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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης
∆εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων
που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι στους λογαριασµούς «Πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις» και «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» περιλαµβάνονται επισφαλείς
απαιτήσεις ποσού € 6.489.500 και € 605.354 αντίστοιχα. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών
αρχών που προβλέπονται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιµέτρηση», δεν έχει σχηµατιστεί επαρκής πρόβλεψη. Με βάση τον έλεγχο
µας εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού € 2.394.070
υπολείπεται κατά € 4.700.784 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηµατισθεί. Λόγω του µη
σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής η αξία των απαιτήσεων από «Πελάτες και λοιπές
εµπορικές απαιτήσεις» εµφανίζεται αυξηµένη κατά € 4.370.825, η αξία των «Λοιπών
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κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού» να εµφανίζεται αυξηµένη κατά € 329.959, τα Ίδια
Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 4.700.784, ενώ τα αποτελέσµατα της κλειόµενης
και των προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό € 560.464 και €
4.140.320 αντίστοιχα.
Γνώµη µε επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην
παράγραφο ‘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
∆εκεµβρίου 2014, τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έµφαση θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας
αφού ληφθεί υπόψη το θέµα που αναφέρεται 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 αβεβαιότητας σχετικής µε
την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη
σηµείωση 4.9.1. των οικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση 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. Στη γνώµη µας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παύλος Στελλάκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24941
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Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των µετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,
Υποβάλλουµε για έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε» για τη χρήση 2014. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται µε βάση τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α).
1. Η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η θέση της
Η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» αποτελεί συνέχεια της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, που
προσφέρεται στην ελληνική αγορά εδώ και 20 χρόνια. Ως θυγατρική, ξεκίνησε τη λειτουργία
της το 2001 δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη των υποδοµών, στην εισαγωγή νέων
τεχνολογιών και στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η
προτεραιότητα της ∆ιοίκησης είναι η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» να παρέχει µε Ταχύτητα
και Αξιοπιστία Υπηρεσίες Ταχυµεταφορών, οι οποίες αφορούν σε ειδικής επείγουσας
διαβίβασης και επίδοσης αντικείµενων (επιστολές & εµπορικά δέµατα) του εσωτερικού και
εξωτερικού.
Η εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» την 31/12/2014 είχε ως σηµεία παρουσίας, 18
καταστήµατα (εκ των οποίων τα 10 είναι κέντρα διαλογής) όπως ακριβώς και το 2013 (εκ
των οποίων τα 8 ήταν κέντρα διαλογής) και 120 πρακτορεία, έναντι 113 πρακτορείων το
2013.
∆ιαθέτει ιδιόκτητο στόλο µεταφορικών µέσων αποτελούµενο από 131 αυτοκίνητα και 174
µηχανάκια.
Η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» στο 2014 απασχόλησε κατά µέσο όρο 160 άτοµα ως µόνιµο
προσωπικό, έναντι 163 ατόµων ως µόνιµο προσωπικό και 12 ατόµων ορισµένου χρόνου
(οκτάµηνα ΑΣΕΠ), το 2013.
Η εταιρεία παρέχει όλες τις βασικές υπηρεσίες ταχυµεταφορών δεµάτων µε βάρος έως 35 κιλά
σε συγκεκριµένες ώρες επίδοσης και σε συνδυασµό µε ειδικές πρόσθετες υπηρεσίες, που
προσφέρονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες της
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» οµαδοποιούνται ως εξής:
•

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

•

EMS η οποία αφορά στη µεταφορά και επίδοση αντικειµένων από και προς το
εξωτερικό µέσα από ένα παγκόσµιο δίκτυο Ταχυδροµικών Υπηρεσιών σε 120 χώρες
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 σε 179 συνολικά χώρες.

Ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας στην αγορά στην οποία λειτουργεί
Η ύφεση η οποία παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια σε όλους τους κλάδους
δραστηριότητας της Ελληνικής οικονοµίας αν και επηρέασε αρνητικά τον κλάδο των
ταχυµεταφορών, η µεταστροφή των πολιτών σε αγορές µέσω διαδικτύου εξισορρόπησε
µερικώς τις απώλειες. Η προσπάθεια για διατήρηση της θέσης των εταιρειών που
δραστηριοποιούντα στον συγκεκριµένο κλάδο έχει ως συνέπεια την δραστικότατη µείωση
τιµών αρκετά κάτω του κόστους. Προφανώς οι εταιρείες οι οποίες έχουν επιδοθεί σε πόλεµο
τιµών προκειµένου να αυξήσουν το πελατολόγιό τους και κατ' επέκταση τα έσοδά τους,
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φαίνεται πως δεν είναι και «ιδιαίτερα συνεπείς» µε τις συµβατικές τους υποχρεώσεις σε ότι
αφορά το δηµόσιο και τις αντίστοιχες κοινωνικές επιβαρύνσεις του προσωπικού που
απασχολούν µε αποτέλεσµα η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή να δηµιουργούν προ
βλήµατα βιωσιµότητας σε συνέπειες προς τις υποχρεώσεις τους εταιρείες.
Απόδειξη αυτού είναι πως κάποιες από τις εταιρείες αυτές συνεχίζουµε να µην τις συναντούµε
σε διαγωνισµούς του ∆ηµόσιου τοµέα όπου η προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας είναι υποχρεωτική.
2. Επιδιώξεις και στρατηγικές, βασικοί πόροι, κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι στρατηγικοί στόχοι της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ συνοψίζονται ως εξής:
Αύξηση πωλήσεων και µεριδίου αγοράς µε:
•

Βελτίωση των Υπηρεσιών και Αναβάθµιση της Εξυπηρέτησης Πελατών

•

Ισχυροποίηση της εταιρικής εικόνας και ταυτότητας.

•

Αύξηση του δικτύου των συνεργαζόµενων πρακτόρων

•

Στόχευση σε κάθετες αγορές, αγορές εποχικότητας και αγορές ειδικών έργων

•

Νέες υπηρεσίες

Βελτίωση Απόδοσης και αποτελεσµατικότητας της εταιρείας µε:
•

Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας

•

Ανάπτυξη υλικοτεχνικών υποδοµών και ανθρωπίνου δυναµικού

•

Αναδιοργάνωση δικτύου διαβιβάσεων

Περιστολή των λειτουργικών δαπανών µε:
•

Πρόσληψη προσωπικού ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρείας

•

Ανανέωση µέσω leasing µέρους του στόλου της εταιρείας

Κίνδυνοι – Αβεβαιότητες
Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις που εξακολουθούν να συντελούνται στην ελληνική οικονοµία
διαµορφώνουν ένα δυσµενές και αβέβαιο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η πορεία της ελληνικής
οικονοµίας εξακολουθεί να κινείται σε αβέβαιη τροχιά µε ενδεχόµενο να υπάρξουν
κλυδωνισµοί και στον κλάδο των ταχυµεταφορών για µία ακόµη χρονιά, παρόλο που το
πρώτο τετράµηνο του 2015 εµφανίζει θετικά στοιχεία για την εταιρεία µας.
Ο υψηλός ανταγωνισµός έχει επίπτωση στη εµπορική πολιτική, ιδιαίτερα για εταιρικούς
πελάτες µε συνέπεια τη µείωση του περιθωρίου κέρδους και της επιχειρησιακής ανάπτυξης. Το
σηµαντικότερο εµπόδιο στην προσπάθεια ανάπτυξης και αύξησης του µεριδίου της αγοράς
ταχυµεταφορών είναι το χαµηλό τιµολόγιο των προσφερόµενων υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην αγορά, επί σειρά ετών προσπαθούσαν να αυξήσουν το µερίδιο
τους, µέσω της συνεχούς µείωσης των τιµών των προσφερόµενων υπηρεσιών.
Οι εταιρείες ταχυµεταφορών λόγω της ιδιοµορφίας τους είναι εντάσεως εργασίας, συνεπώς οι
αµοιβές προσωπικού είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας διαµόρφωσης του κόστους.
Ακολουθούν τα έξοδα διαβιβάσεων, συντήρησης και κίνησης των µεταφορικών µέσων της
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επιχείρησης, τα οποία χρησιµοποιούνται άµεσα για την ολοκλήρωση του ταχυδροµικού έργου
των επιχειρήσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ανάλυση
Η επίδοση της εταιρείας, κρίνεται επιτυχηµένη για τη χρήση του 2014, κατά την οποία η
εταιρεία παρουσίασε λειτουργικά κέρδη EBITDA € 2.199.532, έναντι € 326.321, το
2013.
Η αύξηση των εσόδων στη χρήση 2014 κατά 7,0% σε σχέση µε τη χρήση 2013,
αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά επιτεύγµατα της εταιρείας, αφού από τα δηµοσιευµένα
οικονοµικά στοιχεία των τριών αντίστοιχων µεγαλύτερων ανταγωνιστριών εταιρειών του
κλάδου των ταχυµεταφορών, προκύπτει ότι για το 2014 αντίστοιχα ο µέσος όρος αύξησης
τζίρου, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2013, κυµαίνεται περίπου στο 4,9%.
Η οικονοµική πορεία της Εταιρείας αποτυπώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του 2014 και
τα βασικά οικονοµικά µεγέθη διαµορφώθηκαν ως εξής:
1. Ο κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε στο ποσό € 27,3 εκ. των έναντι € 25,6 εκ. το 2013,
παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 7,00%.
2. Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων,
για το 2014 ανήλθαν στο ποσό των κερδών € 1.586.276 έναντι ζηµιών € 233.635 το 2013, ή
ποσοστό 779,00%.
3. Τα κέρδη Προ Φόρων για το 2014 ανήλθαν στο ποσό των € 1.161.298, έναντι ζηµιών €
733.697 το 2013, ή ποσοστό 258,3%.
4. Τα κέρδη Μετά Φόρων για το 2014 ανήλθαν στο ποσό των € 1.774.578, έναντι ζηµιών €
571.129 το 2013, ή ποσοστό 410,7%.
Σε αυτό συνέβαλε και κατά € 613.280 αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κυρίως από
συµψηφισµό ζηµιών προηγουµένων χρήσεων.
5. Το EBITDA (Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων
και Αποσβέσεων) το οποίο είναι ένας δείκτης που δίνει έµφαση στη λειτουργική κερδοφορία
µιας επιχείρησης, στη χρήση 2014 δείχνει κέρδη που ανέρχονται στα € 2.199.532, έναντι
κερδών € 326.321 τη χρήση 2013, αύξηση κερδών κατά € 1.873.211 ή ποσοστό αύξησης
574,0%.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

µεταβολές

στις

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
χρησιµοποιείται για τις συναλλαγές µεταξύ Ταχυδροµείων εκτός της ζώνης Ευρώ καθώς επίσης
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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 για διασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί τη πιστωτική συµπεριφορά
µεγάλων πελατών. Μεγάλο µέρος των πωλήσεων της εταιρείας αφορά το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
∆ΕΚΟ και Τράπεζες. ∆εδοµένων των οικονοµικών συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική
αγορά κατά τη διάρκεια του 2014, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να αυξήσει τις
προβλέψεις της για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της χρήσης 2013
κατά € 275,68 χιλ. έτσι ώστε να καλύψει το ενδεχόµενο µη είσπραξης αυτών των απαιτήσεων
στο τρέχον αλλά και σε επόµενα έτη. Για το 2014 αντίστοιχα η εταιρεία διενήργησε επιπλέον
προβλέψεις ποσού € 57.407.
Ο γενικότερος κίνδυνος της µη οµαλής δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας στα
δεδοµένα της ευρωπαϊκής προοπτικής που συντελέσθηκε τα προηγούµενα χρόνια και
επηρέασε και το 2014, καθώς και οι δυσµενείς γενικά οικονοµικές συνθήκες δηµιούργησαν
προβλήµατα ρευστότητας και δανειοδότησης, στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Η
εταιρεία αντίθετα, όχι µόνο δεν αύξησε τον δανεισµό της, αλλά αντίθετα τον περιόρισε
σηµαντικά.
Η εταιρεία µας προσπάθησε και κατάφερε να βγει αλώβητη και ανεπηρέαστη από το γενικό
αυτό κλίµα ύφεσης.
Παράλληλα ενίσχυσε ακόµη περισσότερο το τµήµα εισπράξεων πελατών, µε αποτέλεσµα την
σηµαντική βελτίωση των λειτουργικών ταµειακών ροών της και µερικής δυνατότητας
αποπληρωµής των χρεών.
Σταµάτησε τις δοσοληψίες της µε µικρούς πελάτες επί πιστώσει, οι οποίοι δεν εξοφλούσαν
εµπρόθεσµα τις υποχρεώσεις τους στην εταιρεία, µετατρέποντάς τους σε «πελάτες
µετρητοίς», αυξάνοντας ταυτόχρονα ποσοτικά το µέγεθος των πελατών προς τη Νοµική
Υπηρεσία για χρήση ένδικων µέσων.
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 πολλές οφειλές προηγουµένων χρήσεων που υπήρχαν, τις αποπλήρωσε µέσα στη
χρήση, όπως µείωση υποχρεώσεων πιστωτών/προµηθευτών κατά 47%, και µερική
αποπληρωµή δανείων Εµπορικής Τράπεζας (ALPHA BANK) και ΕΤΕ, κατά € 889.129.
Υπάρχουν βέβαια και απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., φορείς του ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και απαιτήσεις από φυσικά πρόσωπα (πράκτορες,
πελάτες) που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια, δικαστικώς και εξωδικαστικώς για την είσπραξη τους.
∆εδοµένου ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο από το µισό
(½) του Μετοχικού Κεφαλαίου της λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών προηγουµένων
χρήσεων (σχέση Ιδίων Κεφαλαίων προς Μετοχικό Κεφάλαιο= 22%), συντρέχει η περίπτωση
εφαρµογής του άρθρου 47 του Ν.2190/1920.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ∆ιοίκηση της εταιρείας κατά τη ηµεροµηνία έγκρισης των
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων προτίθεται να προβεί σε µία σειρά ενεργειών για την
ενίσχυση της ρευστότητάς της και την αντιµετώπιση του ανωτέρω θέµατος, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνονται:
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Εντός του 2015 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 2014.
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.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ο κύκλος εργασιών προέρχεται από την εξυπηρέτηση ταχυµεταφοράς εγγράφων και δεµάτων
επιχειρήσεων όλων των τοµέων της οικονοµίας. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης είναι ότι η
στρατηγική επέκτασης της εταιρείας µέσω νέων πρακτορείων σε ολόκληρη των επικράτεια και
ειδικότερα η διεύρυνση των πρακτορείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής και την ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο για την απόκτηση µεγαλυτέρου
µεριδίου αγοράς, σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των λειτουργικών δαπανών, προκειµένου
να βελτιωθούν τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας, οι παρεχόµενες υπηρεσίες και να αυξήσει
την κερδοφορία εντός του 2015.
Ήδη οι ενέργειες της διοίκησης µέχρι και την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, έχουν επιφέρει
σηµαντικές ωφέλειες στο σκέλος τόσο της περιστολής των δαπανών όσο και στην εξεύρεση
νέων πελατών, και εκτιµάται ότι µε την ολοκλήρωση του 2015 η εταιρεία θα αυξήσει τα
αποτελέσµατα, καταγράφοντας λειτουργικά κέρδη (EBITDA) περίπου € 3,3 εκατ.
Η εταιρεία
είναι έτοιµη να εκµεταλλευτεί όποια γεγονότα επηρεάσουν θετικά την
ταχυδροµική αγορά και µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ισάξιες του ανταγωνισµού οι οποίες
ζητούνται από τους πελάτες για τη διεκδίκηση µεγαλυτέρου µεριδίου αγοράς.
Η εταιρεία έχει διατηρήσει στο χαρτοφυλάκιο της σχεδόν όλους τους πελάτες του Τραπεζικού
Τοµέα (εκτός παλιάς Εµπορικής Τράπεζας) και άλλους µεγάλους πελάτες.
Συγκεκριµένα, οι καινοτοµίες που υιοθετήθηκαν στη χρήση 2014 και που εφαρµόζονται και
στην χρήση 2015 είναι:
-Ηλεκτρονική τιµολόγηση µε ψηφιακή υπογραφή: Η εταιρεία µας βραβεύτηκε µε το Χρυσό
βραβείο ως η πρώτη εταιρία του δηµοσίου που εφάρµοσε προηγµένη ηλεκτρονική τιµολόγηση
µε ψηφιακή υπογραφή.
-Ολοκλήρωση των penetrationtests για την ασφάλεια των εφαρµογών µας.
-Επανασχεδιασµός της υποδοµής και νέα υλοποίηση του Data Center ώστε να δύναται να
υποστηρίξει όλο το έργο του ΕΡΜΗ σε κοινή βάση Track & Trace µε ταυτόχρονο
επαναπρογραµµατισµό backup και συνεχή snapshots.
-Επέκταση του λογισµικού που διατίθεται στους πελάτες για την έκδοση µονόφυλλου
ΣΥ∆ΕΤΑ. ∆ίνεται πλέον η δυνατότητα υπό µορφή εργαλείων µέσω (WS), πρόσβασης µε online
αµφίδροµη ενηµέρωση η δηµιουργία και διαχείριση ΣΥ∆ΕΤΑ από το οποιοδήποτε λογισµικό
χρησιµοποιεί ο πελάτης.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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-Ενεργοποίηση της ειδοποίησης των πελατών µε SMS.
-Οµαλοποίηση web up servers ώστε η επανεκκίνηση τους να γίνεται αυτόµατα υπό συνθήκες
ώστε να αποφεύγεται downtime.
-Σχεδιασµός DRS και ολοκλήρωση του εντός του πρώτου τετραµήνου.
-Σχεδιασµός και υλοποίηση φάσης δοκιµών για την µετάβαση σε SQL Enterprise 2015.
-Μελέτη και αλλαγή της εταιρικής ιστοσελίδας.
Σηµαντική πάντως ώθηση στην ταχυδροµική αγορά, αναµένεται να δώσει το ηλεκτρονικό
εµπόριο, το οποίο, αποτελεί όαση επιχειρηµατικών ευκαιριών, ειδικά στην Ελλάδα, καθώς είναι
άρρηκτα συνδεδεµένο µε τις ταχυδροµικές υπηρεσίες. Οι προοπτικές της χρήσης του
ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά τα επόµενα 2-3
χρόνια.

Για το ∆.Σ. της "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε"

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Σταύρος Ιγνατιάδης

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµ.

31/12/2014

31/12/2013

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια

4.1

828.741

1.020.436

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

4.2

1.119.184

1.051.907

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

4.3

72.875

67.413

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

4.4

Σύνολο

863.811

238.483

2.884.611

2.378.239

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα

4.5

240.025

282.000

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

4.6

13.997.491

13.456.457

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

4.7

3.415.359

3.206.901

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

4.8

2.602.116

3.210.952

Σύνολο

20.254.992

20.156.310

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

23.139.603

22.534.548

Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
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

453.902

488.195

(11.395.953)

(13.170.531)

3.155.668

1.415.384

4.10

244.750

176.051

-

300.000

4.11

927.803

697.803

1.172.554

1.173.854

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

4.12

2.544.946

3.605.034

Υποχρεώσεις σε Συνδεδεµένες εταιρείες

4.18

10.172.580

8.458.913

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

4.13

3.820.591

4.409.720

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

4.12

2.273.264

3.471.643

Σύνολο

18.811.381

19.945.311

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

23.139.603

22.534.548

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 Συνολικού Εισοδήµατος
Σηµ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων

1/1 - 31/12/2014

1/1 - 31/12/2013

4.14
4.14

27.314.071
(20.260.008)

25.537.091
(20.021.701)

Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελ.
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

4.14
4.14
4.14
4.14

7.054.063
(4.307.957)
(760.228)
221.640
(621.243)

5.515.390
(4.259.205)
(751.624)
681.618
(1.419.814)

4.14
4.14
4.14

1.586.276
65.507
(490.485)

(233.635)
20.850
(520.911)

Κέρδη / (Ζηµιές) Προ Φόρων
Φορολογία εισοδήµατος

4.15

1.161.298
613.280

(733.697)
162.568

1.774.578

(571.129)

(46.343)

(162.478)

12.049

30.978

(34.293)

(131.500)

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

1.740.285

(702.629)

EBITDA (Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών
και Επενδυτικών Αποτελ. και Αποσβέσεων)

2.199.532

326.321

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

Λοιπά
αποθεµατικά
κεφάλαια

Τακτικό αποθεµατικό

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2013
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

12.069.982
2.000.026

27.711

619.695

-12.579.402

2.000.026

-

-131.500

(20.000)
-20.000
(571.129)

137.986
2.000.026
-20.000
1.980.026
(702.629)

Υπόλοιπο 31/12/2013

14.070.008

27.711

488.195

(13.170.531)

1.415.384

Υπόλοιπο 1/1/2014
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

14.070.008

27.711

488.195,17

(13.170.531)

-

-

(34.293)

1.774.578

1.415.384
0
0
0
1.740.285

Υπόλοιπο 31/12/2014

14.070.008

27.711

453.902

(11.395.953)

3.155.668

.

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 ΜΕΘΟ∆ΟΣ)
1/1 31/12/2014
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσεως προ φόρου

1/1 31/12/2013

1.161.298

(733.697)

613.255
(27.614)
405.472
47.119
68.700

559.956
(11.450)
472.990
38.521
24.030

2.268.231

350.351

41.975
(717.061)
(446.157)

(196.131)
(1.677.276)
841.408

(405.472)

(472.990)

741.517

(1.154.638)

(488.837)
27.614

(124.043)
11.450

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

(461.223)

(112.593)

(889.129)
-

(890.280)
1.980.026

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) +
(β) +(γ)

(889.129)

1.089.746

(608.835)

(177.485)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

3.210.952

3.388.437

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

2.602.116

3.210.952

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
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορές/πωλήσεις ενσώµατων και ασωµάτων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα

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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, (∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από
την Επιτροπή ∆ιεθνών 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 ∆/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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εξελέγη από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων την 18/2/2013 είναι τριετής. Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε
την 31 ∆εκεµβρίου 2014 εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. την 28/05/2015.Η «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
AΕ» είναι θυγατρική εταιρεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ 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 ολική ενοποίησης.
2.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.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 ∆.Π.Χ.Α.,
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 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 ∆εκεµβρίου 2014 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.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».

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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2.1. Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
2.1.1. Νέα
Πρότυπα,
∆ιερµηνείες,
Αναθεωρήσεις
και
Τροποποιήσεις
υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή
µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες αναφέρονται ακολούθως:
•

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό
Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών
σε άλλες Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ
28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»

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

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Σχήµατα Υπό
Κοινό
Έλεγχο,
Γνωστοποιήσεις
Συµµετοχών
σε
άλλες
Οντότητες
(Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12)

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

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

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

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» Συµψηφισµός
χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων
του
ενεργητικού
και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων

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

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίµηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής
αντιστάθµισης

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

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)»

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 21. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει
πότε µία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που
έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Το Ε∆∆ΠΧΑ 21 είναι µία
διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Στοιχεία του
Ενεργητικού». Το ∆ΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των
οποίων είναι η παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως
δεσµευτικό γεγονός. Η διερµηνεία αναφέρει ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί την
υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική
νοµοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωµή της εισφοράς. Το πρότυπο δεν αναµένεται να
έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
2.1.2. Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, 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 και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες
για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ, είτε
δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:
•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που
επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση
και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση
και επίσης µια ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις της, αν
και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων»
(εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου
αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών
των εταιρειών που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι
που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν
την παροχή και την τιµολόγηση των συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής
οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές
Καταστάσεις της, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο
είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο
κάτω από τις αρχές των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το
νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές
συµβάσεις και κάποιες διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις της. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014)

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από
µία σειρά προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να
τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός
ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών
τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς
παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13:
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που
κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση
των συσσωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις της. Τα ανωτέρω
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014)

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από
µία σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να
τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής:
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∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13:
Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση
της αλληλεξάρτησης του ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα
κατά την ταξινόµηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα
ακίνητα. Η Εταιρεία εκτιµά πως τα ανωτέρω δε θα έχουν επίπτωση στις Οικονοµικές
Καταστάσεις της. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του
2014.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από
µία σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται
να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα
εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και
εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19:
Επιτόκιο προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική
αναφορά. Η Εταιρεία εκτιµά πως τα ανωτέρω δε θα έχουν επίπτωση στις Οικονοµικές
Καταστάσεις της.. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές
εργαζοµένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/07/2014)

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

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2016)

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

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων
του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας
του» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)

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

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

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

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε
Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

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

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11:
«Λογιστικός χειρισµός των αποκτήσεων
συµµετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της
απόκτησης συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική
οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις της, αν
και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες
απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης
κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις της, αν
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και δεν αναµένεται να έχει καµία.. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες:
Εφαρµόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου
σκοπού στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις
αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν
εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε
την εφαρµογή των προτύπων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναµένεται να έχει 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 ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧA) 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
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διάθεση µιας µονάδας ή ενός λειτουργικού τοµέα. Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης
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 ∆εκεµβρίου 2014. 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 ∆εκεµβρίου 2014 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 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 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.

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:
Κτίρια & εγκαταστάσεις Κτιρίων
Μηχανήµατα & Μηχανολογικός Εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός
Εκτυπωτές / Hardware

12
8,3
5-6,7
4,2-6,7
3,3

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 ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών). Ως αποτέλεσµα, ορισµένα περιουσιακά
στοιχεία εξετάζονται αυτόνοµα για τυχόν αποµείωση ενώ κάποια άλλα εξετάζονται ως
Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών.
Η προκύπτουσα υπεραξία επιµερίζεται σε κάθε Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών
(Μ.∆.Τ.Ρ.). Οι Μ.∆.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.∆.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.∆.Τ.Ρ.
Σε περίπτωση που η εταιρεία πωλήσει µία δραστηριότητα που εµπεριέχεται σε µία Μ.∆.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.∆.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.∆.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.∆.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.∆.Τ.Ρ υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία. Ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
Μ.∆.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.∆.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. ∆άνεια 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. ∆ηµιουργούνται 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.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
Σελίδα 27 από 50

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014

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 ∆ιαθέσιµα 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
εργαζοµένους

συνταξιοδότησης

και

Βραχυχρόνιες

παροχές

σε

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 ∆ΛΠ 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. ∆άνεια
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.
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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 ∆ιοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά
του προγράµµατος σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό. Προβλέψεις δεν
αναγνωρίζονται για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές.
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 για τον Όµιλο 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

Μηχ/κος εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2013

165.589

8.810

516.093

604.333

1.294.825

Προσθήκες
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
∆απάνη απόσβεσης
Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2013
Προσθήκες
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
∆απάνη απόσβεσης
Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων

10.667
0
(28.773)
0
147.482
1.889
(1.174)
(24.889)
1.711

307
0
(952)
0
8.165

0
(119.188)
(30.738)
0
366.167

59.253
0
(164.965)
0
498.621
136.123

(1.639)

(3.798)
(111.892)

(188.024)

70.227
(119.188)
(225.428)
0
1.020.436
138.012
(4.972)
(326.444)
1.711

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2014

125.018

6.526

250.477

446.721

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2013

279.209
(113.622)
165.588

Μηχανολογικός
Εξοπλισµός
14.579
(5.770)
8.809

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση

289.876
(142.395)
147.481
290.590
(165.572)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2014

125.018

Κτίρια

828.741

1.448.115
(932.021)
516.093

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός
2.245.819
(1.641.487)
604.333

14.886
(6.722)
8.164
14.886
(8.360)

1.328.927
(962.760)
366.167
1.328.927
(1.078.450)

2.305.073
(1.806.450)
498.623
2.441.196
(1.994.475)

3.938.761
(2.918.326)
1.020.435
4.075.599
(3.246.857)

6.527

250.477

446.720

828.741

Μεταφορικά Μέσα

Σύνολο
3.987.722
(2.692.900)
1.294.823
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Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποτιµούνται στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις
σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές αποµείωσης.
∆εν 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 1/1/2013
Προσθήκες
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
∆απάνη απόσβεσης
Απόσβεση πωλήσεων

1.213.433
56.848
0
(218.374)
0

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2013
Προσθήκες
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
∆απάνη απόσβεσης
Απόσβεση πωλήσεων

1.051.906
358.171
(30.000)
(286.811)
25.918

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2014

1.119.184

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2013

2.449.293
-1.235.860
1.213.433

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση

2.506.141
(1.454.234)

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2013

1.051.906

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση

2.834.311
(1.715.127)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2014

1.119.184

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα βαρών.

4.3.

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Ποσά σε €

Εγγυήσεις από ενοίκια
Εγγυήσεις επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας
Σύνολο

31/12/2014
48.109
24.765

31/12/2013
48.109
19.303

72.875

67.413

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

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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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.
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
∆εκεµβρίου 2014. Για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας των ανωνύµων
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης
2013, ανέρχεται σε 26%.
Οι κινήσεις των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας
πριν τον συµψηφισµό τους έχουν:
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
(υποχρεώσεις)

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Μεταφερόµενες αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµιές
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
(υποχρεώσεις)

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Μεταφερόµενες αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµιές
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

1.1.2014

Αναγνωρισµέ
νες στα Ίδια
Κεφάλαια

Αναγνωρισµέ
νες στη
Κατάσταση
Συνολικών
Εσόδων

31.12.2014

10.709

(11.333)

-624

182.000

618.800

800.800
63.635
863.811

45.773
238.483

12.049
12.049

5.813
613.280

1.1.2013

Αναγνωρισµέ
νες στα Ίδια
Κεφάλαια

Αναγνωρισµέ
νες στη
Κατάσταση
Συνολικών
Εσόδων

31.12.2013

14.532

(3.823)

10.709

0

182.000

182.000

30.404

30.978

(15.609)

45.773

44.937

30.978

162.568

238.483

Η Εταιρεία θεωρεί τις απαιτήσεις αυτές ανακτήσιµες. Σηµειώνεται πως η εταιρεία έχει
σωρευµένες φορολογικές ζηµιές που της επιτρέπουν να δηµιουργήσει επιπλέον
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία έχει διενήργησε τέτοιες µέχρι του ύψους
των € 800 χιλ.
4.5.

Αποθέµατα
31/12/2014

31/12/2013

Αναλώσιµα υλικά

240.035

282.000

Σύνολα

240.035

282.000

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αφορούν αποκλειστικά αναλώσιµα υλικά.
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4.6.

Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις

Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

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

31/12/2014
7.706.143
1.125.119
5.310.218
441.774
1.808.307
(2.394.070)

31/12/2013
7.981.649
1.190.821
4.432.135
476.098
1.807.876
(2.432.123)

13.997.491

13.456.457

Στους πελάτες εσωτερικού περιλαµβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, καθώς και από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο 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.
Για όλες τις απαιτήσεις του Εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν
αποµείωση τους. Ορισµένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί αποµείωση για τις οποίες έχει
σχηµατιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη.
Κατά την παρούσα χρήση 2014 η διοίκηση της εταιρείας επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κατά
ποσό € 57,4 χιλ. σχηµατίζοντας ισόποση πρόβλεψη. Το σύνολο της σωρευµένης πρόβλεψης
ανέρχεται στο ποσό των € 2.394 χιλ. και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
∆ιαγραφή
Πρόβλεψη περιόδου
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

4.7.

31/12/2014
2.432.123
(95.461)
57.407

31/12/2013
2.156.440
275.684

2.394.070

2.432.123

Ανάλυση των Λοιπών Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού

Τα Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού, αναλύονται ως εξής:
Ελληνικό ∆ηµόσιο προκαταβολές- παρακρατούµενοι φόροι
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από λοιπούς φόρους
Έσοδα χρήσεως δεδουλευµένα
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων
Σύνολο

31/12/2014
120.901
102.979
1.678.703
756.939
217.443
222.621
310.172

31/12/2013
121.782
99.903
1.456.737
652.885
321.860
222.621
331.115

3.409.757

3.206.901
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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
∆ιαθέσιµα σε τραπεζικούς λογαριασµούς
Σύνολο

4.9.

31/12/2014
102.762
2.499.355

31/12/2013
151.381
3.059.571

2.602.116

3.210.952

Ανάλυση καθαρής θέσης

4.9.1. Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014, 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 1/1/2013
Έκδοση Νέων Μετοχών
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Πώληση Ιδίων Μετοχών

411.243
68.144
-

411.243
68.144
-

0
-

411.243
68.144
-

Υπόλοιπα 31/12/2013
Έκδοση Νέων Μετοχών
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Πώληση Ιδίων Μετοχών

479.387
-

479.387
-

0
-

411.243
-

Υπόλοιπα 31/12/2014

479.387

479.387

0

411.243

Οι µετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
∆εδοµένου 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 = 22%),
συντρέχει η περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του Ν.2190/1920.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ∆ιοίκηση 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 2015 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 2014.
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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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.
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:
Τακτικό
αποθεµατικό
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2013
Μεταβολές κατά
την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο την 31
∆εκεµβρίου 2013
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2014
Μεταβολές κατά
την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο την
31/12/2014

27.711

Έκτακτα
αποθεµατικά
433.037

Αποθεµατικά από
Αναλογιστικά
κέρδη / (ζηµιές)
150.215

Λοιπά
αποθεµατικά
36.444

-131.500
27.711

433.037

18.715

Σύνολο
647.407
-131.500

36.444

515.907
0

0
27.711

433.037

-34.293

0

-34.293

-15.579

36.444

481.613

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 ∆.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
Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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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 ∆εκεµβρίου 2014 έχουν υπολογισθεί µε τη µέθοδο rollforward και έχουν ως κάτωθι:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών
Πληθωρισµός

31/12/2014
2,5%
2,0%
2,0%

31/12/2013
3,7%
2,0%
2,0%

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό είναι:

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης :
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικές ζηµίες/(κέρδη)
Κόστος προϋπηρεσίας
Κόστος (αποτέλεσµα) ∆ιακανονισµών
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

31/12/2014

31/12/2013

18.942
6.514

25.882
7.145
-171.475

2.940
6.039
22.357

(138.448)

22.357

(138.448)

31/12/2014

31/12/2013

176.051
46.343

152.021
162.478

22.357

(138.448)

244.750

176.051

Παρατίθεται πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού:
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.

Υποχρέωση
220.417
272.203
272.068
220.306

% Μεταβολή
-10%
11%
11%
-10%

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις (∆άνειο Εµπορικής)
Εγγυήσεις πρακτόρων
Σύνολο

31/12/2014
927.803

31/12/2013
300.000
697.803

927.803

997.803

Στον ανωτέρω πίνακα εµφανίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς συνεργάτες πράκτορες
και αφορά χρηµατικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τους όρους της συµβατικής

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, απέναντι στην εταιρεία. Οι υποχρεώσεις αυτές διαρκούν
µέχρι το τέλος της λήξης των συµβατικών δεσµεύσεων βάσει των σχετικών συµβολαίων.
Το ποσό των € 300.000 του ανωτέρω πίνακα, που αφορούσε το µακροπρόθεσµο µέρος της
ρύθµισης αποπληρωµής υπολοίπου δανείου (συνολικού ποσού € 900.000 µε την (πρώην)
Εµπορική Τράπεζα (νυν) ALPHA BANK), µετατράπηκε σε βραχυπρόθεσµη υποχρέωση (παρ.
4.13), η οποία έχει ήδη αποπληρωθεί πλήρως στη χρήση 2015.

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

Προµηθευτές εσωτερικού
Επιταγές πληρωτέες
Προµηθευτές εξωτερικού
Σύνολο

31/12/2014
2.494.703
18.942
31.301

31/12/2013
3.549.156
0
55.879

2.544.946

3.605.035

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ταχυπληρωµές-Αντικαταβολές
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Πιστωτές ∆ιάφοροι
∆ικαιούχοι αποζηµιώσεων
Λοιποί Φόροι
Σύνολο

31/12/2014
1.116.048
718.510
14.710
83.224
48.511
220.190
6.435
65.636

31/12/2013
2.049.609
899.139
206.604
148.703
45.854
17.689
36.508
67.538

2.273.264

3.471.644

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 σχεδόν κατά 47%και µερική
αποπληρωµή δανείων Εµπορικής Τράπεζας (ALPHABANK) και ΕΤΕ, κατά € 889.129.
Τα «Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα» αφορούν κυρίως προµήθειες πρακτόρων.

4.13.

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Εθνική Τράπεζα
Alpha Bank
Σύνολο

31/12/2014
3.520.591
300.000

31/12/2013
3.809.720
600.000

3.820.591

4.409.720
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Το ποσό των € 300.000 του ανωτέρω πίνακα, αφορά ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου µε την
(παλιά) Εµπορική Τράπεζα (νυν Alpha Bank), το οποίο έχει ήδη αποπληρωθεί πλήρως στη
χρήση 2015.
4.14.
•

Ανάλυση λογαριασµών αποτελεσµάτων

Κύκλος Εργασιών

Στον κάτωθι πίνακα δίνεται ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ανά κύρια
κατηγορία:
Κύκλος Εργασιών

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

1/1 - 31/12/2014
24.710.428
924.941
1.678.703

1/1 - 31/12/2013
23.319.383
728.213
1.489.495

27.314.071

25.537.091

Σύνολο

Η αύξηση των εσόδων στη χρήση 2014 κατά 7% σε σχέση µε τη χρήση 2013, αποτελεί
ένα από τα σηµαντικά επιτεύγµατα της εταιρείας, αφού από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές
καταστάσεις των τριών αντίστοιχων µεγαλύτερων ανταγωνιστριών εταιρειών του κλάδου των
ταχυµεταφορών, προκύπτει ότι για το 2014 αντίστοιχα ο µέσος όρος αύξησης τζίρου, σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2013, κυµαίνεται περίπου στο 4,9%.
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.
SPΜ 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 ∆ιοίκησης-Έξοδα ∆ιάθεσης

1/1 - 31/12/2014
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα Έξοδα
Αποσβέσεις
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

Κόστος πωληθέντων
3.388.240
12.742.458
1.144.828
167.860
2.338.747
490.604
(12.729)

Έξοδα διοίκησης
720.001
2.707.772
243.276
35.670
496.984
104.253
-

Έξοδα διάθεσης
127.059
477.842
42.931
6.295
87.703
18.398
-

20.260.008

4.307.957

760.228

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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1/1 - 31/12/2013
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα Έξοδα
Αποσβέσεις
Ιδιοπαραγωγή

Κόστος πωληθέντων
3.704.022
11.737.438
1.378.190
147.527
2.628.178
447.965
(21.618)

Έξοδα διοίκησης
787.105
2.494.205
292.865
31.349
558.488
95.193
-

Έξοδα διάθεσης
138.901
440.154
51.682
5.532
98.557
16.799
-

20.021.701

4.259.205

751.624

Σύνολο

•

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα

Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
1/1 - 31/12/2014
31.882
93.942
24.640
71.175
221.640

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Έσοδα από αποζηµιώσεις
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων
Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων
∆ιάφορα έσοδα
Σύνολο

1/1 - 31/12/2013
31.847
11.735
138.448
499.588
681.618

Τα λοιπά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Λοιπά έξοδα
Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων
Αποζηµιώσεις
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά

1/1 - 31/12/2014
57.407
53.413
451.627
58.795

1/1 - 31/12/2013
275.684
58.446
1.001.588
84.097

621.243

1.419.814

Σύνολο

•

Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων της εταιρείας είχε ως ακολούθως:
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
1/1 - 31/12/2014
Έσοδα τόκων καταθέσεων
Σύνολο

1/1 - 31/12/2013

65.507

20.850

65.507

20.850

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της εταιρείας είχε ως ακολούθως:
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Τόκοι δανείων
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά τραπεζικά έξοδα
Σύνολο

1/1 - 31/12/2014
320.199
12.756
157.530

1/1 - 31/12/2013
371.412
22.635
126.864

490.485

520.911

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Οι πιστωτικοί αναφέρονται κατά κύριο λόγο στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων.
Στα λοιπά τραπεζικά έξοδα περιλαµβάνονται εκτός των τραπεζικών εξόδων και προµηθειών και
οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές από καταληκτικά τέλη.

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:
Ποσά σε €
Τρέχον έξοδο φόρου
Αναβαλλόµενος Φόρος Αποτελεσµάτων
Σύνολα

31/12/2014
613.280
613.280

Ποσά σε €
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
- ∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
- ∆απάνες 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
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Ανάκτηση φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων (ΑΦΑ)
Πραγµατοποιηθέν φορολογικό έξοδο, καθαρό

31/12/2014

31/12/2013
162.568
162.568

31/12/2013

1.161.298
26%

(733.697)
26%

301.938

(190.761)

260.000

6.195
13.724

14.926

203.755

(13.481)
(571.343)
(618.800)

(182.000)

(613.280)

(162.568)

Για τη χρήση 2014, 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 2014. Εκτιµάται πως
δε θα προκύψουν φορολογικές επιβαρύνσεις.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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Για τη ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 εκτιµάται ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι,
ενώ για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η εταιρεία έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς
επιφύλαξη.

4.16.

Παροχές προσωπικού

Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας έχουν ως εξής:

Ηµεροµίσθια, µισθοί, bonus
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.)
Παρεπόµενες παροχές προσωπικού
Παροχές εξόδου από την υπηρεσία

1/1 - 31/12/2014
3.271.904
886.593
76.802
0

1/1 - 31/12/2013
3.587.130
998.180
44.718
0

4.235.299

4.630.027

Σύνολο

Η «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ» στο 2014 απασχόλησε κατά µέσο όρο 160 άτοµα ως µόνιµο
προσωπικό, έναντι 163 ατόµων ως µόνιµο προσωπικό και 12 ατόµων ορισµένου χρόνου
(οκτάµηνα ΑΣΕΠ), το 2013.
Αριθµός Προσωπικού

Τακτικοί Υπάλληλοι
ΑΣΕΠ έκτακτοι

31/12/2014
160
-

31/12/2013
163
12

160

175

Σύνολο

4.17.

Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναλύονται ως ακολούθως:
Παροχές προς βασικά διοικητικά µέλη
Ποσά σε €
Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Αµοιβές µελών ∆Σ

1/1 31/12/2014
73.450
24.850
24.349

1/1 31/12/2013
64.500
21.200
24.961

Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

205.014
33.830

205.014
33.830

-

44.534

361.493

394.040

Κατηγορία
Μέλη ∆Σ

∆ιευθυντικά
Στελέχη

Περιγραφή

Λοιπές Αποζηµιώσεις
Σύνολα

∆εν υπάρχουν δάνεια σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.

Όλα τα ποσά είναι σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
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4.18.
•

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

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε.
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Τ.Τ ΕΛΤΑ ΑΕ∆ΑΚ
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

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

ΕΛΤΑ Α.Ε.
-

ΠΩΛΗΤΗΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε.
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
2.048.699

2.619.709
2.619.709

2.400
277

-

2.051.376

-

ΕΛΤΑ Α.Ε.
-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε.
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
11.534.141

1.378.218
-

29.780

13.123

1.378.218

11.563.921

13.123

ΣΥΝΟΛΑ
2.048.699
2.619.709
2.400
277

ΣΥΝΟΛΑ
11.534.141
1.391.341
29.780

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 ∆εκεµβρίου 2014 είναι:
•

Κοινοπραξία διεκδικεί αποζηµίωση για µη καταβληθείσες αµοιβές της από την εταιρεία
µας στη διαδικασία συστάσεώς της (2001) ποσού € 98.675. Η υπόθεση δεν έχει
ακόµα δικασθεί και δεν µπορεί στο παρόν στάδιο να εκτιµηθεί η έκβασή της. 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, ο έλεγχος του οποίου δεν
έχει καν αρχίσει. Η οφειλή δηµιουργήθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας, περί το
έτος 2001. 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
εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά ζηµιές στο
µίσθιο των εναγόντων και η έκβαση της δίκης είναι αµφίβολη ως προς το ύψος του
ποσού, που ενδέχεται να υποχρεωθεί η εταιρεία να καταβάλει και εκ τούτου
θεωρούµε ότι δεν απαιτείται η διενέργεια σχετικής πρόβλεψης στις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας.
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•

Περί της απαίτησής µας από δηµόσιο οργανισµό ύψους € 601 χιλ., ύστερα από
απόρριψη αγωγής µας, συντάσσεται αγωγή µε βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, η
οποία θεωρούµε ότι θα ευδοκιµήσει για το σύνολο της απαίτησης.

•

Έχουν ασκηθεί αγωγές κατά οφειλετών πελατών της εταιρείας εκτός των ανωτέρων
ποσού περίπου € 1.924.338.

4.20.

Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές
Εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας
Εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων

1/1 - 31/12/2014
1.857.573
921.281

1/1 - 31/12/2013
2.007.198
933.627

2.778.854

2.940.825

Σύνολο

5.

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.
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
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) (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
∆ΝΤ έτσι ώστε να αντανακλάται η σχετική βαρύτητα των ανωτέρω νοµισµάτων στα
παγκόσµια εµπορικά και οικονοµικά συστήµατα.
Μετά την τελευταία αξιολόγηση των στοιχείων, τα ποσοστά συµµετοχής κάθε νοµίσµατος
καθορίστηκαν ως εξής: δολάριο 42%, ευρώ 37%, γιεν 9% και στερλίνα 12%. Η ισοτιµία του
SDR µε τα επίσηµα νοµίσµατα όλων των χωρών ανακοινώνονται καθηµερινά από το ∆ιεθνές
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.
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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 είναι σηµαντικός,
αντιπροσωπεύει γύρω στο 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 ∆εκεµβρίου 2014, 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 ∆εκεµβρίου 2014,
η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον
τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.
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%
(2013: +/-1%).
Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις συνθήκες
της αγοράς.
01/01-31/12/2014
1,00%
-1,00%

5.3.

01/01-31/12/2013
1,00%
-1,00%

Αποτέλεσµα χρήσης

(38.000)

38.000

(5.711)

5.711

Ίδια Κεφάλαια

(28.120)

28.120

14.154

(14.154)

πιστωτικό

κίνδυνο

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.

τον

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 ∆ηµόσιο, ∆ΕΚΟ, 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 ∆ηµοσίου που έχουν οφειλές προς την εταιρεία η οποία καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για την άµεση είσπραξη τους.
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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,
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2014 µε το ποσό € 57.407µε επιπλέον πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις.

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.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2014 για την
εταιρεία αναλύεται ως εξής:

31/12/2014
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες
εντός 6
6 έως 12
µηνών
µήνες
3.820.591

Μακροπρόθεσµες
1 έως 5
αργότερο
έτη
από 5 έτη
927.803

2.524.483
1.549.152

31.301
718.510

4.073.635

749.810

0

927.803

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου
2013 είχε ως εξής:

31/12/2013
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες
6 έως 12
εντός 6 µηνών
µήνες
1.959.023
2.450.697
3.549.156
2.572.505

55.879
899.139

6.121.661

955.017

Μακροπρόθεσµες
αργότερο από
1 έως 5 έτη
5 έτη
300.000
697.803

300.000

697.803
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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 2014 και 2013 αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον: ∆άνεια
Σύνολο Κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

1/1 - 31/12/2014
3.155.668
(2.602.116)
553.552
3.155.668
3.820.591

1/1 - 31/12/2013
1.415.384
(3.210.952)
-1.795.568
1.415.384
4.409.720

6.976.259

5.825.103

1/10

-3/10

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.
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7.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σταύρος Ιγνατιάδης
Α∆Τ: ΑΚ 107947

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ∆Σ

Κωνσταντίνος Ταρλαγιάς
Α.∆.Τ. ΑΒ590002

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Φίλιππος Σιάκας

Κώστας Κουρτέσης

Α∆Τ: ΑΗ 613726

Α∆Τ: ΑΜ162981
ΑΜ ΟΕΕ 0035096
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8.

Στοιχεία και Πληροφορίες
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46170/01/Β/00/157 (2011)
Λ.Βουλιαγµένης 115-117 & Ηλία Ηλίου, Τ.Κ. 11680 Ν. Κόσµος
Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικ ονοµικές κ αταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦ ΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.». Συνιστούµε
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικ ές καταστάσεις κ αθώς και
Έκθεση Ελέγχου του Ορκ ωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Έµµεση Μέθοδος

Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆/νση Ανάπ τυξης Π.Ε.
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2013
1/1 - 31/12/2014

(Ποσά εκφρασµένα σε €)
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Νόµιµος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:

http://w w w .elta-courier.gr
Ιγνατιάδης Σταύρος - Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος,
Ανδρέου Βασιλική- Mέλος
Νικολάου Νικόλαος- Μέλος
Ταρλαγιάς Κωνσταντίνος-Μέλος
Τζιλιγκάκης Νικόλαος- Μέλος

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσεως π ρο φόρου

27 Μαΐου 2015
Παύλος Στελλάκης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24941
Grant Thornton
Γνώµη µε επ ιφύλαξη-Θέµα έµφασης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014

31/12/2013

828.741
1.119.184
936.686
240.025
13.997.491
6.017.476
23.139.603

1.020.436
1.051.907
305.895
282.000
13.456.457
6.417.853
22.534.548

14.070.008
(10.914.340)
3.155.668

14.070.008
(12.654.625)
1.415.384

3.155.668
-

1.415.384
300.000

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοπ οιούµενα ενσώµατα π άγια στοιχεία
Άυλα π εριουσιακά στοιχεία
Λοιπ ά µη κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία
Απ οθέµατα
Απ αιτήσεις απ ό π ελάτες
Λοιπ ά κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπ ά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπ ρόθεσµες δανειακές υπ οχρεώσεις
Προβλέψεις /Λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
Βραχυπ ρόθεσµες δανειακές υπ οχρεώσεις
Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

(733.697)

613.255
(27.614)
405.472
47.119
68.700
2.268.231

559.956
(11.450)
472.990
38.521
24.030
350.351

41.975
(717.061)
(446.157)

(196.131)
(1.677.276)
841.408

(405.472)
741.517

(472.990)
(1.154.638)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορές/π ωλήσεις ενσώµατων και ασωµάτων π αγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπ ραχθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(488.837)
27.614
(461.223)

(124.043)
11.450
(112.593)

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εισπ ράξεις απ ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(889.129)
(889.129)

(890.280)
1.980.026
1.089.746

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφ αλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
Μείωση / (αύξηση) απ οθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απ αιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υπ οχρεώσεων (π λην τραπ εζών)
Μείον:
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταβεβληµένα
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)

1.161.298

Προσαρµογές για την συµφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες :
Απ οσβέσεις
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Συναλλαγµατικές διαφορές
Προβλέψεις
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφ αλαίου κίνησης

1.172.554

873.854

3.820.591
14.990.790
19.983.934
23.139.603

4.409.720
15.535.591
21.119.165
22.534.548

3.210.951

3.388.436

2.602.116

3.210.951

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Οι λογιστικές αρχές π ου τηρήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεως της χρήσεως 2014 είναι οι ίδιες µε αυτές π ου τηρήθηκαν
και στο 2013. ∆εν υπ άρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την π ροηγούµενη χρήση.
∆εν υπ άρχουν εµπ ράγµατα βάρη επ ί των π αγίων στοιχείων της εταιρείας.
∆εν αναµένεται να π ροκύψουν ουσιώδεις επ ιβαρύνσεις απ ό επ ίδικες ή υπ ό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και απ οφάσεις
δικαστικών οργάνων π έραν των π ροβλέψεων π ου έχουν ήδη σχηµατισθεί.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2013
1/1 - 31/12/2014
27.314.071,25

25.537.091

2.

Μικτά κέρδη/ζηµιές
Κέρδη / (ζηµιές) π ρο φόρων, χρηµατοδοτικών,

7.054.063,21

5.515.390

3.
4.

Κύκλος εργασιών

επ ενδυτικών απ οτελ/µάτων

1.586.276,07

(233.635)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φ όρων

1.161.298,36

(733.697)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φ όρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας

1.774.578,01

(571.129)

1.774.578,01

(571.129)

2.199.532

326.321

5.

6.
Κέρδη / (ζηµιές) προ φ όρων, χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµ. & συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο αριθµός του µόνιµου απ ασχολούµενου π ροσωπ ικού στη χρήση 2014 ανερχόταν σε 160 κατά µέσο όρο άτοµα και 0 άτοµα ορισµένου
χρόνου (οκτάµηνα ΑΣΕΠ). Την π ροηγούµενη χρήση τα αντίστοιχα νούµερα ήταν 163 και 12.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν απ ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27/05/2015 και π εριλαµβάνονται στις ενοπ οιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ΕΛ.ΤΑ ΑΕ, π ου συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της µε π οσοστό 99,98%.
Οι αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης στη χρήση 2014 ανήλθαν σε € 361 χιλ. έναντι € 394 χιλ. στο 2013. ∆εν υπ άρχουν
απ αιτήσεις-υπ οχρεώσεις απ ό και π ρος τα διευθυντικά στελέχη και τα µέλη της διοίκησης.

7.

Οι επ ενδύσεις π αγίων π εριουσιακών στοιχείων στη χρήση 2014 ανήλθαν σε €496 χιλ. έναντι €127 χιλ. στο 2013.

8.

Τα π οσά π ου π εριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις π αρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ . Τυχόν διαφορές στις καταστάσεις οφείλονται σε
στρογγυλοπ οιήσεις.

9.

Τα π οσά των υπ οχρεώσεων/ απ αιτήσεων και εσόδων/ εξόδων της Εταιρείας π ρος τα συνδεδεµένα µε αυτή µέρη, κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2014 έχουν ως εξής:
Ποσά σε ευρώ

31/12/2013

31/12/2014

α) Πωλήσεις αγαθών και υπ ηρεσιών

Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων έναρξης χρήσης

2.051.376

β) Αγορές αγαθών και υπ ηρεσιών

2.619.709

(571.129)

γ) Απ αιτήσεις

1.391.341

-

2.000.026

δ) Υπ οχρεώσεις

-

(20.000)

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)

1.415.384

137.986

Κέρδη / (ζηµιές) µετά απ ό φόρους

1.774.578

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο στην καθαρή θέση

(34.293)

(131.500)

3.155.668

1.415.384

11.563.921

Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2014 & 31/12/2013 αντίστοιχα)

(177.485)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

(608.835)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) +(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Ν Κόσµος-Αθήνα, 27 Μαΐου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ∆Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΛΑΓΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤ.ΣΙΑΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΚ 107947

Α.∆.Τ. ΑΒ 590002

Α.Μ.Α. 0021770
Α.∆.Τ. ΑΗ 613726

Α.Μ.Α. 0035096
Α.∆.Τ. ΑΜ 162981

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

