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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

ΧΡΗΣΗΣ 2013

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 –
31/12/2013 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» την 09/05/2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.kekelta.gr. Επισημαίνεται ότι τα
δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν
στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη
εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επισημαίνεται, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και
ανακατατάξεις κονδυλίων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος
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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,
Υποβάλλουμε για Έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε» .
Το ΚΕΚ - ΕΛΤΑ με γνώμονα την ανάπτυξη των εργαζομένων του ΕΛΤΑ, με την απόκτηση των
κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αποτελεσματική στήριξη των
λειτουργιών του παρέχει ολοκληρωμένες, καινοτόμες, ποιοτικές και υψηλής προστιθέμενης
αξίας εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Η κοινή προσπάθεια και προσδοκία όλων στοχεύει, να καταστεί ο όμιλος ΕΛΤΑ σύγχρονος
ανταγωνιστικός και με διεθνή προβολή επιχείρηση είναι σαφώς μονόδρομος ευθύνης και έργου
αλλά και δέσμευσης σ’ ένα πλαίσιο αρχών και αξιών για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Α. Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
1. Στα πλαίσια εκπαίδευσης προσωπικού, χρηματοδοτούμενου αποκλειστικά από τον ΕΛΤΑ,
υλοποιήθηκαν

ενέργειες κατάρτισης με συνολικό αριθμό καταρτιζομένων 3.354 και

αριθμό Α/Ω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης οι οποίες έχουν ως ακολούθως :
Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΛΩΘ.
ΑΤΟΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΑΓΜ.
Α/Ω

1

ACCOUNT MANAGEMENT & KEY ACCOUNT MANAGEMENT

43

3.053

2

Call Center Management (ΙΙ)

14

168

3

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α2

29

3.248

4

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α2

38

5.160

5

Γ΄ΚΥΚΛΟΣ

120

11.520

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

108

6.588

8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

645

51.075

10

ΕΞΥΠ. ΠΕΛ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤ. ΠΩΛ.

650

31.800

13

ΕΞΥΠ. ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ

877

52.220

14

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠ. ΕΛΤΑ- ΚΡΑΤ. ΦΟΡΕΩΝ - ΗΛ. ΔΙΑΧ.

209

2.508

15
16

ΚΥΠΡΟΣ - ’Πωλήσεις Υπηρεσιών και Προϊόντων Θυρίδας
Ταχυδρομικού Καταστήματος’’
Λειτουργία Υποσυστημάτων ERP (πελάτες/ προμηθευτές) &
Ανάλυση Νέου ΚΒΣ 2013 (ΙΙ) (Τηλεκπαίδευση)

5
207

200
2.484
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17

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

101

7.979

18

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

80

2.400

19

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

28

2.072

20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

200

3.200

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΤΑ

3.354

185.675

2. Στα πλαίσια εκπαίδευσης προσωπικού, χρηματοδοτούμενου αποκλειστικά από τον ειδικό
λογαριασμό ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, υλοποιήθηκαν

ενέργειες κατάρτισης με συνολικό αριθμό

καταρτιζομένων 1.784 και αριθμό Α/Ω 25.325, οι οποίες έχουν ως ακολούθως :
Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΛΩΘ.
ΑΤΟΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΑΓΜ.
Α/Ω

1

ACCOUNT MANAGEMENT & KEY ACCOUNT MANAGEMENT

43

817

2

Call Center Management (ΙΙ)

14

112

3

ILLUTSRATOR

5

125

INDESIGN (συνέχεια προγράμματος) - τεχνικές για
προχωρημένους
Install, Configure, Manage, Troubleshoot Windows XP Pro,
Windows Server 2003, Windows 7 Pro, Windows Server
2008 Θ1
Linux latest version - Install, Configure, Manage,
Troubleshoot

4

100

23

414

6

240

7

Microsoft Access για προχωρημένους χρήστες

12

120

8

PHOTOSHOP

4

100

5

200

8

320

4
5
6

9
10

Windows 7 Professional – Install, Configure, Manage,
Troubleshoot
Windows Server 2008 R2 – Install, Configure, Manage,
Troubleshoot

11

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

29

406

12

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

43

942

13

Βασικές Αρχές Ανάπτυξης e-services, e-commerce & ebilling

32

640

14

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α5

120

2.866

30

600

57

626

5

40

15
16
17

Δημόσιες Σχέσεις, ΜΜΕ, Κοινωνική Δικτύωση & e-Marketing
(social media)
ΔΙΑΜ. ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ
ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE)
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18

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

59

650

19

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

108

1.728

20

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

25

525

21

ΕΚΠ/ΣΗ ΠΙΣΤΟΠ. ΕΠΑΓΓΕΛ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΠΕ)

40

1.680

22

ΕΞΥΠ. ΠΕΛ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤ. ΠΩΛ. - ΦΑΣΗ 1η

50

700

23

ΕΞΥΠ. ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΦΑΣΗ 1η

40

400

24

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ORACLE

81

648

25

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘ. ΤΑΧ. ΑΠΟΣ.

10

120

26

Θέματα Διεθνούς Ταχυδρομείου

34

272

27

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠ. ΕΛΤΑ- ΚΡΑΤ. ΦΟΡΕΩΝ - ΗΛ. ΔΙΑΧ.

34

272

65

1.040

207

1.656

28
29

Λειτουργία Υποσυστημάτων ERP (πελάτες/ προμηθευτές) &
Ανάλυση Νέου ΚΒΣ 2012 (Ι)
Λειτουργία Υποσυστημάτων ERP (πελάτες/ προμηθευτές) &
Ανάλυση Νέου ΚΒΣ 2013 (ΙΙ)

30

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘ. - ΧΕΙΡ. ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡ. ΥΓΕΙΑΣ

158

1.106

31

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ

11

110

32

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

104

2.186

33

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΙΙ)

80

1.440

34

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

28

448

35

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛ. ΜΕΤΑΦ. - ΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΩΝ (ΙΙΙ)

88

704

13

78

10

60

36
37

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΜΕ ΘΩΡΑΚ. ΟΧΗΜΑΤΑ
(ΙΙΙ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΕΜΑΤΩΝ
(ΙΙΙ)

38

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 2013

60

600

39

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΛ. ΚΤΙΡ., ΕΓΚΑΤ. - ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜ. - ΕΠΙΣ.

39

234

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ

Συνολικά

από

01/01/2013

έως

1.784

31/12/2013

25.325

υλοποιήθηκαν

211.000

ανθρωποώρες κατάρτισης για 5.138 εκπαιδευόμενους.
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Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών στο σύνολό τους, υποστηρίχθηκε από δράσεις
όπως:



Ενημέρωση Δ/νσης Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΤΑ



Συστηματική τήρηση, παρακολούθηση και ανάλυση εκπαιδευτικών στοιχείων,

όλων των προγραμμάτων



Συστηματική τήρηση, παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών - διαχειριστικών

στοιχείων, όλων των προγραμμάτων και παρεχομένων υπηρεσιών.



Κατάρτιση φακέλων αποπληρωμής των προγραμμάτων

Γ. ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης, ασύγχρονης και έξυπνης αίθουσας)
μ΄ αποτέλεσμα:
α. τον περιορισμό σε σημαντικό βαθμό του κόστους μετακίνησης των εκπαιδευομένων
β. την εξοικονόμηση πόρων για υλοποίηση περισσότερων ωρών εκπαίδευσης.
γ. την εξοικονόμηση εργατοωρών από τον ΕΛΤΑ λόγω μη μετακίνησης των υπαλλήλων του.
δ. την κατ΄ αρχήν αλλαγή της φιλοσοφίας των υπαλλήλων του ΕΛΤΑ για τους σύγχρονους τρόπους
εκπαίδευσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ανάλυση
1. Τα οικονομικά αποτελέσματα της δωδεκάμηνης χρήσης ( 01/01/2013-31/12/2013) είναι
τα παρακάτω :
Αμοιβές από διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων
Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών

ευρώ

785.991,78

"

604.160,05

1.1.1.1.

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

‘’

181.831,73

1.1.1.2.

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

‘’

0,00

1.1.1.3.

Σύνολο

181.831,73

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

‘’

176.861,66

Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης (κέρδη)

‘’

4.970,07

‘’

6.907,87

‘’

11.877,94

Πλέον : Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ευρώ
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
-Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

3.265,27

-Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

42,75

‘’

0,00

‘’

- Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

‘’
3.222,52
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Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

‘’

15.100,46

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

‘’

19.362,79

1.1.1.3.1.

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

-19.362,79

1.1.1.3.2.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)

15.100,46

‘’

2. Τα ποσά του ισολογισμού περιλαμβάνουν τα εξής :
Τα έξοδα εγκατάστασης ευρώ 113.276,61 αφορούν τα έξοδα ιδρύσεως της εταιρείας ευρώ
5.423,42 και προγράμματα Η/Υ ευρώ 107.853,19. Αυτά έχουν αποσβεσθεί κατά ευρώ
95.189,82 και παραμένει αναπόσβεστη αξία ευρώ 18.086,79.
Το πάγιο Ενεργητικό αξίας κτήσεως ευρώ 489.983,39 αφορά ακινητοποιήσεις σε ακίνητα
τρίτων (ΕΛΤΑ ) ευρώ 3.551,76 και έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό ευρώ 486.431,63

μεγάλο

μέρος των οποίων προμηθευτήκαμε από τα ΕΛΤΑ. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν
αποσβεσθεί κατά ευρώ 489.321,22 και παραμένει αναπόσβεστο υπόλοιπο ευρώ 662,17.
. Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.
Οι απαιτήσεις ευρώ 441.655,75 αφορούν :
α. Μη εισπραχθείσες αμοιβές για Εκπαίδευση, ευρώ 418.666,40 . Αναλυτικά:
- από ΕΛΤΑ ευρώ 378.886,40
- από Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ευρώ 39.780,00
β. Χρεώστες διάφοροι ευρώ 24.724,89
γ. Λογαριασμοί προκαταβολών ευρώ 178,57
Τα διαθέσιμα της εταιρείας στις 31/12/2013 ανέρχονται σε ευρώ 194.728,99. Η εταιρεία δεν
κατέχει συνάλλαγμα.
Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ευρώ 25.673,51 περιλαμβάνουν πρόβλεψη για
έκτακτους κινδύνους .
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας στις 31/12/2013 ανέρχονται σε ευρώ 308.448,43 και αφορούν
υποχρεώσεις σε :


Προμηθευτές ευρώ 25.314,98



Επιταγές πληρωτέες ευρώ 9.273,01



Προκαταβολές πελατών ευρώ 5.600



Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ευρώ 16.947,39 οι οποίες αποδόθηκαν ή θα αποδοθούν
το 2014.



Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ευρώ 234.897,01. Αναλυτικά προς:
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-

ΕΛΤΑ ευρώ 224.714,44 (περιλαμβάνει ενοίκια 01/11/2013 έως 31/12/2013 ευρώ

29.277,36. τηλεφωνικά τέλη ευρώ 649,34 και μισθοδοσία αποσπασμένου προσωπικού ευρώ
194.787,74).
-

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ευρώ 10.182,57



Λοιποί πιστωτές διάφοροι ευρώ 16.416,04.

3.

Τα από ευρώ 15.100,46 κέρδη χρήσεως μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος
ποσού ευρώ 7.514,16 μεταφέρεται σε τακτικό αποθεματικό 558,72 ευρώ και σε υπόλοιπο
κερδών εις νέο ευρώ 7.027,58.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το ΚΕΚ για όλη την αναφερόμενη χρονική περίοδο δεν παρέκλινε:
1.

Των απαιτήσεων και κατευθύνσεων των Μετόχων όπως εξειδικεύτηκαν από την Διοίκησή
του.

2.

Του θεσμικού πλαισίου του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΚΕΚ ΕΛΤΑ ΑΕ

3.

Του θεσμικού πλαισίου της μητρικής εταιρείας «ΕΛΤΑ Α.Ε.» που αφορά το αποσπασμένο
προσωπικό.
Τα μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΕΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το
βιβλίο Πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
Αυτή η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
που αποτελείται από έξι (6) σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου με
ημερομηνία

/ / Μαΐου 2014
Αθήνα 12 Μαΐου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16551
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
σχετικά με τα θέματα της παρ.1 του άρθρου 11α του Ν .3371/2005
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα
ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν .3371/2005.
Ι . Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ
(€180.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) η κάθε μία .
II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ
του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους , δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται
για μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών .
III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π .Δ . 51/1992
Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ) που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο
από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, κατά την 31/12/2013 παρατίθενται στον
κάτωθι πίνακα .
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

με 70% και

ΠΟΣΤ ΕΛΤΑ (Ομοσπονδία εργαζομένων) με 30%.
IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα
ελέγχου .
V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που
απορρέουν από τις μετοχές της .
VI. Συμφωνίες μετόχων της εταιρείας.
Δεν είναι γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της , οι οποίες
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των
δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της .
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VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης
καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισμό και την
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των
διατάξεών του καταστατικού της του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ .Ν .
2190/1920.
VIIΙ . Αρμοδιότητα του Δ .Σ . για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών
Α ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ . 1 στοιχ . β ) και γ ) του Κ .Ν . 2190/1920
και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του καταστατικού της , το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου7 β του Κ .Ν .
2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών , με
απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των μελών του.
IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης .
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης .
X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της εταιρείας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το
προσωπικό της , οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής
τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Δεν υφίσταται πρόβλεψη αποζημίωσης για τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .
Για το Δ .Σ . της εταιρείας
Ο Πρόεδρος του Δ .Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.

Κωνσταντίνος Μελαχροινός
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
“ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε”
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε” που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου
2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και
μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλείδων 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.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε”, κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 12/052014
ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16551

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31/12/2013

31/12/2012

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

662

764

18.087

19.587

20

20

0

0

18.769

20.371

418.666

611.084

24.903

27.089

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

194.729

60.183

Σύνολο

638.298

698.356

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

657.067

718.727

180.000

180.000

Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο

0

0

3.794

2.699

Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια

37.412

37.412

Αποτελέσματα εις νέον

92.059

85.568

313.265

305.679

24.674

24.674

24.674

24.674

269.485

340.663

7.514

7.354

Τακτικό αποθεματικό

Σύνολο
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

0

0

5.600

0

36.529

40.357

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

319.128

388.374

Σύνολο Υποχρεώσεων

343.802

413.048

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

657.067

718.727

Προκαταβολές πελατών
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
1/1-31/12/2013
Κύκλος εργασιών

1/1-31/12/2012

785.992

971.985

Κόστος Πωλήσεων

-604.160

-763.914

Μικτό Κέρδος

181.832

208.071

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

3.265

4.200

Έξοδα διάθεσης

0

0

Έξοδα διοίκησης

-176.862

-185.078

-43

-1.368

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

8.192

25.825

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

6.908

3.439

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

0

0

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα

6.908

3.439

15.100

29.264

Φόρος εισοδήματος

-7.514

-7.354

Κέρδη μετά από φόρους

7.586

21.910

Κέρδη προ φόρων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων.
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2012, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

180.000

39.414

64.355

283.769

697

-697

0

21.910

21.910

Σύνολο

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2012
Προσαρμογές
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/2012
Συνολική μεταβολή περιόδου

0

697

21.213

21.910

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης Δεκεμβρίου 2012

180.000

40.111

85.568

305.679

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2013, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

180.000

40.111

85.568

305.679

1.096

-1.096

0

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2013
Προσαρμογές
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/2013
Συνολική μεταβολή περιόδου

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης Δεκεμβρίου 2013

7.586

7.586

0

1.096

6.490

7.586

180.000

41.207

92.058

313.265

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ποσά σε €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

15.100

29.264

19.363

23.536

0

0

0

0

0

0

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Αποτίμηση κοινοπραξιών με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0

0

-6.908

-3.439

27.555

49.361

0

0

194.603

-183.144

-69.406

-206.854

0

0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών 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:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-7.354

0

145.398

-340.637

-17.760

-42.988

0

0

6.908

3.439

0

0

0

0

-10.852

-39.549

0

0

134.546

-380.186

60.183

440.369

194.729

60.183

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες / (πληρωθέντες)
Μερίσματα εισπραχθέντα
Λοιπά

(β)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων.

Σελίδα 15 από 47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2013

Ποσά σε €

Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΕΚ ΕΛΤΑ AΕ, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων.
Η ΚΕΚ ΕΛΤΑ AΕ εδρεύει στην Καισαριανή, Αδριανουπόλεως 45, και είναι καταχωρημένη στο
Μητρώο

Ανωνύμων

Εταιριών

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

με

αριθμό

Μ.Α.Ε

40724/01/Β/98/281και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 20 έτη (λήξη έτος 2018), τα οποία
άρχισαν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η

λειτουργία και ανάπτυξη θεματικού ΚΕΚ Εθνικής Εμβελείας

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, με θεματικά πεδία, στα οποία θα πιστοποιείται
κάθε φορά, σύμφωνα με τις επικείμενες διατάξεις.
Αποκλειστικός σκοπός της ΚΕΚ ΕΛΤΑ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης με δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το αντικείμενο αυτό
δραστηριοτήτων,
εκπαιδευτικών

όπως

έρευνα,

βοηθημάτων

σε

μελέτες,
έντυπη

ή

ημερίδες,

συνέδρια,

ηλεκτρονική

μορφή

σεμινάρια,
και

έκδοση

συμμετοχή

σε

ολοκληρωμένα προγράμματα οποιασδήποτε μορφής τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην
επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.kekelta.gr.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
την 28/06/2013 με τριετή διάρκεια και η σύνθεσή του έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

και

Κωνσταντίνος Μελαχροινός

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παναγιώτης Καλαϊτζίδης

ΜΕΛΗ

Ευστάθιος Σταθόπουλος
Δημήτριος Κεκερής
Ιωάννης Αντωνόπουλος
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Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013
(συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2012)
εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 09/05/2014.
Η εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), που
συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 70%. Οι παρούσες οικονομικές
καταστάσεις, περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΕΛ.ΤΑ.
Α.Ε (www.elta.gr).
2.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΕΚ ΕΛΤΑ AΕ της χρήσης 2013, που καλύπτουν την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).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 Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εταιρεία δεν εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. 33 «Κέρδη ανά μετοχή» και Δ.Λ.Π. 14 «Οικονομικές
πληροφορίες κατά τομέα» (αναθεωρήθηκε με το Δ.Π.Χ.Π. 8 «Λειτουργικοί τομείς»), καθώς
αυτά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε μη εισηγμένες ή υπό εισαγωγή εταιρείες σε
οργανωμένη χρηματαγορά.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της
διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών 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 αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην
εταιρεία και είναι σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2013 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.
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2.1 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
2.1.1. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση που έληξε την 31/12/2013. Τα
παρακάτω ΔΠΧΑ, τροποποιήσεις καθώς και νέες διερμηνείες είχαν για πρώτη φορά εφαρμογή
κατά τη χρήση 2013:
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Παρουσίαση
των στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων»
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές
οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών
Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα
στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο . Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την
παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας.

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση
υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων»
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται
με ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι
δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη
χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης
αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο
πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα
πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που
επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από
συνταξιοδοτικά

προγράμματα

(προγράμματα

καθορισμένων

παροχών

-

«μέθοδος

περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν.
Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος
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στα αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το
τροποποιημένο ΔΛΠ 19 απαιτεί αναδρομική εφαρμογή. Το παραπάνω πρότυπο δεν επηρεάζει
τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς αυτή δεν απασχολεί δικό της προσωπικό
αλλά αποσπασμένο από τη μητρική εταιρεία δανεισμένο προσωπικό.

ΔΠΧΑ

1

(Τροποποίηση)

«Πρώτη

εφαρμογή

χρηματοοικονομικής αναφοράς – Σοβαρός

των

διεθνών

προτύπων

υπερπληθωρισμός και άρση

καθορισμένων ημερομηνιών για υιοθετούντες για πρώτη φορά»
Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το
λειτουργικό της νόμισμα είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει
αν κατά την ημερομηνία μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι
συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «ομαλοποίηση» του
νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία

μετάβασης στα ΔΠΧΑ και να

χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό
έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται
κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο
μικρότερη των 12 μηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και
25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη
παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των
χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση
«ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ».
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
.
ΔΠΧΑ

1

«Πρώτη

εφαρμογή

των

διεθνών

προτύπων

χρηματοοικονομικής

αναφοράς-Κρατικά Δάνεια»
Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα
πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20
αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από
το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος
από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς.
Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν
τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως
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λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο
με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη
φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα
κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση
ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των
δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό
της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση
των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο
επιφανείας»
Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη
δραστηριότητα απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να
αποκτηθεί πρόσβαση σε μεταλλευτικά κοιτάσματα.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle),
εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Οι
κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
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ΔΠΧΑ

1

«Πρώτη

εφαρμογή

των

διεθνών

προτύπων

χρηματοοικονομικής

αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1
περισσότερες από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική
οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε
από μία προγενέστερη ημερομηνία.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν
μια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε
εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις
πρώτες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον
συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα
ΔΠΧΑ.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να
ταξινομηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με
διανομές προς τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από
την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
είναι υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η
Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους
στις οικονομικές καταστάσεις.
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ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7
(Τροποποίηση)

«Χρηματοπιστωτικά

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

Μέσα:
στοιχείων

Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός
και

χρηματοοικονομικών

υποχρεώσεων»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2014. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον
συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις .
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το
Νοέμβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που
σχετίζονται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε
στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθμισης. Σε επόμενη φάση του
έργου

θα

προστεθούν

οι

νέες

απαιτήσεις

που

αφορούν

την

απομείωση

των

χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης
του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει (μπορούν
να εφαρμόσουν) το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1
Ιανουαρίου 2015.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση
του ΔΠΧΑ 7 με

την οποία

προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη

μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
οικονομικές του καταστάσεις.
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Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις»,

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό

κοινό έλεγχο»

και ΔΠΧΑ 12

«Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές
οικονομικές καταστάσεις»

και

ΔΛΠ

28

«Επενδύσεις

σε συγγενείς

επιχειρήσεις

και

κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το αργότερο,
από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν
ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Ο Όμιλος (μητρική εταιρεία)

βρίσκεται στη

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες

οικονομικές

καταστάσεις» .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και
τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το
Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να
λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα».
ΔΛΠ

28

(τροποποιημένο)

«Συμμετοχές

σε

Συγγενείς

Επιχειρήσεις

και

Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον
λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις
απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα
υπό κοινό έλεγχο».
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες.
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27
«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση -
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οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές,
προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η
οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον
προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.
ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από
κοινού

ελεγχόμενες

οικονομικές

οντότητες

—

Μη

χρηματικές

συνεισφορές

από

κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού
συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη
νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον
επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού
ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που
εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης
διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από
κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή
όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ
12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν
επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12,
περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως
προηγούμενη

συγκριτική

περίοδο.

Για

τις

γνωστοποιήσεις

που

σχετίζονται

με

μη
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ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την
απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
Τροποποίησες

στα

ΔΠΧΑ

10,

ΔΠΧΑ

12

και

ΔΛΠ

27

–

Εξαιρέσεις

ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν
μια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού
απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως
μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στα αποτελέσματα
χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2014.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση
καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που
ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας .
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία»
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό
των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία
μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας .
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και
επιμέτρηση» -Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής
αντιστάθμισης»
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου
ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να
εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών
διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται
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στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η
διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας .
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από
εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται
με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια
πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών
υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος
ετήσιων

βελτιώσεων

του

ΣΔΛΠ

(Συμβούλιο

Διεθνών

Λογιστικών

Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του
2013 δύο κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς»
και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που
προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην
εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η
οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς
παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία
του τομέα παρουσιάζονται τακτικά.
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Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και
του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά,
απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό.
Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων
αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού
στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής
οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.
Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Με

την

τροποποίηση

διευκρινίζεται

ότι,

όταν

ένα

άυλο

περιουσιακό

στοιχείο

αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και σε
ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη
υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη
εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε
όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ.
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Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική
αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας
της από κοινού συμφωνίας.
Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Με

την

τροποποίηση

διευκρινίζεται

ότι

το

πεδίο

εφαρμογής

της

εξαίρεσης

του

χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις
συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά
Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση.
Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον ορισμό
της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των
επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται
η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά.

2.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις.
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 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. 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
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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, βασιζόμενη 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 σημείωση 3 «Σύνοψη των λογιστικών
πολιτικών», αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές
εναλλακτικές.
Εκτίμηση απομείωσης
Ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με
καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση ενσώματα πάγια συγκρίνοντας τη
λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να
δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Η εταιρεία ετησίως ελέγχει για απομείωση της
υπεραξίας, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική όπως αναφέρεται στην § 3.4.1 «Έλεγχος
απομείωσης των ασώματων - ενσώματων ακινητοποιήσεων».
Φόροι εισοδήματος
Η ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε. 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

Σελίδα 29 από 47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2013

Ποσά σε €

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 εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 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.
3.
3.1.

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
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 παράγραφο «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 παρουσιάζονται σε ευρώ.
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3.2.

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.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Παροχή υπηρεσιών
Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο
ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας
παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι σήμερα σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών
που πρόκειται να εκτελεστούν.
Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί
βάσιμα, το έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι
ανακτήσιμες.
Το ποσό της τιμής πώλησης που σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
μεταγενέστερα, εγγράφεται σε μεταβατικό λογαριασμό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της
περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το έσοδο (deferred income)
περιλαμβάνεται στο κονδύλι «λοιπές υποχρεώσεις».
Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο
βαθμός ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε
αυξήσεις ή μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της
περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση
γνωστοποιούνται από τη διοίκηση.
Έσοδα από τόκους
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
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
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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.
3.3.

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.
3.4.

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Εδαφικές εκτάσεις κατεχόμενες για την παραγωγή ή τη διοίκηση εμφανίζονται στο κόστος
κτήσης τους. Καθώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, οι σχετικές
λογιστικές αξίες δεν υπόκεινται σε απόσβεση.
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 έχουν 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 (έτη) των ενσώματων ακινητοποιήσεων συνοψίζονται παρακάτω:

Έπιπλα

3-10

Εκτυπωτές / Hardware

1-5
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Οι υπολειμματικές αξίες, οι ωφέλιμες ζωές και οι μέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται και
προσαρμόζονται εάν είναι απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσης.
3.4.1.

Έλεγχος μείωσης των ασώματων - ενσώματων ακινητοποιήσεων

Οι ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρείας υπόκεινται σε ελέγχους
απομείωσης. Οι ζημιές από μείωση της αξίας στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία, αρχικά
μειώνουν στην λογιστική αξία της υπεραξίας. Κάθε απομένουσα ζημιά απομείωσης επιβαρύνει
τα αποτελέσματα.
Τα περιουσιακά στοιχεία 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 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 υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία.
Ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού, αποτελεί το υψηλότερο ποσό μεταξύ της
εύλογης αξίας και της αξίας χρήσης (προκύπτει με βάση την αξιολόγηση των προεξοφλημένων
μελλοντικών ταμειακών ροών του στοιχείου).
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα επανεκτιμούνται σε περιπτώσεις που η ζημιά
απομείωσης που είχε αρχικώς αναγνωριστεί μπορεί να μην υφίσταται.`
3.5.

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνουν απαιτήσεις.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από
την διοίκηση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το μέσο
αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο
διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα
καταχωρηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμηση του αλλά
και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στην κατάσταση
αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής
της ημερομηνίας διακανονισμού.
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.
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3.5.1.

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές
και προσδιοριστές καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά.
Δημιουργούνται όταν η εταιρεία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν
οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Oι απαιτήσεις αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για
απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν
αυτές 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 απαιτήσεις 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.
3.6.
3.6.1.

Λογιστική Φόρου Εισοδήματος
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.
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.
3.6.2.

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 ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις
αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
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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.
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με
επενδύσεις σε θυγατρικές εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών μπορεί να
ελεγχθεί από την εταιρεία ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το
μέλλον. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες
περιόδους καθώς και 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.
3.7.

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο
ταμείο καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της
χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι
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αξίες της χρηματαγοράς είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Για τον σκοπό των ενοποιημένων Καταστάσεων Ταμιακών 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).
3.8.

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 προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση 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.
Αν η οικονομική οντότητα αποκτήσει τους ίδιους της συμμετοχικούς τίτλους, τα μέσα αυτά (οι
«ίδιες μετοχές») αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. Αν αυτές οι μετοχές μεταγενέστερα
επανεκδίδονται, το τίμημα που λαμβάνεται (καθαρό από τα σχετικά κόστη της συναλλαγής και
το σχετικό όφελος του φόρου εισοδήματος) περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια που
αποδίδονται στους μετόχους. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία
στα αποτελέσματα.

3.9.

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν, εμπορικές και άλλου είδους
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.
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Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
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.
3.10.

Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά
στοιχεία

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε
εκροή οικονομικών πόρων για τον Όμιλο ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο
χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις
προϊόντων, νομικές αντιδικίες ή επαχθή συμβόλαια.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα
έχει αναπτυχθεί και εκτελεστεί, ή η Διοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά
του προγράμματος σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό. Προβλέψεις δεν
αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.
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
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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 ταμιακών 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 ενοποιημένο 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 απόσβεση.
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια
ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις.

4.
4.1.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Ανάλυση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα
ΔΠΧΠ (01/01/2008) στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν
ζημιές απομείωσης.
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Ακολούθως παρατίθεται αναλυτικά η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.:

Οικόπεδα -κτίρια

Λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2012
Υπόλοιπο έναρξης

881

13

894

Προσθήκες

0

18.511

18.511

Πωλήσεις

0

0

0

-130

-18.511

-18.641

0

0

0

751

13

764

3.552

472.915

476.467

-2.801

-472.902

-475.703

751

13

764

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2012

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2012
Μικτή Λογιστική αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

Οικόπεδα -κτίρια

Λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013

751

13

764

0

13.517

13.517

0

0

0

-103

-13.516

-13.619

0

0

0

648

14

662

3.552

486.432

489.984

-2.904

-486.418

-489.322

648

14

662

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

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

Λοιπά άυλα και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν προγράμματα Η/Υ ενώ οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις.
Ακολούθως παρατίθεται αναλυτικά η κίνηση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.:

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2012
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες

6
24.477

Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

0
-4.895

Μειώσεις αποσβέσεων

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2012

0

19.588

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2012
Μικτή Λογιστική αξία

103.610

Σωρευμένες αποσβέσεις

-84.022
19.588

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013

6
4.243
0
-5.744
0

-1.495

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία

107.853

Σωρευμένες αποσβέσεις

-89.766
18.087
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4.3.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Εμπορικές απαιτήσεις

31/12/2013

ΕΛΤΑ Α.Ε

31/12/2012
378.886

574.558

0

0

39.780

36.526

418.666

611.084

Λιγότερο από 3 μήνες

316.763

512.435

Μεταξύ 3 και 6 μηνών

101.903

98.649

0

0

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

Χρόνος είσπραξης

Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους
Μεγαλύτερη του 1 έτους
Σύνολο

Λοιπές Απαιτήσεις

0

0

418.666

611.084

31/12/2013

Χρεώστες διάφοροι
Προκαταβολές και πιστώσεις
Σύνολο

31/12/2012
24.724

26.910

179

179

24.903

27.089

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.
4.4.

Ανάλυση των ταμιακών διαθεσίμων

Τα ταμιακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

31/12/2013

31/12/2012
1.664

1.594

43.065

0

150.000

58.589

194.729

60.183
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4.5.

Ανάλυση καθαρής θέσης

4.5.1. Μετοχικό κεφάλαιο-Λοιπά αποθεματικά
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €
180.000,00, διαιρούμενο σε 6.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30
έκαστη.
Τα κέρδη μετά φόρων της χρήσης 2013 ποσού ευρώ 7.586 προστίθενται στο υπόλοιπο
κερδών εις νέο στις 31-12-2012 ευρώ 85.568 και μετά τη μεταφορά στα αποθεματικά του
σχηματισθέντος από τα κέρδη της χρήσης 2012 τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 1.096
υπολείπει κέρδη εις νέο ευρώ 92.058.
Τα «Αποθεματικά» της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Αποθεματικά

Τακτικό
αποθεματικό

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης

Λοιπά αποθεματικά

2.002

Σύνολο

37.412

39.414

697

0

697

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2.699

37.412

40.111

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013

2.699

37.412

40.111

1.095

0

1.095

3.794

37.412

41.206

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Αναλυτική παρουσίαση της κίνησης που παρουσίασε η Καθαρή Θέση της εταιρείας,
παρατίθεται στην “Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων” του παρόντος.

4.6.

Λοιπές προβλέψεις

Το ποσό των ευρώ 24.674 αφορά σε πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους ευρώ 14.674 και
πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτης χρήσης 2012 ευρώ 10.000.

4.7.

Ανάλυση των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων, Υποχρεώσεις σε
συνδεμένες και λοιπού συμμετοχικού ενδιαφέροντος εταιρείες

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των προμηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της εταιρείας:
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

31/12/2013

31/12/2012

260.212

325.740

9.273

14.923

5.600

0

275.085

340.663
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Χρόνος πληρωμής
Λιγότερο από 3 μήνες

249.205

340.663

Μεταξύ 3 και 6 μηνών

25.880

0

0

0

275.085

340.663

Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους
Σύνολο

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2013

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

31/12/2012
9.433

22.838

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

0

0

Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις

0

0

16.416

17.519

10.680

0

36.529

40.357

Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσης δουλευμένα
Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά
καθώς, εξαιτίας της βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές
αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, αποτελούν μία λογική προσέγγιση των εύλογων
αξιών.
4.8.

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Στις 31-12-2013 προκύπτει υποχρέωση για φόρο εισοδήματος ευρώ 7.514, ενώ στις 31-122012 το αντίστοιχο ποσό ήταν 7.354. Οι λοιπές υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους
(ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρο αμοιβών τρίτων κλπ) παρουσιάζονται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις»
(§ 4.7).

4.9.


Ανάλυση λογαριασμών αποτελεσμάτων

Κύκλος Εργασιών

Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.
Το ποσοστό μικτού κέρδους έχει ως εξής:

Ποσοστό μικτού κέρδους



1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

Μεταβολή

23,13%

21,41%

+8,1%

Έξοδα ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας είχε ως ακολούθως:
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1.1 - 31.12.2013

Κόστος
πωληθέντων

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

0

459.201

128.940

588.141

79.966

19.991

99.957

408

3.102

3.510

46.695

23.356

70.051

0

0

0

15.490

3.873

19.363

0

0

0

601.760

179.262

781.022

Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Προβλέψεις εκμετάλλευσης

Σύνολο

Έξοδα διοίκησης

Κόστος
1.1 - 31.12.2012

πωληθέντων

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Έξοδα διοίκησης

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

0

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

510.179

130.332

640.511

Παροχές τρίτων

111.324

26.815

138.139

0

0

0

123.582

23.223

146.805

Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα

0

0

0

18.829

4.707

23.536

0

0

0

763.914

185.077

948.991

Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Προβλέψεις εκμετάλλευσης

Σύνολο

4.10.

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Η ανάλυση του χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας είχε ως ακολούθως:
Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

01/01 -31/12/2013

01/01 -31/12/2012

6.908

3.439

6.908

3.439

0

0

‘Έσοδα κεφαλαίων

Έξοδα τόκων από:
Συναφή με τραπεζικά έξοδα

4.11.

Συμφωνία του φόρου εισοδήματος

Η σχέση μεταξύ του αναμενόμενου φορολογικού εξόδου, βασιζόμενου στον πραγματικό
φορολογικό συντελεστή της εταιρείας, και του φορολογικού εξόδου που πραγματικά
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων, διαφέρει στη χρήση 2013, όπως και στη
χρήση 2012, λόγω της φορολογικής αναμόρφωσης μη εκπιπτόμενων δαπανών.

Φόρος επί κερδών χρήσης

31/12/2013

31/12/2012

3.926

5.853

3.588

1.501

Φόρος επί μη αναγνωριζόμενων φορολογικά
δαπανών
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Ποσά σε €
Γενικό σύνολο

4.12.

7.514

7.354

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη

Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία εγγύηση δεν
δόθηκε ή λήφθηκε.
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2013
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

224.714

10.183

224.714

10.183

ΣΥΝΟΛΑ

378.886

378.886

39.780

39.780
234.897

418.666

653.563

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2012
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΛΤΑ Α.Ε.

0

0

574.558

574.558

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

0

0

36.526

36.526

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

268.181

8.957

0

277.138

268.181

8.957

611.084

888.222

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 01/01/2013 - 31/12/2013
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΕΛΤΑ Α.Ε.

396.593

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΠΩΛΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΑ
396.593

997
782.911

3.081

782.911

3.081

997
785.992

397.590

1.183.582

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 01/01/2012 - 31/12/2012
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

ΕΛΤΑ Α.Ε.

4.13.

ΣΥΝΟΛΑ

0

0

434.575

434.575

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

0

0

2.405

2.405

957.140

19.044

0

976.184

957.140

19.044

436.980

1.413.164

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΠΩΛΗΤΗΣ

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

Παροχές προσωπικού

Στην ΚΕΚ ΕΛΤΑ ΑΕ απασχολούνται άτομα τα οποία είναι με απόσπαση από την μητρική ΕΛΤΑ
Α.Ε..
Το κόστος του αποσπασμένου προσωπικού (προ ΦΠΑ) ανέρχεται για τη χρήση 2013 σε ευρώ
336.805 έναντι ποσού ευρώ 361.614 για τη χρήση 2012
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Ποσά σε €
31/12/2013

31/12/2012

7

9

Αριθμός εργαζομένων

4.14.

Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2013 αναλύονται ως ακολούθως:
Κατηγορία

Περιγραφή

Μέλη ΔΣ

01.01 - 31.12.2013
0

0

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

0

0

Bonus

0

0

Λοιπές Αποζημιώσεις

0

0

9.362

21.956

Μισθοί

0

0

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

0

0

Λοιπές Αποζημιώσεις

0

0

9.362

21.956

Αμοιβές μελών ΔΣ

Διευθυντικά Στελέχη

Σύνολα

4.15.

01.01 - 31.12.2012

Μισθοί

Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις

Η δικηγόρος κ. Ευαγγέλου Καλλιόπη έχει καταθέσει αγωγή κατά της εταιρίας ζητώντας
επιπλέον αποζημίωση 100.000

ΕΥΡΏ. Η αγωγή σε πρώτο βαθμό έχει κερδηθεί από την

εταιρεία. Στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η τελική έκβαση της αγωγής αυτής
και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν καταχώρησε οποιαδήποτε ποσό στις οικονομικές καταστάσεις
της σχετικά με την ανωτέρω αγωγή.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 σχηματίζοντας όμως πρόβλεψη
ποσού ευρώ 10.000 για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους για την ανέλεγκτη αυτή χρήση
4.16.

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες εγγυήσεις:
Εγγυητικές επιστολές

31/12/2013

31/12/2012

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών

12.159

11.814

Σύνολο

12.159

11.814

5.

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς,
πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας, χωρίς όμως αυτοί οι κίνδυνοι να θεωρούνται
σημαντικοί.
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5.1.

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

Μοναδικός πελάτης της εταιρείας είναι η μητρική εταιρεία ΕΛΤΑ ΑΕ και επομένως θεωρείται
πως δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος
5.2.

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.
6.

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:


να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του
(going-concern) και



να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους

τιμολογώντας προϊόντα αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου.
7.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Κωνσταντίνος Μελαχροινός:

Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.

Καλαϊτζίδης Παναγιώτης

: Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Εντεταλμένος Σύμβουλος

Παπαζέκος Αλέξανδρος

: Προϊστάμενος Τ.Ο.Δ.Υ.
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