπεδα, με παράλληλη αύξηση
της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας μέσα από συνεχή εκπαίδευση και παροχή σωστών
εργαλείων, θα επιτρέψουν στην εταιρεία να ανταποκριθεί στην επιθυμητή αύξηση, από την 1η
κιόλας χρονιά.
Η εξωστρέφεια με σωστή επικοινωνία προς τον τελικό καταναλωτή και το χτίσιμο περαιτέρω
συνεργειών με τα ΕΛΤΑ, το στρατηγικό συνεργάτη της Εταιρείας και άλλους φορείς είναι
απαραίτητα συστατικά για την ολοκλήρωση με επιτυχία της αποστολής της Διοίκησης. Η
αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

από τα καταστήματα ΕΛΤΑ είναι

απαραίτητο συστατικό για την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της. Οι λόγοι είναι ότι οι
δυνητικοί πελάτες ήδη επισκέπτονται τα καταστήματα ΕΛΤΑ, άρα δεν χρειάζεται να τους
αναζητήσουμε, και δεύτερον και σημαντικότερο είναι ότι μπορούν να πουλήσουν υπηρεσίες
που σε σχέση με τις παραδοσιακές λύσεις των ΕΛΤΑ έχουν καλύτερη προμήθεια για την
μητρική άλλα και καλύτερο μεικτό κέρδος για τα ΕΛΤΑ Courier.
Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην αύξηση του μεικτού κέρδους, που θα επιτρέψει στην εταιρεία
να βελτιώσει κατά πολύ τα ετήσια της αποτελέσματα. Η ανάπτυξη πρέπει να έρθει μέσα από
την Λιανική, τις υπηρεσίες εξωτερικού και τις πελατειακές κατηγορίες όπως οι small ή normal
accounts που δεν διαθέτουν μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ για να πιέσουν τον τιμοκατάλογο
της εταιρείας.
Στόχοι και Σενάρια βιωσιμότητας
Αντικειμενικός στόχος είναι η Εταιρία να κινηθεί με ρυθμούς σύγχρονους και ανταγωνιστικούς
με απώτερο στόχο την κερδοφορία και την κάλυψη των παθογενειών (να βελτιωθεί και η
σχέση ίδια Κεφάλαια / Μετοχικό Κεφάλαιο). Γι’ αυτό το λόγο έχουν οριοθετηθεί αυστηρά :

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Η μεσοσταθμική αύξηση των Εσόδων από 5% - 8% μέχρι το 2021 ώστε να
διασφαλίζονται:
 Η βιωσιμότητα
 Η κερδοφορία
 Οι ανταγωνιστικές τιμές



Η συνεχής βελτίωση όλων των δεικτών λειτουργίας ώστε να διασφαλίζονται:
 Η χρηματοοικονομική εξυγίανση και αυτοδυναμία
 Η βελτίωση της ποιότητας (ταχύτητα, αξιοπιστία, ασφάλεια)
 Η βελτίωση της εταιρικής εικόνας και αναγνωρισιμότητας



Η συνεχής αναβάθμιση και επέκταση στην αγορά ώστε να διασφαλίζονται:
 Η κατάκτηση της 1ης θέσης στην αγορά των ταχυμεταφορών
 Η συνεχής διεύρυνση του δικτύου με κάθε πρόσφορό και σύγχρονο τρόπο
 Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

3.6 Προοπτικές για το 2018
Ο κύκλος εργασιών παρουσιάστηκε το έτος 2017 αυξημένος κατά 9,6% συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος και ήταν αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής της διοίκησης της εταιρείας. Η
επέκταση της ΕΛΤΑ COURIER A.E μέσω νέων πρακτορείων σε ολόκληρη των επικράτεια και
ειδικότερα η διεύρυνση των πρακτορείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής και την ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και πλήρη αναδιοργάνωση της Εμπορικής Διεύθυνσης
συνέβαλε σημαντικά στη απόκτηση μεγαλυτέρου μεριδίου αγοράς, και τοποθετεί τον στόχο
για το έτος 2018 ακόμα ψηλότερα.
Ήδη οι ενέργειες της διοίκησης μέχρι και την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, έχουν επιφέρει
σημαντικές ωφέλειες στην αύξηση πωλήσεων το πρώτο πεντάμηνο του 2018 και στην
εξεύρεση νέων πελατών και την μείωση των επισφαλειών πρακτόρων, και εκτιμάται ότι με την
ολοκλήρωση του 2018 η εταιρεία θα ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργική της κερδοφορία. Πιο
συγκεκριμένα εστιάζει:


Στη συνέχιση της εισαγωγής της νέας τεχνολογίας για την βελτίωση των διαδικασιών της
και την μείωση του λειτουργικού κόστους



Στην διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση της εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής με βάση
το νέο παραμετροποιημένο μοντέλο κοστολόγησης

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Στην ανάπτυξη νέων ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών αλλά και στην διαφοροποίηση
των ήδη προσφερόμενων ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών



Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική υποστήριξη των
στρατηγικών και επιχειρησιακών επιλογών



Στην συνέχιση της επέκτασης του δικτύου των εμπορικών της αντιπροσώπων αλλά και
της αξιοποίησης νέων τρόπων στην εξυπηρέτηση του πελάτη



Στο επενδυτικό πρόγραμμα του 2018, ύψους 1.180.000 ευρώ, το οποίο στηρίζει τα
ανωτέρω και περιλαμβάνει:


Βέλτιστη Δρομολόγηση & Τηλεματική:€ 45.000



Μηχανοργάνωση Κέντρων Διαλογής Αθήνας & Θεσ/νικης (leasing ή και δανεισμός):
€ 290.000



Ανανέωση Στόλου Οχημάτων & Δικύκλων (eco): € 60.000



Ανανέωση & Αναβάθμιση Υποδομών Νέας Τεχνολογίας: € 195.000



Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών: € 20.000



Εσωτερική Αναδιοργάνωση Κτηρίου Μετεγκατάστασης Έδρας: € 400.000



Εκπαίδευση & Κατάρτιση Προσωπικού (πλέον ΛΑΕΚ): € 20.000



Marketing Plan (όλες οι σχετικές δράσεις): € 150.000

Η Εταιρεία με τον τρόπο αυτό, μέσα σε δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες
συνεχίζει με πίστη και επιμονή αυτό που ξεκίνησε από το 2017 δηλαδή να αλλάξει ριζικά την
αντίληψη, την νοοτροπία αλλά και την φιλοσοφία της Εταιρείας έτσι ώστε να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά των ταχυμεταφορών.
Το Ανθρώπινο Δυναμικό
Ο Νέος Κανονισμός Εργασίας που σχεδιάστηκε θέτει τις βάσεις για ευέλικτες διαδικασίες
παραγωγικές, εμπορικές και οικονομικό-διοικητικές, άμεση λήψη αποφάσεων και προοπτικής
για το μέλλον, και δίνει εργαλεία για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της
αγοράς.
Κεντρικός μοχλός η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και η παροχή σωστών εργαλείων
αποτελούν το κύριο μέλημα της Διοίκησης.
Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με βάση ένα αντικειμενικό και ρεαλιστικό σύστημα
στοχοθεσίας και τους αντίστοιχους δείκτες μέτρησης της απόδοσης ατομικά, ανά ομάδα και
θέση εργασίας σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας και στελέχωσης για την
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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κάλυψη όλων των αναγκών της εταιρείας πανελλαδικά με βάση τα ταχυδρομικά επαγγέλματα,
αποτελεί για τη Διοίκηση μονόδρομο ευθύνης και δίκαιης διαχείρισης του.
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και
απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους
χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ.) «πρώτων βοηθειών». Η εταιρεία διαθέτει
«τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η εταιρεία διαθέτει «ιατρό
εργασίας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία προχώρησε σε έρευνα και εξεύρεση νέων κεντρικών
εγκαταστάσεων, οι οποίες να πληρούν διεθνείς και σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας
πρωτίστως για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού της, πληρώντας παράλληλα τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων πιστοποιητικών ISO.
Η Τιμολογιακή πολιτική
Όσον αφορά την τιμολογιακή της πολιτική, η εταιρία θα συνεχίσει πιστά το στρατηγικό πλάνο
που όρχησε να το εφαρμόζει από την προηγούμενη χρονιά και αφορά :


Το Νέο τιμολόγιο με κοστολογική ανάλυση ανά γεωγραφικές ζώνες, με μείωση των
εκπτώσεων τζίρου, αλλά και προσφορά extra bonus στους πελάτες.



Την Κοστολογική προσέγγιση σύνταξης προσφορών για ανάληψη ειδικών έργων
μεγάλων πελατών.



Την Πιστή εφαρμογή των νέων διαδικασιών ελέγχου των πρακτορείων προκειμένου
να αντιμετωπιστούν προβλήματα ρευστότητας και παραβατικής λειτουργίας των
πρακτόρων.

4.

Δίκτυο Εταιρείας

Η εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» την 31/12/2017 είχε ως σημεία παρουσίας, 24
ΚΤΕΠ, 115 Πρακτορεία (franchisees) & 5 Θυρίδες καθώς και 655 Συνεργαζόμενα
Καταστήματα ΕΛΤΑ
Διαθέτει ιδιόκτητο στόλο μεταφορικών μέσων αποτελούμενο από 133 αυτοκίνητα και 192
δίκυκλα (έναντι 130 αυτοκίνητων και 166 δικύκλων αντίστοιχα το 2016).
5.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής γεγονότα, που επηρεάζουν σημαντικά
αλλά και θετικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας είναι:
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το Νέο Προμηθειακό των εμπορικών της αντιπροσώπων μέσω του οποίου η Εταιρεία
επιτυγχάνει:


τη δικαιότερη κατανομή του λειτουργικού κόστους διατήρησης και επέκτασης του
δικτύου της προκειμένου να ξεπερνάει τις προσδοκίες των πελατών της μέσα από
την τήρηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει



την ενίσχυση των επενδύσεων που βελτιώνουν τις εμπορικές και παραγωγικές
διαδικασίες ώστε να προκύπτουν προφανείς ωφέλειες τόσο για τους πράκτορες όσο
και για την Εταιρεία.



την ενίσχυση των πρακτορείων ώστε να είναι βιώσιμα στις λιγότερο εμπορικές,
δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές, που είναι αναγκαία για την ποιοτική παροχή
των υπηρεσιών της



την παροχή κινήτρων (bonus) για την αύξηση των μεριδίων της τοπικής αγοράς
ταχυμεταφορών του κάθε πρακτορείου και ιδιαίτερα των εμπορικών περιοχών



η Νέα Εμπορική Συνεργασία, μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, για την παροχή
υπηρεσιών εξωτερικού μέσα από την οποία επετεύχθησαν:


η διατήρηση της μη ογκομέτρησης των αντικειμένων που εξάγονται και την αλλαγή
επί το βέλτιον του συντελεστή ογκομέτρησης για τις εισαγωγές



η διατήρηση ή και οι πολύ μικρές αυξήσεις για το 90% του όγκου των
διακινουμένων αντικειμένων από την Εταιρεία



η σημαντική βελτίωση του

bonus επίτευξης κλιμακωτού τζίρου με αφετηρία τις

400.000€ και ανώτατο όριο πάνω από 800.000€ και με κλιμακωτούς συντελεστές
από 4,5% μέχρι και 9%.


η σημαντική μείωση τιμών σε υπηρεσίες εξωτερικού που μέχρι σήμερα δεν έχουμε
κάνει πωλήσεις και πλέον μπορούμε να βγούμε επιθετικά στην αγορά



ο εξορθολογισμός της τιμολογιακής πολιτικής που σύμφωνα με την προηγούμενη σε
αρκετές περιπτώσεις η Εταιρεία είχε ακόμα και ζημιά.



Η Εμπορική Συνεργασία για την μεταστέγαση και συγχώνευση των τριών ΚΤΕΠ Αθήνας,
Πειραιά και Αλίμου με την οποία επετεύχθησαν:


η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου παραγωγικής λειτουργίας για την περαιτέρω
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και διεύρυνσης του
πελατολογίου
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η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό και η
καλύτερη αξιοποίησή τους με βάση την απόδοσή τους



η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για την διεύρυνση των επενδύσεων καθώς η εν
λόγω επένδυση πραγματοποιείται με ιδιωτικά κεφάλαια, έναντι εύλογου τιμήματος
ενοικίου, αλλά και από την συγχώνευση των τριών ΚΤΕΠ



η σημαντική διεύρυνση του παραγωγικού χώρου έναντι του υπάρχοντος για την
ανάπτυξη της αναγκαίας πλέον μηχανοργάνωσης που θα βελτιώσει τις ροές εργασίας
για τα επόμενα 15 χρόνια.



Η ολοκλήρωση του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την εσωτερική αναδιάρθρωση
του Νέου Κτηρίου μετεγκατάστασης της Έδρας της Εταιρείας

με τον οποίο

επετεύχθησαν:


οι μέγιστες δυνατές οικονομίες κλίμακας που ανταποκρίνονται πλήρως στις
προβλέψεις του προγράμματος επενδύσεων του Business Plan 2017 – 2021 και του
προϋπολογισμού του 2018



η επιλογή τριών αναδόχων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα μέσα
για το έργο που αναλαμβάνουν σε συνδυασμό με την πολύ καλή φερεγγυότητα
τους στην αγορά



η τήρηση του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί από την Διοίκηση για την
ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης ώστε να συνεχιστούν οι βελτιώσεις στο
παραγόμενο έργο της Έδρας
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε"

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνης Φειδοπιάστης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτρης Αποστολάκος
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημ.

31/12/2017

31/12/2016

Ενσώματα πάγια

4.1

556.651

603.729

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

4.2

326.869

700.615

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

4.3

130.992

106.255

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

4.4

784.573

686.702

1.799.085

2.097.301

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

4.5

210.851

178.215

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

4.6

18.769.431

17.841.849

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

4.7

3.421.056

2.689.730

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.8

6.655.565

3.983.136

Σύνολο

29.056.903

24.692.930

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια

30.855.987

26.790.231

Μετοχικό κεφάλαιο

4.9.1

14.070.008

14.070.008

Τακτικό αποθεματικό

4.9.2

27.711

27.711

Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια

4.9.2

415.081

427.965

Αποτελέσματα εις νέον

(9.624.789)

(9.929.431)

Σύνολο
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

4.888.012

4.596.254

4.10

390.956

340.479

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.11

990.000

1.077.780
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Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

4.12

1.380.956

1.418.259

5.848.936

3.149.701

366.542

84.009

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Υποχρεώσεις σε Συνδεδεμένες εταιρείες

4.18

9.575.420

9.690.375

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

4.13

3.340.591

4.529.615

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.12

5.455.532

3.322.017

Σύνολο

24.587.020

20.775.717

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

30.855.987

26.790.231

Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Σημ.

1/1 - 31/12/2017

1/1-31/12/2016

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

4.14

36.342.715

33.173.388

Κόστος πωλήσεων

4.14

(29.416.519)

(26.484.169)

6.926.196

6.689.219

Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

4.14

(4.977.300)

(4.484.865)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

4.14

(1.066.564)

(961.043)

Λοιπά έσοδα

4.14

666.776

110.012

Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων

4.14

(553.353)

(599.185)

4.14

995.754

754.139

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα

4.14

1.410

5.346

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

4.14

(429.465)

(475.144)

567.698

284.341

(263.056)

(47.656)

304.642

236.684

(18.146)

(21.767)

5.262

6.312

(12.884)

(15.455)

Κέρδη / (Ζημιές) Προ Φόρων
Φορολογία εισοδήματος
Κέρδη/(Ζημιές) Μετά Φόρου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα αναγνωρισθέντα απ’
ευθείας στα Ίδια κεφάλαια από :
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από καθορισμένες
συνταξιοδοτικές παροχές
Φόρος εισοδήματος αναγνωρισμένος απ’ ευθείας στα Ίδια
κεφάλαια
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου καθαρά φόρου
εισοδήματος
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους
EBITDA (Αποτελέσματα Προ Φόρων + Αποσβέσεις)

4.15

291.758

221.230

1.450.173

1.316.680

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2016
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο 31/12/2016

14.070.008

27.711

443.420

(10.166.115)

4.375.024

14.070.008

27.711

(15.455)
427.965

236.684
(9.929.431)

221.230
4.596.254

Υπόλοιπο 1/1/2017
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο 31/12/2017

14.070.008

27.711

427.965

(9.929.431)

4.596.254

14.070.008

27.711

(12.884)
415.081

304.642
(9.624.789)

291.758
4.888.012

Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)
1/1 31/12/2017
1/1 31/12/2017

1/1 31/12/2016
1/1 31/12/2016

567.698

284.341

454.420
(1.400)
353.999
75.456
32.331

562.541
(699)
343.833
126.663
30.142

1.482.504

1.346.822

(32.636)
(1.655.968)
4.453.748

16.105
(1.875.924)
1.187.626

(353.999)

(343.833)
-

3.893.649

330.796

(33.596)
1.400

(209.873)
699

(32.196)

(209.174)

0
(1.189.024)

1.184.024
(175.000)

(1.189.024)

1.009.024

2.672.429

1.130.645

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

3.983.136

2.852.491

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

6.655.565

3.983.137

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ φόρου
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
Προβλέψεις
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρηματοοικονομικά έξοδα καταβεβλημένα
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
`
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
(Αγορές)/πωλήσεις ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) +
(β) +(γ)

Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AΕ» έχουν συνταχθεί σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από
την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AΕ» στη χρήση 2011 μετέφερε την έδρα της στην Λ.
Βουλιαγμένης 115-117 & Ηλία Ηλίου στον Νέο Κόσμο, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο της
Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με νέο αριθμό
Μ.Α.Ε 46170/01/Β/00/157(2011). Με την υπ’ αριθ. 1766/08.01.2013 βεβαίωση απογραφής, η
εταιρεία εγγράφηκε στο μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. με Αρ. Μητρώου 188720. Η διάρκεια της εταιρείας
έχει αρχίσει από την έναρξη της λειτουργίας της (13.5.2000) και λήγει την 13η Απριλίου του
έτους 2050.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφορών, η παροχή υπηρεσιών
εμπορικών δεμάτων, παροχή υπηρεσιών αλυσίδας εφοδιασμού υλικών – αγαθών (logistics) και
η δραστηριοποίηση στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.elta-courier.gr.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων την 16/3/2017 ακολουθεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή έχει
οριστεί στην από 05/09/2017 Γενική Συνέλευση και λήγει την 29/06/2019.
Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν
από το Δ.Σ. την 09/07/2018. Η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AΕ» είναι θυγατρική εταιρεία της
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ» (ΕΛΤΑ Α.Ε.), που συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με
ποσοστό 99,98%. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΕΛΤΑ Α.Ε (www.elta.gr) με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης.
2.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Δ.Π.Χ.Α.,
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και
των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων
(I.F.R.I.C.) της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην
εταιρεία και είναι σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2017 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη χρήση λογιστικών
εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών
αρχών της εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις
οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στην § 2.2 «Σημαντικές λογιστικές κρίσεις,
εκτιμήσεις και υποθέσεις».
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2.1. Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
2.1.1. Νέα
Πρότυπα,
Διερμηνείες,
Αναθεωρήσεις
και
Τροποποιήσεις
υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή μεταγενέστερα.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις
οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους
επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν
από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής
Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο
λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση η
οποία περιλαμβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου
εφαρμογής του Προτύπου. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις. Οι λοιπές τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κύκλο και έχουν
εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018
αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα.

2.1.2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις
υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή
δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ
είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που
επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την
ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές»
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική
αντιστάθμισης. H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
της Καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν
λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση
των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν
λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο
αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό
πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ
κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον
λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει
το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες
Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2018.



Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά
παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση,
πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και
πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε
μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά
Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών
επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9
Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι
τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές
οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την
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εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους
εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα
κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση
επικάλυψης»). Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16.
Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που
καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο
πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για
την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2019.



Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των
βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28:
Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.



Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών
Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με
τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης
στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται
με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε
συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική
βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και
προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την
ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με
συμμετοχικούς τίτλους. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
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Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε
άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις
μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από,
ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή
στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα
περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια
ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να
υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο
Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ
22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία
που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ.
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς
και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με
τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία –
στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική
Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα
επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης»
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν
αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι
οικονομικές
οντότητες
επιτρέπεται
να
επιμετρούν
συγκεκριμένα
προπληρωτέα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος
ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη
προϋπόθεση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της
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Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.


Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά
δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12:
Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα
ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση.
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το
ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις
επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων
εισοδήματος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός
Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί
επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας
υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την
περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η
παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το
οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η
ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον
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λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και
των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο
βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς
μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις
απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις
αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία, Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις.
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧA) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων,
εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και
τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις
γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της
περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν
εκτιμηθεί. 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 με
την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της εταιρείας (εκτός των κρίσεων που
συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την
σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, κυρίως
σχετίζονται με την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων.
Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις,
καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε
υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική
εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή
περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό
εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία αξιολογεί
τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην
εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους, οι οποίες θεωρούνται
λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς
αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Στη § 3 «Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών»,
αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές εναλλακτικές.


Εκτίμηση απομείωσης

Η εταιρεία ελέγχει ετησίως τα περιουσιακά του στοιχεία για τυχόν απομείωση και ερευνά τα
γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για
παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή
διάθεση μιας μονάδας ή ενός λειτουργικού τομέα. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
Σελίδα 37 από 64

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

απαιτεί τον υπολογισμό του ανακτήσιμου της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Τα ανακτήσιμα ποσά
των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόμενα σε υπολογισμούς
της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων. Εάν από αυτή την
ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση, η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της
εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την
περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται
παραπάνω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο. Επιπλέον ετησίως
ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με
καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με
το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν
από το περιουσιακό στοιχείο.


Φόροι εισοδήματος

Η εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον
καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του
φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε
εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό
αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε
αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο
εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου, κατά την οποία
τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.


Προβλέψεις

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν.
Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης,
καθώς και από την εμπειρία της εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των
πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο
κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (πχ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη,
διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται
και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια, εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι
ανείσπρακτη.


Ενδεχόμενα γεγονότα

Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά
την οικονομική θέση της στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και
τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις
διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων της εταιρείας στο μέλλον.


Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε
χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2017 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές
αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής
βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το μηχανογραφικό εξοπλισμό.
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3.

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών

3.1. Γενικά
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών
των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην §2.2 «Σημαντικές
λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις», ότι χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και
υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι
εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα
και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα
οποία έχουν εκτιμηθεί.
Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται σε ευρώ (€),
το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της.
3.2. Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα
Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές οι οποίες προκύπτουν από συναλλαγές αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)». Η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε.» για τις συναλλαγές με ξένα ταχυδρομεία και αεροπορικές εταιρείες εκτός από το ευρώ,
χρησιμοποιεί σαν νόμισμα το SDR το οποίο σύμφωνα με τη διεθνή ταχυδρομική πρακτική,
είναι η μέση ημερήσια τιμή τεσσάρων βασικών νομισμάτων.
3.3. Αναγνώριση εσόδων και δαπανών
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 επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό
από φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι
πωλήσεις εντός της εταιρείας.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα, όταν όλες οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Παροχή υπηρεσιών
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» ομαδοποιούνται ως εξής:


Πόρτα – Πόρτα αφορά τη διακίνηση αντικειμένων στη Ελλάδα εντός και εκτός
πόλεων.



EMS αφορά στη μεταφορά και επίδοση αντικειμένων από και προς το εξωτερικό μέσα
από ένα παγκόσμιο δίκτυο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.



SPM αφορά διακίνηση αντικειμένων και επίδοση στο εξωτερικό την επόμενη
εργάσιμη ημέρα στις κύριες Ευρωπαϊκές πόλεις και τη ταχύτερη δυνατή επίδοση (2-6
ημέρες) στον υπόλοιπο κόσμο.

Έσοδα από τόκους-χρηματοοικονομικά
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές
τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού
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μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης.
Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση αξίας, η εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία στο
ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί, το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από τις
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το πραγματικό επιτόκιο του
μέσου και συνεχίζει την περιοδική αναστροφή της προεξόφλησης ως έσοδο από τόκους.
Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται
χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.
3.4. Αποκτώμενο λογισμικό
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται
στην παραγωγή ή στη διοίκηση.
Οι δαπάνες, οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής
απόσβεσης κατά τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές τους (τρία με πέντε χρόνια). Επιπλέον και το
αποκτώμενο λογισμικό υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.
3.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα κτίρια, ο τεχνικός εξοπλισμός, τα έπιπλα εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως τους ή στο
κόστος κτήσης μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες
απομείωσης. Στο κόστος περιλαμβάνεται επίσης το κόστος ανταλλακτικών μερικών τμημάτων
των ενσώματων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση κατά τακτά διαστήματα,
εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.
Τα κόστη της καθημερινής συντήρησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Αν η λογιστική αξία των ενσώματων
ακινητοποιήσεων έχει υποστεί μια υποτίμηση ή μια ζημιά απομείωσης αυτή πραγματοποιείται
όπως περιγράφεται παρακάτω.
Το κέρδος ή η ζημιά από τη διάθεση των εδαφικών εκτάσεων θα προσδιορίζεται ως η διαφορά
μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του
στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί με τη σταθερή μέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής των περιουσιακών στοιχείων.
Οι ωφέλιμες ζωές (σε έτη) των ενσώματων ακινητοποιήσεων συνοψίζονται παρακάτω:
Βελτιώσεις μισθωμένων κτιρίων: σύμφωνα με την διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης.
Κτιρια,Μηχανήματα & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
Εκτυπωτές / Hardware

10
8,3
6,7-10
4-5

Οι υπολειμματικές αξίες, οι ωφέλιμες ζωές και οι μέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται και
προσαρμόζονται εάν είναι απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσης.
3.6. Μισθώσεις
Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την
έναρξη της συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες
συνθήκες. Μετά την έναρξη της συμφωνίας πραγματοποιείται επαναξιολόγηση της, για το εάν
περιέχει στοιχείο μίσθωσης, όταν συμβαίνει κάποιο από τα παρακάτω:
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α. Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή
παρατείνει τη συμφωνία.
β. Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της
ανανέωσης ή της παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο.
γ. Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο
περιουσιακό στοιχείο.
δ. Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο.
Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από
την ημερομηνία που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ)
ή (δ) και από την ημερομηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β).
3.6.1. Η εταιρεία ως μισθωτής
Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν
μεταβιβάζονται σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το
μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο με τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την
έναρξη της μίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι
χαμηλότερη,
στην
παρούσα
αξία
των
ελάχιστων
καταβολών
μισθωμάτων
συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το
μισθωτή.
Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις
συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη ευθεία
μέθοδο (συσχετισμός εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η
συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγματοποιούνται.
3.6.2.

Έλεγχος απομείωσης των ασώματων - ενσώματων ακινητοποιήσεων

Οι ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρείας υπόκεινται σε ελέγχους
απομείωσης. Για λόγους αξιολόγησης της απομείωσης, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο ομαδοποιούνται στη μικρότερη
αναγνωρίσιμη ομάδα στοιχείων του ενεργητικού που δημιουργεί ταμειακές εισροές από τη
χρήση του (Μονάδες Δημιουργίας Ταμειακών Ροών). Ως αποτέλεσμα, ορισμένα περιουσιακά
στοιχεία εξετάζονται αυτόνομα για τυχόν απομείωση ενώ κάποια άλλα εξετάζονται ως
Μονάδες Δημιουργίας Ταμειακών Ροών.
Η προκύπτουσα υπεραξία επιμερίζεται σε κάθε Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών
(Μ.Δ.Τ.Ρ.). Οι Μ.Δ.Τ.Ρ. αντιπροσωπεύουν το χαμηλότερο επίπεδο εντός της εταιρείας, στο
οποίο παρακολουθείται η υπεραξία για τους σκοπούς της διοίκησης.
Οι ζημιές από μείωση της αξίας μίας Μ.Δ.Τ.Ρ. στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία, αρχικά
μειώνουν στην λογιστική αξία της. Κάθε απομένουσα ζημιά απομείωσης, μερίζεται αναλογικά
στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Μ.Δ.Τ.Ρ.
Σε περίπτωση που η εταιρεία πωλήσει μία δραστηριότητα που εμπεριέχεται σε μία Μ.Δ.Τ.Ρ.
στην οποία έχει προηγουμένως κατανεμηθεί υπεραξία, τότε η υπεραξία λαμβάνεται υπόψη
κατά τον καθορισμό του κέρδους ή της ζημιάς από την διάθεση και κατανέμεται αναλογικά
στην πωλούμενη δραστηριότητα. Υπό το πρίσμα αυτό, η υπεραξία που διατίθεται μετράται με
βάση τις σχετικές αξίες της δραστηριότητας που διατέθηκε και του παρακρατηθέντος
τμήματος της Μ.Δ.Τ.Ρ. Εναλλακτικά, όταν η εταιρεία μπορεί να εκτιμήσει αξιόπιστα και να
αποδείξει ότι κάποια άλλη μέθοδος αντικατοπτρίζει κατά καλύτερο τρόπο την υπεραξία που
συσχετίζεται με την δραστηριότητα που διατέθηκε, τότε ακολουθείται η μέθοδος αυτή.
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Τα περιουσιακά στοιχεία ή οι Μ.Δ.Τ.Ρ. που συμπεριλαμβάνουν οι λοιπές ασώματες
ακινητοποιήσεις με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και τα περιουσιακά στοιχεία που ακόμη δεν
είναι διαθέσιμα προς χρήση εξετάζονται για τυχόν απομείωση το ελάχιστο σε ετήσια βάση. Τα
υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και οι Μ.Δ.Τ.Ρ. εξετάζονται για απομείωση σε περιπτώσεις που
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η ζημιά απομείωσης
αναγνωρίζεται στο ποσό κατά το οποίο, η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ή των
Μ.Δ.Τ.Ρ υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία. Ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
Μ.Δ.Τ.Ρ., αποτελεί το υψηλότερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας και της αξίας χρήσης
(προκύπτει με βάση την αξιολόγηση των προεξοφλημένων μελλοντικών ταμειακών ροών του
στοιχείου ή της Μ.Δ.Τ.Ρ.).
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα επανεκτιμούνται σε περιπτώσεις που η ζημιά
απομείωσης που είχε αρχικώς αναγνωριστεί μπορεί να μην υφίσταται.
3.7. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνουν δάνεια και
απαιτήσεις. Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης
των οικονομικών καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι κάποιο
χρηματοοικονομικό στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση
της αξίας τους είτε όχι.
3.7.1. Δάνεια και Απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
με σταθερές και προσδιοριστές καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε
ενεργή αγορά. Δημιουργούνται όταν η εταιρεία παρέχει χρήματα, ή υπηρεσίες απευθείας σε
έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον
κάθε πρόβλεψης για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται
μείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης.
Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά
μεμονωμένη απαίτηση (για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η
είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την
ανάγκη για απομείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν
απομείωση τους στο σύνολο τους. Οι ομάδες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την
γεωγραφική κατανομή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυμβαλλόμενων και, εάν
υπάρχουν, άλλα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν.
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός
αυτών που λήγουν μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά
χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό
ταξινομούνται σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
3.8. Λογιστική Φόρου Εισοδήματος
3.8.1. Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή
απαιτήσεις από τις φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες
περιόδους αναφοράς που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
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Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους
που εφαρμόζονται στην δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων
κερδών για την χρήση. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα.
3.8.2. Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που
εστιάζει στις προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές
βάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι
θα αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές.
Οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν και συμψηφιστούν σε επόμενες
περιόδους καθώς και οι φορολογικές πιστώσεις στην εταιρεία αναγνωρίζονται ως
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καμία αναβαλλόμενη φορολογία δεν αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας
απαίτησης ή υποχρέωσης σε μία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και
κατά την στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το
φορολογητέο κέρδος ή ζημιά.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία
θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του
ισολογισμού.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην
αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή
πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Η εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει
την ανάκτηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και
μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα
είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής
της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
3.9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο
ταμείο καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της
χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι
αξίες της χρηματαγοράς είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
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Για τον σκοπό των Καταστάσεων Ταμειακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά, ισοδύναμα όπως
προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών
υπεραναλήψεων (bank overdrafts).
3.10. Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που
έχουν εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το
άρτιο κατά την αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής
σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου
εισοδήματος τυχόν προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που α) δημιουργούν χρηματοοικονομική
υποχρέωση της οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον
κάτοχο του μέσου να το μετατρέψει σε συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας,
αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι.
Το αποθεματικό αναπροσαρμογής περιλαμβάνει κέρδη και ζημιές εξαιτίας της
αναπροσαρμογής συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
ενσώματων ακινητοποιήσεων. Τα παρακρατηθέντα κέρδη περιλαμβάνουν τα τρέχοντα
αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως γνωστοποιούνται στα αποτελέσματα.
3.11. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους
3.11.1. Παροχές εξόδου από την Υπηρεσία
Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερματίζεται από
την εταιρεία για συνταξιοδότηση του μισθωτού. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας γίνεται
μόνο για σοβαρούς πειθαρχικούς λόγους και στη περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται
αποζημίωση. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας, συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες
ασφαλιστικές διατάξεις.
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση για αποζημίωση των εργαζομένων που προκύπτει από τις διατάξεις
του Ν. 2112/1920. Ο υπολογισμός γίνεται από πτυχιούχο αναλογιστή με τη μέθοδο της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας.
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των παροχών σε
εργαζόμενους, ειδικότερα:
- Αφαιρεί την “corridormethod” και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από επανυπολογισμούς
στην τρέχουσα περίοδο να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα.
- Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων κόστους καθορισμένων
παροχών. Το καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την αφαίρεση του
προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος και το κόστος
επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα καθαρό κόστος επιτοκίου βασισμένο στο
καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του προγράμματος καθορισμένων
παροχών.
- Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά με τα
χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους σχετικούς κινδύνους.
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3.12. Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και
λογαριασμούς υπεραναλήψεως (overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις και
χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των
δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο κονδύλι “Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι “Λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις”.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε μία
συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως
έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το
ποσό του κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων. Οι εμπορικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις” , όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση
των Μετόχων. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν
οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.
Όταν μία υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση ανταλλάσσεται με μια άλλη υποχρέωση
διαφορετικής μορφής με τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι
μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, όπως μία ανταλλαγή ή
τροποποίηση, αυτή αντιμετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση
μίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα.
3.12.1. Δάνεια
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν χρηματοδότηση (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) των
λειτουργιών της εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς 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 και
κάθε διαφορά ανάμεσα στα έσοδα και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά
την περίοδο του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και κάθε
έκπτωση ή υπέρ το άρτιο ποσό στον διακανονισμό.
3.13. Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά
στοιχεία
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε
εκροή οικονομικών πόρων για τον Όμιλο, ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο
χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις
προϊόντων, νομικές αντιδικίες ή επαχθή συμβόλαια.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα
έχει αναπτυχθεί και εκτελεστεί, ή η Διοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά
του προγράμματος σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό. Προβλέψεις δεν
αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.
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Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης
αναμένεται να αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και
μόνον όταν, είναι κατ’ ουσία βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική
οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό
στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της
πρόβλεψης.
Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό
που αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση. Μια πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για
τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί πρόβλεψη. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε
ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα
καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για
να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι
διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις
αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της
πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν, προκειμένου
να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με
την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι
μελλοντικές εκτιμήσεις ταμειακών ροών έχουν προσαρμοστεί.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει
σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση
αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού στα αποτελέσματα.
Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για
διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα
σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής
για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα
απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται. Σε τέτοιες
περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών
δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στον Ισολογισμό, εκτός εάν θεωρείται στα
πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων.
Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους
απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων.
Ακολούθως αποτιμώνται στο υψηλότερο ποσό μίας συγκρίσιμης πρόβλεψης όπως
περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς αναγνωριστεί, μείον κάθε αποσβέσεως.
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις.
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4.
4.1.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Ανάλυση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Ακολούθως παρατίθεται αναλυτικά η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας:
Κτίρια
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2016

Μηχ/κος
εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός

715.205

389.803

0

135.150
(8.201)
(246.629)
8.201
603.729

151.178
(31.083)
(158.937)
(641)
31.083

31.762

(1.662)

34.733
(11.000)
(53.469)
2.288
10.999

0

217.673
(42.083)
(245.411)
(19.340)
42.082

41.460

1.564

100.459

381.403

31.762

556.651

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2016

Κτίρια
301.632
(190.507)
111.125

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός
14.886
(10.023)
4.864

Μεταφορικά Μέσα
1.287.128
(1.119.525)
167.603

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός
2.459.527
(2.027.912)
431.614

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2016

308.354
(214.565)
93.790

14.886
(11.661)
3.227

1.292.131
(1.175.224)
116.907

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση

308.354
(266.896)

14.886
(13.323)

41.460

1.565

Προσθήκες
Πωλήσεις-Διαγραφές
Δαπάνη απόσβεσης

4.864

167.603

431.612

6.722

0

115.223

(24.058)

(1.638)

(157.033)

93.790

3.226

13.205
(8.201)
(63.900)
8.201
116.907

0
0
(31.343)
(20.987)

0

Σύνολο
0

Προσθήκες
Πωλήσεις-Διαγραφές
Δαπάνη απόσβεσης
Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2016

111.126

Ακινητοποίησεις
υπο εκτέλεση

Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

Ακινητοποίησεις
υπο εκτέλεση
0
0
0

Σύνολο
4.063.172
(3.347.967)
715.205

2.574.750
(2.184.945)
389.802

0
0
0

4.190.122
(3.586.395)
603.727

1.315.864
(1.215.406)

2.694.845
(2.313.441)

31.762
0

4.365.712
(3.809.061)

100.458

381.403

31.762

556.651
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Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποτιμούνται στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις
σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης.
Δεν υπήρχαν υποθήκες επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
4.2.

Ανάλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
Λογισμικά
προγράμματα Η/Υ
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις-Διαγραφές
Δαπάνη απόσβεσης
Απόσβεση πωλήσεων

941.805
74.721
(315.912)

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2016
Προσθήκες
Πωλήσεις-Διαγραφές
Δαπάνη απόσβεσης
Διορθώσεις Αποσβέσεων

700.615
66.208
(209.008)
(230.945)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

326.869
Λογισμικά
προγράμματα Η/Υ
2.979.226
(2.037.421)

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2016

941.805

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση

3.083.948
(2.383.334)

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2016

700.615

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση

3.120.156
(2.793.287)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

326.869

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα βαρών.
4.3.

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ποσά σε €

Εγγυήσεις από ενοίκια
Εγγυήσεις επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας

Σύνολο

31/12/2017
69.159
61.832

31/12/2016
53.059
53.195

130.992

106.255

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναμένεται να εισπραχθούν στο τέλος της λήξης
των συμβατικών δεσμεύσεων βάσει των σχετικών συμβολαίων (ενοικίων κλπ).
4.4.

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις- Υποχρεώσεις

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει
χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με τη
χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που κάθε φορά ισχύουν. Τα ποσά που
εμφανίζονται στον ισολογισμό εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 31η
Δεκεμβρίου 2017.
Η αναβαλλόμενη φορολογία της 31/12/2017 για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα έχει υπολογιστεί με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 29% που θεσπίστηκε
με τον Ν.4334/2015.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των χρήσεων 2017 και 2016
καθώς η επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου στα αποτελέσματα στην κατάσταση συνολικών
εσόδων, αναλύονται ως ακολούθως:

31/12/2017

Ποσά σε €
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημιές
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο
Συμψηφισμός
Καθαρή αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση /
(υποχρέωση)

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις (υποχρεώσεις)
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημιές
Άλλα μη κυκλοφοριακά περιουσιακά
στοιχεία του Ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο

31/12/2016

Αναβαλλόμε
νη
φορολογική
υποχρέωση

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση

60.208
1.557

50.951

609.432
-

609.432
98.739

Αναβαλλόμενη
φορολογική
υποχρέωση
(72.419)

113.377

-

-

-

784.573
784.573

0

759.122
759.122

(72.419)
(72.419)

784.573

-

686.702

-

Αναγνωρισμέν
ες στα Ίδια
Κεφάλαια

1.1.2017

Αναγνωρισμένες
στη Κατάσταση
Συνολικών
Εσόδων

31.12.2017

50.951
(72.419)
609.432

9.257
73.976

60.208
1.557
609.432

0

0

0

0
9.376

0
113.377

0

0
0

92.608

784.573

0
98.739

5.262

0
0
686.703

0
5.262

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
Σελίδα 49 από 64

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις (υποχρεώσεις)

Αναγνωρισμέν
ες στα Ίδια
Κεφάλαια

1.1.2016

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημιές
Άλλα μη κυκλοφοριακά περιουσιακά
στοιχεία του Ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις

Αναγνωρισμένες
στη Κατάσταση
Συνολικών
Εσόδων

53.511
(89.902)
609.432

(2.560)
17.483

0

31.12.2016
50.951
(72.419)
609.432
0

0
83.685

6.312

0
0
656.726

6.312

8.741

0
98.739

23.665

0
0
686.703

Σύνολο

4.5.

Αποθέματα
31/12/2017

31/12/2016

Αναλώσιμα υλικά

210.851

178.215

Σύνολα

210.851

178.215

Τα αποθέματα της Εταιρείας αφορούν αποκλειστικά αναλώσιμα υλικά.
4.6.

Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Απαιτήσεις από πράκτορες
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

31/12/2017
10.751.614
1.197.155
6.871.514
588.803
1.761.691

31/12/2016
10.142.064
1.197.155
6.177.325
974.569
1.752.082

(2.401.346)

(2.401.346)

18.769.431

17.841.849

Στους πελάτες εσωτερικού περιλαμβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, καθώς και από το
Ελληνικό Δημόσιο και άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου από τη διακίνηση της αλληλογραφίας
τους.
Οι απαιτήσεις από πράκτορες αφορούν παρεχόμενες παροχές της εταιρείας προς πελάτες που
διενεργούνται μέσω πρακτόρων και εμφανίζονται συμψηφισμένες με την αμοιβή προμήθειάς
τους.
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη
αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν
καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία
τους.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
Σελίδα 50 από 64

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Για όλες τις απαιτήσεις του Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν
απομείωση τους.
Το σύνολο της σωρευμένης πρόβλεψης ανέρχεται στο ποσό των € 2.401 χιλ. και αναλύεται
στον παρακάτω πίνακα:
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (κίνηση)
31/12/2017
2.401.346

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Διαγραφή

31/12/2016
2.394.070
-

Πρόβλεψη περιόδου

7.276

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

4.7.

2.401.346

2.401.346

Ανάλυση των Λοιπών Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού

Τα Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού, αναλύονται ως εξής:

Ελληνικό Δημόσιο προκαταβολές- παρακρατούμενοι φόροι
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από λοιπούς φόρους
Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
Σύνολο

31/12/2017
127.374
47.275
1.234.798
1.469.281
13.100
158.027
371.201

31/12/2016
216.774
39.705
1.066.830
963.685
43.045
359.691

3.421.056

2.689.730

Οι μη εκκαθαρισμένες απαιτήσεις διεθνών συμψηφισμών (έσοδα χρήσεως εισπρακτέα),
αφορούν καταληκτικά δικαιώματα και προμήθειες από ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται
σε χώρες του εξωτερικού και μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού δεν έχουν εκκαθαριστεί.
Στους δεσμευμένους λογαριασμούς καταθέσεων περιλαμβάνονται καταθέσεις οι οποίες έχουν
δεσμευτεί ως ασφάλεια για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων (πελατών) για την
εκτέλεση έργων κυρίως δημοσίου και τραπεζών.

4.8.

Ανάλυση των ταμιακών διαθεσίμων

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Ταμείο
Διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Σύνολο

31/12/2017
259.872
6.395.693

31/12/2016
143.269
3.839.867

6.655.565

3.983.136

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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4.9.

Ανάλυση καθαρής θέσης

4.9.1. Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €
14.070.008,45 διαιρούμενο σε 479.387 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας
€ 29,35 έκαστη και έχει ως εξής:
Αριθμός
μετοχών

Κοινές μετοχές

Υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

Υπόλοιπα 1/1/2016
Έκδοση Νέων Μετοχών
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Πώληση Ιδίων Μετοχών

479.387
-

479.387
-

-

479.387
-

Υπόλοιπα 31/12/2016
Έκδοση Νέων Μετοχών
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Πώληση Ιδίων Μετοχών

479.387
-

479.387
-

-

479.387
-

Υπόλοιπα 31/12/2017

479.387

479.387

-

479.387

Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Δεδομένου ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο από το μισό (½)
του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω συσσωρευμένων ζημιών της τρέχουσας και της
προηγούμενης χρήσης (σχέση Ιδίων Κεφαλαίων προς Μετοχικό Κεφάλαιο = 35%), συντρέχει η
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν.2190/1920.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας είναι σε διαρκή εξέταση των
ενεργειών που θα πρέπει να λάβει ώστε να μην συντρέχουν περιπτώσεις άρθρου 47 ή 48
αντίστοιχα του Ν.2190/1920. Ενδεικτικές ενέργειες που είναι σε εξέταση από την Εταιρεία,
είναι η τυχόν αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, η τυχόν κεφαλοποίηση μέρος ή του συνόλου
της υποχρέωσης προς την μητρική εταιρεία καθώς ο τυχόν συμψηφισμός λογιστικών ζημιών
με μείωση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
H Διοίκηση της εταιρείας κατά τη ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων προτίθεται να προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς
του και την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:


Εντός του 2018 και για τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία έχει σχεδιάσει ενέργειες
περαιτέρω περιορισμού του κόστους και ενδυνάμωσης της δομής των λειτουργικών
δραστηριοτήτων της, παρά τις σημαντικές μειώσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι και τη
χρήση 2017.



Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σχεδιάζεται η περαιτέρω μείωση του κόστους
μεταφοράς με τη διάρθρωση νέων δρομολογίων, η αναδιάρθρωση δομών που θα
επιφέρουν μεγαλύτερες ωφέλειες, ο περιορισμός στις λοιπές δαπάνες, αμοιβών τρίτων
και λοιπές ενέργειες.



Επιπλέον δράσεις, που εξετάζονται για την βελτίωση της ρευστότητας και της
χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την
ενδεχόμενη διάθεση ή διακοπή ζημιογόνων-επισφαλών δραστηριοτήτων-συνεργατών,
τον περαιτέρω εξορθολογισμό του δικτύου πωλήσεων, την αύξηση των μεριδίων
αγοράς, τη διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και την πώληση
ενεργητικών στοιχείων (παλιά αυτοκίνητα ή μηχανάκια, που επιβαρύνουν το κόστος
συντήρησης). Η μείωση του δανεισμού θα έχει θετική επίδραση στο
χρηματοοικονομικό κόστος.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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4.9.2. Τακτικό αποθεματικό - Λοιπά αποθεματικά
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται υποχρεωτικά εκ του νόμου από τα κέρδη εκάστης
χρήσης και παραμένει στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας προς συμψηφισμό τυχόν ζημιών που θα
προκύψουν στο μέλλον ενώ έχει φορολογηθεί μέσα σε κάθε χρήση στην οποία σχηματίστηκε
και κατά συνέπεια είναι ελεύθερο φόρου.
Τα «Λοιπά Αποθεματικά» της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

Αποθεματικά
από
Αναλογιστικά
κέρδη /
(ζημιές)

Λοιπά
αποθεματικά

Τακτικό
αποθεματικό

Έκτακτα
αποθεματικά

27.711
-

433.037

(26.060)
(15.455)

36.444
-

471.131
(15.455)

27.711

433.037

(41.515)

36.444

455.677

27.711

433.037

(41.515)

36.444

455.677

(12.884)

-

(12.884)

(54.399)

36.444

442.793

Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2016
Μεταβολές κατά την διάρκεια
της χρήσης
Υπόλοιπο την 31
Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2017
Μεταβολές κατά την διάρκεια
της χρήσης
Υπόλοιπο την
31/12/2017

27.711

433.037

Σύνολο

Στην «Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων», παρουσιάζονται συνοπτικά οι κινήσεις των
Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.
4.10.

Ανάλυση των παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Η πρόβλεψη για αποζημίωση του
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη που αφορά την
Εταιρεία.
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που συνταξιοδοτούνται αποζημιώνονται με το 100% της
υποχρέωσης που θα πληρωνόταν με βάση την Ελληνική εργατική νομοθεσία με την
προϋπόθεση όμως η αποζημίωση να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης.
Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με
αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που θα
διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο θα χρεώνονται έναντι αυτής της
υποχρέωσης.
Η Εταιρεία ανέθεσε σε αναγνωρισμένους ανεξάρτητους μελετητές-αναλογιστές, να
πραγματοποιήσουν εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την
υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι βασικές υποθέσεις της
αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2017 που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών
Πληθωρισμός

31/12/2017
1,7%
2,0%
2,0%

31/12/2016
1,8%
2,0%
2,0%
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Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι:
31/12/2017

31/12/2016

26.202
6.129

23.793
6.349

32.331

30.142

32.331

30.142

31/12/2017

31/12/2016

340.478
18.146

288.570
21.767

32.331

30.142

390.955

340.478

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους
συνταξιοδότησης :
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναλογιστικές ζημίες/(κέρδη)
Κόστος προϋπηρεσίας
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα
Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών:
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου
Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημιά στην υποχρέωση
Λοιπές διαφορές
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους περιόδου

Παρατίθεται πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού:
Υποχρέωση
355.619
430.423
429.955
355.676

Αύξηση επιτοκίου προεξοφλήσεως κατά 0,5 %
Μείωση επιτοκίου προεξοφλήσεως κατά 0,5 %
Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%
Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

4.11.

% Μεταβολή
-9%
10%
10%
-9%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εγγυήσεις πρακτόρων
Σύνολο

31/12/2017
990.000

31/12/2016
1.077.780

990.000

1.077.780

Στον ανωτέρω πίνακα εμφανίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς συνεργάτες πράκτορες
και αφορά χρηματικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της συμβατικής
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, απέναντι στην εταιρεία. Οι υποχρεώσεις αυτές διαρκούν
μέχρι το τέλος της λήξης των συμβατικών δεσμεύσεων βάσει των σχετικών συμβολαίων.
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4.12.

Ανάλυση των Εμπορικών και Λοιπών Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων και των λοιπών
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας:

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Σύνολο

Ταχυπληρωμές-Αντικαταβολές
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Πιστωτές Διάφοροι
Δικαιούχοι αποζημιώσεων
Λοιποί Φόροι
Σύνολο

31/12/2017
5.807.328
41.607

31/12/2016
3.131.635
18.067

5.848.936

3.149.701

31/12/2017
3.024.519
2.056.841
167.563
51.752
133.020
6.343
15.494

31/12/2016
1.015.224
2.008.727
146.085
52.636
93.279
4.055
2.010

5.455.532

3.322.017

Η διοίκηση της εταιρείας παρόλη την κρίση ρευστότητας που επικράτησε στην ελληνική αγορά
(και συνεχίζει να υφίσταται), έχει καλύψει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές της
υποχρεώσεις και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο.
Αντιθέτως πολλές οφειλές προηγουμένων χρήσεων που υπήρχαν, τις αποπλήρωσε μέσα στη
χρήση, όπως μείωση υποχρεώσεων πιστωτών /προμηθευτών και μερική αποπληρωμή δανείου
Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ).
Τα «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα» αφορούν κυρίως προμήθειες πρακτόρων.

4.13.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις σε Factoring
Σύνολο

31/12/2017
3.340.591

31/12/2016
3.345.591
1.184.024

3.340.591

4.529.615

Κατά την χρήση 2017 το ποσό των € 1.184.024 που αφορούσε υποχρεώσεις προς στην
τράπεζα ΕUROBANK από προεισπράξεις τιμολογίων του Ομίλου ΟΤΕ με τη μέθοδο Factoring
αποπληρώθηκε πλήρως.

4.14.


Ανάλυση λογαριασμών αποτελεσμάτων

Κύκλος Εργασιών

Στον κάτωθι πίνακα δίνεται ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ανά κύρια κατηγορία:
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Κύκλος εργασιών

Έσοδα από υπηρεσία Πόρτα-Πόρτα
Έσοδα από υπηρεσία SPM
Έσοδα από υπηρεσία EMS

1/1 - 31/12/2017
33.103.370
2.131.200
1.108.145

1/1 - 31/12/2016
30.228.137
1.822.680
1.122.570

36.342.715

33.173.388

Σύνολο

Η αύξηση των εσόδων στη χρήση 2017 κατά 9,6% αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα για την
εταιρεία η οποία καταφέρνει για πέμπτη συνεχόμενη χρήση εν μέσω οικονομικής αστάθειας και
κρίσης να αυξάνει σημαντικά τις πωλήσεις της.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ομαδοποιούνται στα εξής προϊόντα:
Πόρτα – Πόρτα αφορά τη διακίνηση αντικειμένων στη Ελλάδα εντός και εκτός
πόλεων.
ΕMS αφορά στη μεταφορά και επίδοση αντικειμένων από και προς το εξωτερικό μέσα
από ένα παγκόσμιο δίκτυο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε 120 χώρες.
SPM αφορά διακίνηση αντικειμένων και επίδοση στο εξωτερικό την επόμενη
εργάσιμη ημέρα στις κύριες Ευρωπαϊκές πόλεις και τη ταχύτερη δυνατή επίδοση (2-6
ημέρες) στον υπόλοιπο κόσμο σε 179 συνολικά χώρες.


Κόστος πωληθέντων-Έξοδα Διοίκησης-Έξοδα Διάθεσης

1/1 - 31/12/2017
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα Έξοδα
Αποσβέσεις
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

1/1 - 31/12/2016
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα Έξοδα
Αποσβέσεις
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

Κόστος πωληθέντων
3.917.537
19.849.772
1.649.365
172.472
3.538.964
377.168
(91.760)

Έξοδα
διοίκησης
660.789
3.348.154
278.206
29.598
596.934
63.619
0

Έξοδα διάθεσης
141.598
717.462
59.616
6.342
127.914
13.633
0

29.416.519

4.977.300

1.066.564

Κόστος πωληθέντων
3.642.811
17.590.133
1.535.514
222.177
3.131.299
466.909
(104.675)

Έξοδα διοίκησης
614.450
2.967.010
259.002
37.476
528.171
78.756

Έξοδα διάθεσης
131.668
635.788
55.501
8.031
113.179
16.876

26.484.169

4.484.865

961.043

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Λοιπά Έσοδα/Έξοδα

Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα από αποζημιώσεις
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων
Διάφορα έσοδα

1/1 - 31/12/2017
66.001
10.565
427.500
162.710

1/1 - 31/12/2016
25.478
1.873
65.000
17.661

666.776

110.012

Σύνολο

Τα λοιπά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Αποζημιώσεις
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά

1/1 - 31/12/2017
45.080
435.334
72.940

1/1 - 31/12/2016
64.127
462.745
72.313

553.353

599.185

Σύνολο



Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων της εταιρείας είχε ως ακολούθως:

Έσοδα τόκων καταθέσεων
Έσοδα συναλλαγματικών διαφορών

1/1 - 31/12/2017
1.400
10

1/1 - 31/12/2016
699
4.647

1.410

5.346

Σύνολο

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εξόδων της εταιρείας είχε ως ακολούθως:

Τόκοι δανείων
Έξοδα συναλλαγματικών διαφορών
Λοιπά τραπεζικά έξοδα
Δαπάνη τόκου αναλογιστικής μελέτης

1/1 - 31/12/2017
258.588
75.466
89.282
6.129

1/1 - 31/12/2016
252.086
131.310
85.398
6.349

429.465

475.144

Σύνολο

Οι πιστωτικοί τόκοι αναφέρονται κατά κύριο λόγο στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων.
Στα λοιπά τραπεζικά έξοδα περιλαμβάνονται έξόδα και προμήθειες τραπεζών
4.15.

Συμφωνία του φόρου εισοδήματος

Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων της εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό
που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο φορολογικό συντελεστή που
εφαρμόζεται στα κέρδη των εταιρειών. Η σχέση μεταξύ του αναμενόμενου φορολογικού
εξόδου, βασιζόμενου στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή της εταιρείας, και του
φορολογικού εξόδου που πραγματικά αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων, έχει
ως εξής:
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Φόρος Εισοδήματος
Ποσά σε €
Τρέχον έξοδο φόρου
Αναβαλλόμενος Φόρος Αποτελεσμάτων

31/12/2017
(355.665)
92.608
(263.056)

31/12/2016
(71.321)
23.665
(47.656)

Ποσά σε €

31/12/2017

31/12/2016

567.698
29%

284.341
29%

164.632

82.459

98.424

275.500

Σύνολα
.

Κέρδη Προ Φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Αναμενόμενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) με τον θεσπισμένο φορολογικό
συντελεστή
- Μερίσματα & κέρδη από συμμετοχές
- άλλα έσοδα απαλλασσόμενα φορολογίας
Προσαρμογή για τα μη αφαιρούμενα έξοδα
- Πρόσθετοι φόροι-προσαυξήσεις-πρόστιμα ΚΒΣ
- Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
- Δαπάνες που αφορούν αφορολόγητα έσοδα ή έσοδα φορ/να κατ ειδικό τρόπο
ή έσοδα από μερίσματα & συμμετοχές
- Άλλα μη αφαιρούμενα έξοδα
Άλλοι φόροι
Επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω αλλαγής των φορολογικών
συντελεστών
Επίδραση από αναπροσαρμογή ακινήτων λόγω Ν. 2065/1992
Αναβαλλόμενη Φορολογική απαίτηση που δεν αναγνωρίστηκε
Αναβαλλόμενη Φορολογία προηγουμένων χρήσεων
Ανάκτηση φορολογικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων (ΑΦΑ)

(310.302)

Πραγματοποιθέν φορολογικό έξοδο, καθαρό

263.056

47.656

Για τη χρήση 2017, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A παράγ. 1 Ν.4174/2013. Ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017.
Εκτιμάται πως δε θα προκύψουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, 2014, 2015, 2016 η εταιρεία έλαβε φορολογικό
πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.

4.16.

Παροχές προσωπικού

Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας έχουν ως εξής:
Ποσά σε €
Ημερομίσθια, μισθοί, bonus
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.)
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού
Σύνολο

1/1 - 31/12/2017
3.659.673
983.298
76.954

1/1 - 31/12/2016
3.467.825
818.910
102.193

4.719.925

4.388.929

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Η «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ» στο 2017 απασχόλησε κατά μέσο όρο 159 άτομα ως μόνιμο
προσωπικό, ενώ το 2016 απασχόλησε κατά μέσο όρο 160 άτομα ως μόνιμο προσωπικό.
Αριθμός Προσωπικού
31/12/2017

31/12/2016

159

160

159

160

Τακτικοί Υπάλληλοι
Σύνολο

4.17.

Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €
Κατηγορία

1/1 31/12/2017
113.681
25.272

Περιγραφή

Μέλη ΔΣ

Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Bonus
Λοιπές Αποζημιώσεις
Αμοιβές μελών ΔΣ

Διευθυντικά
Στελέχη

Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Bonus
Λοιπές Αποζημιώσεις

1/1 31/12/2016

110.678
18.300

342.913
72.400

261.257
62.439

-

Σύνολα

462.649

544.291

Δεν υπάρχουν δάνεια σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.
4.18.


Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται στους
παρακάτω πίνακες:

Ποσά σε €

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε.
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΛΤΑ Α.Ε.
-

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΕΚ ΕΛΤΑ
Α.Ε.
-

ΣΥΝΟΛΑ
5.335.398
2.811.046
1.378

2.802.996

1.378

8.050
-

2.802.996

5.336.776

8.050

ΕΛΤΑ Α.Ε.
-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
ΚΕΚ ΕΛΤΑ
Α.Ε.
Α.Ε.
9.575.420

Ποσά σε €
ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε.
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΠΩΛΗΤΗΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε.
5.335.398

ΣΥΝΟΛΑ
9.575.420

-

3.720
9.575.420

3.720

3.720

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη γίνονται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που
ισχύουν και για τα μη συνδεμένα μέρη. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς
όρους και συνθήκες.

4.19.

Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι:


Κοινοπραξία διεκδικεί αποζημίωση για μη καταβληθείσες αμοιβές της από την εταιρεία
μας στη διαδικασία συστάσεώς της (2001) ποσού € 98.675. Με την υπ’ αριθμ.
1107/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η εταιρεία υποχρεώνεται
να καταβάλει ποσό € 12.363. Έχουν ασκηθεί εφέσεις αμφοτέρων των αντιδίκων, που
συζητιούνται την 19η.5.2016. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν απαιτείται η διενέργεια
σχετικής πρόβλεψης στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.



Η από 27/7/2007 αγωγή κατά εταιρείας για ποσό € 301.599, δικάστηκε στις 25/1/2012
ενώ προβλήθηκε και αντίθετη αξίωση της εταιρείας μας ποσού € 79.937. Με
προδικαστική απόφαση έχει ορισθεί πραγματογνώμονας. Η έκβαση της δίκης είναι
αμφίβολη και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν απαιτείται η διενέργεια σχετικής
πρόβλεψης στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.



Η από 27/12/2011 αγωγή κατά της εταιρείας για ποσό € 51.473,70, η οποία
εκδικάστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 577/15 απόφαση, με την οποία η εταιρεία υποχρεώθηκε σε καταβολή ποσού €
38.297. Αφορά ζημιές στο μίσθιο των εναγόντων και έχουν ασκηθεί εφέσεις και από
τα 2 αντίδικα μέρη. Ως εκ τούτου, η έκβαση της δίκης είναι αμφίβολη ως προς το
ύψος του ποσού, που ενδέχεται να υποχρεωθεί η εταιρεία να καταβάλει και θεωρούμε
ότι δεν απαιτείται η διενέργεια σχετικής πρόβλεψης στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας.



Περί της απαίτησής μας από δημόσιο οργανισμό ύψους € 601 χιλ., απορρίφθηκε
αγωγή της εταιρείας από το Εφετείο Αθηνών, η οποία πρωτοδίκως είχε γίνει δεκτή εν
όλω και είχε ως βάση τα τιμολόγια και τις μεταξύ των 2 αντιδίκων συμβάσεις, με την
αιτιολογία ότι, οι συμβάσεις αυτές ήταν παράτυπες, καθώς δεν είχε ακολουθηθεί η
ενδεδειγμένη από τον δημόσιο οργανισμό διαδικασία. Συντάσσεται ήδη αγωγή με
βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, η οποία θεωρούμε ότι θα ευδοκιμήσει για το
σύνολο της απαίτησης.

4.20.

Εγγυήσεις

Ποσά σε €
Εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας
Εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων
Σύνολο

5.

31/12/2017
2.071.114
1.048.838
3.119.952

31/12/2016

1.785.724
963.475
2.749.200

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως μεταβολές στις συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκια, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο εύλογης αξίας από
μεταβολές επιτοκίων.
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές και υποχρεώσεις από μισθώσεις.

5.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο
συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από SDR. Το SDR (Special Drawing
Right) είναι μια διεθνής λογιστική μονάδα (όχι νόμισμα) το οποίο δημιουργήθηκε από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) (International Monetary Fund - IMF) το έτος 1969 για να
υποστηρίξει τις ισοτιμίες του συστήματος Bretton Woods.
Σήμερα το SDR χρησιμεύει μόνο ως λογιστική μονάδα του IMF και άλλων διεθνών
Οργανισμών, μεταξύ αυτών και της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.
Το SDR είναι ένα «καλάθι» τεσσάρων νομισμάτων (ευρώ, δολάριο, στερλίνα, γιεν). Η
βαρύτητα (ποσοστό) του κάθε νομίσματος στο μίγμα καθορίζεται κάθε πέντε χρόνια από το
ΔΝΤ έτσι ώστε να αντανακλάται η σχετική βαρύτητα των ανωτέρω νομισμάτων στα παγκόσμια
εμπορικά και οικονομικά συστήματα.
Μετά την τελευταία αξιολόγηση (01-10-2016) των στοιχείων (και η οποία ισχύει για 5 έτη), τα
ποσοστά συμμετοχής κάθε νομίσματος καθορίστηκαν ως εξής: δολάριο 42%, ευρώ 31%, γιεν
11% και στερλίνα 8%.
Η ισοτιμία του SDR με τα επίσημα νομίσματα όλων των χωρών ανακοινώνονται καθημερινά
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο επίσημο site του (www.imf.org).
Στις σχέσεις της Εταιρείας με τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες των χωρών που βρίσκονται εκτός
της ευρωζώνης, οι υπολογισμοί των εισπρακτέων ή πληρωτέων ποσών πραγματοποιούνται σε
SDR.
Οι αντίστοιχες εισπράξεις ή πληρωμές γίνονται στο νόμισμα της κάθε χώρας μετά τη σχετική
μετατροπή των SDR με βάση την ισοτιμία της ημέρας που πραγματοποιείται η συναλλαγή.
Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία του SDR
έναντι του ευρώ και αντισταθμίζεται μερικώς από αντίστοιχες υποχρεώσεις της ίδιας λογιστικής
μονάδας.
Η έκθεση της Εταιρείας στο συναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους
ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών σε SDR. Αυτός ο κίνδυνος δεν κρίνεται σημαντικός,
αντιπροσωπεύει γύρω στο 4,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Χρηματικά περιουσιακά
στοιχεία σε διαφορετικά από το Ευρώ νομίσματα δε τηρούνται.
5.2.

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της εταιρείας δεν είναι ανεξάρτητα από μεταβολές
στις τιμές των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται σημαντικά ποσά και τα έσοδα από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες δεν είναι σημαντικά.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, η εταιρεία δεν έχει συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου.
Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στον κίνδυνο ταμειακών
ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
Την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του
επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό
ποσοστό επιτοκίου.
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και
των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1,0% ή –1,0%
(2016: +/-1%).
Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις συνθήκες
της αγοράς.

01/01-31/12/2017
1,00%
-1,00%

01/01-31/12/2016
1,00%
-1,00%

Αποτέλεσμα
χρήσης

(33.445)

33.445

(35.070)

35.070

Ίδια Κεφάλαια

(26.422)

26.422

(24.900)

24.900

5.3.

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

τον

πιστωτικό

κίνδυνο

περιορίζεται

στα

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις της εταιρείας
διενεργούνται κυρίως με πίστωση σε μεγάλους πελάτες, με αξιολογημένο ιστορικό πιστωτικής
συμπεριφοράς (μέσω της ICAP), το Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες και μεγάλους
εταιρικούς πελάτες. Η διοίκηση της εταιρείας παρόλη την κρίση ρευστότητας που επικράτησε
στην ελληνική αγορά και συνεχίζει να υπάρχει, έχει καλύψει όλες τις φορολογικές και
ασφαλιστικές της υποχρεώσεις και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το
ελληνικό δημόσιο. Αντιθέτως υπάρχουν εταιρείες του Δημοσίου που έχουν οφειλές προς την
εταιρεία η οποία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση είσπραξη τους.
Πιστοληπτικές αξιολογήσεις διενεργούνται για όλους τους πελάτες που ζητούν πίστωση πέραν
ενός συγκεκριμένου ποσού. Η Εταιρεία δεν απαιτεί εμπράγματες εγγυήσεις επί των
περιουσιακών στοιχείων των πελατών.
Επενδύσεις επιτρέπονται μόνο σε άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα και μόνο με
αντισυμβαλλόμενους που έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση ίδια ή καλύτερη από αυτή της
Εταιρείας. Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και
ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου.
Η πολιτική της εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες.
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με
υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης.
Η διοίκηση της εταιρείας, προς κάλυψη ενδεχόμενων περιπτώσεων μη είσπραξης απαιτήσεων,
για τη χρήση 2016, διενήργησε επιπλέον πρόβλεψη € 7.276.
5.4.

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των
χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των
πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται
σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη
περίοδο 30 ημερών.
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2017 για την
εταιρεία αναλύεται ως εξής:

31/12/2017
Τραπεζικός Δανεισμός
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες
εντός 6
6 έως 12
μηνών
μήνες
3.340.591

Μακροπρόθεσμες
1 έως 5
αργότερο
έτη
από 5 έτη
990.000

5.807.328
3.398.691

41.607
2.056.841

12.546.611

2.098.448

-

990.000

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2016
είχε ως εξής:

31/12/2016
Τραπεζικός Δανεισμός
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες
εντός 6
6 έως 12
μηνών
μήνες
4.529.615

Μακροπρόθεσμες
1 έως 5
αργότερο
έτη
από 5 έτη
1.077.780

3.131.635
1.313.290

18.067
2.008.727

8.974.540

2.026.794

-

1.077.780

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι
οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
6.

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

Η εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο
που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων
περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν.
Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της
κεφαλαιακής διάρθρωσης, η εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των πληρωμών, να
εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει τις
υποχρεώσεις της.
Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, μείον τα
ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό. Το
κεφάλαιο για τις χρήσεις 2017 και 2016 αναλύεται ως εξής:
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον: Δάνεια
Σύνολο Κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

31/12/2017
4.888.012
(6.655.565)

31/12/2016
4.596.254
(3.983.136)

(1.767.553)
4.888.012
3.340.591

613.118
4.596.254
4.529.615

8.228.603

9.125.869

-2/10

1/10
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Μεσοπρόθεσμος στόχος του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου παρά την
παρατεταμένη διάρκεια του αρνητικού κλίματος, είναι να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το
δείκτη μέσω βελτίωσης των Ιδίων Κεφαλαίων.

7.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Στις 09/07/2018 διενεργήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, στην οποία εγκρίθηκε
η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Εκτός από το προαναφερόμενο, δεν
υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντώνης Φειδοπιάστης

Δημήτρης Αποστολάκος

ΑΔΤ: ΑΗ 612054

Α.Δ.Τ. ΑΒ 056377

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Πανόπουλος
ΑΔΤ: Χ 194562
ΑΜΑ 15272
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