ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ∆εκεµβρίου 2016

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
Σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»)

ΧΡΗΣΗΣ 2016

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 –
31/12/2016 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» την 19/07/2017 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 ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα
δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και
ανακατατάξεις κονδυλίων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
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Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
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 3.299 και αριθµό
Α/Ω 66.406, οι οποίες έχουν ως ακολούθως :
Α/
Α

1

ΞΕΠΛΗΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ . ΤΡΟΜΟΚΡ.

678

ΣΥΝΟΛ
Ο
ΠΡΑΓΜ.
Α/Ω
4.068

2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ WEB RIPOSTE

631

15.144

3

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚ. ΕΛΤΑ

5

80

4

42

1.134

5

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ 2015)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 2016

57

2.964

6

ΞΕΠΛΗΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ . ΤΡΟΜΟΚΡ.

100

600

7

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ WEB RIPOSTE

971

23.304

8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2ο
επίπεδο (ιι)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (σειρά 2016)
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

205

11.876

109

1.118

22

1.540

9
10
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

∆ΗΛΩΘ.
ΑΤΟΜΑ

9

54

12

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ4412/08.08.2016-ΦΕΚ 147Α
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ

161

2.898

13

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΝ. ΥΠΟΧΡ. - ΣΕΠΕ- Α∆.

150

600

14

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠ ΠΡΟΣ. - WEB RIPOSTE

33

396

15

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (σειρά 2015)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΛΤΑ

126

630

3.299

66.406
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2. Στα πλαίσια εκπαίδευσης προσωπικού, χρηµατοδοτούµενου αποκλειστικά από τον ειδικό
λογαριασµό ΟΑΕ∆/ΛΑΕΚ, υλοποιήθηκαν

ενέργειες κατάρτισης µε συνολικό αριθµό

καταρτιζοµένων 595 και αριθµό Α/Ω 9.117, οι οποίες έχουν ως ακολούθως :

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

∆ΗΛΩΘ.
ΑΤΟΜΑ

1

(ΣΕΙΡΑ 2015)ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

126

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΑΓΜ.
Α/Ω
1.260

2

‘‘ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015) ’’

105

735

3

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- 4412/08.08.2016-ΦΕΚ 147Α

48

288

4

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2ο
επίπεδο (ιι)

61

732

5

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΙΙ)

22

660

6

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
2016

57

1.596

7

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ - Α1

18

54

8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2ο
επίπεδο

158

3.792

595

9.117

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕ∆

3.

Η συνέχεια της συνεργασιών που αναπτύχθηκαν πραγµατοποιήθηκαν για:
•

Τις Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.:
─

µε εκπαίδευση για

171 υπαλλήλους των

συνολικού εσόδου για το ΚΕΚ

14.013 ευρώ και
─

την κατάρτιση - εκπόνηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου των
για την περίοδο 2017-2019 συνολικού εσόδου για το ΚΕΚ 10.500 ευρώ για το
2016.

•

Τον ΟΣΕ A.E., την ΕΡΓΟΣΕ A.E. και τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΣΕ Α.Ε. µε εκπαίδευση
για 30 στελέχη των συνολικού εσόδου για το ΚΕΚ 7.950 ευρώ.

Συνολικά από 01/01/2016 έως 31/12/2016 υλοποιήθηκαν 75.907 ανθρωποώρες
κατάρτισης για 4.095 εκπαιδευόµενους.
4. Συµµετοχή στην υλοποίηση, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος ERASMUS+,
των έργων µε τίτλο ‘’Experiential Training in 3D Virtual’’ και ‘’Age Management Training
Strategic Partnership for Intonation in the Postal Sector’’

µε συνολικά έσοδα για το 2016

ευρώ 41.731,50.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Η υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών στο σύνολό τους, υποστηρίχθηκε από δράσεις
όπως:
Ενηµέρωση ∆/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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ανάλυση
1. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της δωδεκάµηνης χρήσης ( 01/01/2016-31/12/2016) είναι
τα παρακάτω :
Ποσά σε ευρώ
Αµοιβές από διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεµιναρίων
Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών

451.058,25
(543.137,08)

Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

(92.078,83)

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

10.500,00

Σύνολο

(81.578,83)

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(162.051,84)

Μερικά αποτελέσµατα εκµ/σης (ζηµιές)

(243.630,67)

Πλέον : Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ευρώ

0,00

Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα
-Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

912,23

-Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

(1.011,15)

-Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

(130,03)

(228,85)

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές)

(243.859,52)

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (ζηµιές)

(243.859,52)

Τα ποσά του ισολογισµού περιλαµβάνουν τα εξής :
Τα έξοδα εγκατάστασης ευρώ 129.787,06 αφορούν τα έξοδα ιδρύσεως της εταιρείας ευρώ
5.423,42 και προγράµµατα Η/Υ ευρώ 124.363,64. Αυτά έχουν αποσβεσθεί κατά ευρώ
128.932,50 και παραµένει αναπόσβεστη αξία ευρώ 854,56.
Το πάγιο Ενεργητικό αξίας κτήσεως ευρώ 517.748,48 αφορά ακινητοποιήσεις σε ακίνητα
τρίτων (ΕΛΤΑ ) ευρώ 3.551,76 και έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό ευρώ 514.232,72 µεγάλο µέρος
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των οποίων προµηθευτήκαµε από τα ΕΛΤΑ. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποσβεσθεί
κατά ευρώ 511.701,19 και παραµένει αναπόσβεστο υπόλοιπο ευρώ 6.083,29.
- Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.
Οι απαιτήσεις ευρώ 409.320,81 αφορούν :
i. Μη εισπραχθείσες αµοιβές για Εκπαίδευση, ευρώ 408.005,29. Αναλυτικά:
─

από ΕΛΤΑ ευρώ 375.782,09

─

από Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ ευρώ 17.100,00

─

από ΟΣΕ A.E., ΕΡΓΟΣΕ A.E. και ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. ευρώ 7.950,00

─

από ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ ευρώ 7.173,2

ii.

Χρεώστες διάφοροι ευρώ 4.060,88

iii.

Λογαριασµοί προκαταβολών ευρώ 178,57

Τα διαθέσιµα της εταιρείας στις 31/12/2016 ανέρχονται σε ευρώ 66.744,59. Η εταιρεία δεν
κατέχει συνάλλαγµα.

Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ευρώ 24.673,51 περιλαµβάνουν πρόβλεψη για
έκτακτους κινδύνους.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας στις 31/12/2016 ανέρχονται σε ευρώ 390.823,05 και αφορούν
υποχρεώσεις σε:
─

Προµηθευτές ευρώ 25.850,93

─

Επιταγές πληρωτέες ευρώ 1.313,98

─

Προκαταβολές πελατών ευρώ 0,00

─

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ευρώ 15.865,61 οι οποίες αποδόθηκαν ή θα
αποδοθούν το 2017.

─

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις ευρώ 310.716,89.
Αναλυτικά προς ΕΛΤΑ

ευρώ 310.716,89 (περιλαµβάνει

ενοίκια

ευρώ 45.905,16,

ασφάλιστρα ευρώ 5.136,21 και µισθοδοσία αποσπασµένου προσωπικού ευρώ
256.884,92) & προς ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ευρώ 2.790,60.
•

Λοιποί πιστωτές διάφοροι ευρώ 35.273,41.

Οι από ευρώ 243.859,52 ζηµιές χρήσεως µετά την πρόσθεση του υπολοίπου κερδών
προηγούµενων χρήσεων ευρώ 96.710 µετατρέπονται σε υπόλοιπο

ζηµιών χρήσεως εις νέο

ευρώ 147.439.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε ευρώ 70.474,62 µειωµένο κατά ευρώ
243.859,52 και εποµένως έχει εφαρµογή το άρθρο 47 του νόµου 2190/20.
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Με το υπ’ αριθ. 212 Πρακτικό της συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβούλιου την 16η Ιουνίου
2016 εγκρίθηκε η µελέτη Βιωσιµότητας του ΚΕΚ για την τριετία 2016 -2018, η οποία εν
συνέχεια υποβλήθηκε προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30/06/2016.
Σύµφωνα µε την µελέτη Βιωσιµότητας του ΚΕΚ για την τριετία 2017 -2019 αναπτύχτηκαν 3
σενάρια ( απαισιόδοξο, βασικό και αισιόδοξο) τα οποία βασίστηκαν στις εξής παραδοχές :
1.

Το εγκεκριµένο και αναµορφωµένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014 -2016 του

ΚΕΚ από το ∆Σ των ΕΛΤΑ σύµφωνα µε το οποίο το εκπαιδευτικό έργο που θα ανατίθετο για
το 2016 θα ήταν ύψους 723.000€ συµπεριλαµβανοµένου και του ΛΑΕΚ.
2.

Οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο τρέχον ευρωπαϊκό πρόγραµµα Ex.Tra.-3D αλλά

και σε τρία υποψήφια ERASMUS+ για χρηµατοδότηση µε leader τα ΕΛΤΑ, την La Poste και
την Posta Romana καθώς και ως leader στο Bridging The Gap στο πρόγραµµα BalkanMed του
Interreg.
3.

Οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο συµβάσεων συνεργασίας µε τρίτους

αποτέλεσµα της προσπάθειάς µας για εξωστρέφεια, αλλαγή του µίγµατος πωλήσεων και
αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΚΕΚ.
4.

Η διασφάλιση διαχρονικά, απέναντι στον ανταγωνισµό, της επιχειρηµατικής τεχνογνωσίας

των ΕΛΤΑ και της ασφαλούς µεταφοράς της στη θέση εργασίας µε τον πλέον
αποτελεσµατικό, ποιοτικό, γρήγορο και αποδοτικό τρόπο.
5.

Η βελτιστοποίηση της απόδοσης των διατιθέµενων οικονοµικών και άλλων πόρων για την

ολιστική κάλυψη των διαρκώς αυξανόµενων εκπαιδευτικών αναγκών λόγω των οργανωτικών
και τεχνολογικών αναγκών καθώς και των αναδιαρθρώσεων του προϊοντικού χαρτοφυλακίου
της µητρικής εταιρείας ειδικά µετά την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς.
6.Η επίτευξη χαµηλού κόστους παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ειδικά µετά την
εφαρµογή της εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (Μέσο Ωριαίο Κόστος ανθρωποώρας 7,30€
περίπου) έναντι των διαµορφούµενων στην αγορά που

κινούνται από 20€/ΑΩ µέχρι και

55€/ΑΩ περίπου (ανοικτά διεπιχειρησιακά σεµινάρια ιδιωτικών ΚΕΚ).
7. Η διασφάλιση της πλήρους απορρόφησης κατ' έτος των χρηµατοδοτικών πόρων του
ΛΑΕΚ ή άλλων φορέων καθώς το ΚΕΚ ως εξωτερικός φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης
µπορεί να διαµορφώνει τιµές µέχρι και το ανώτατο προβλεπόµενο όριο και παράλληλα να
επιτυγχάνει σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας υπέρ της εκπαίδευσης. Επίσης επιστρέφει
εµµέσως πόρους ύψους µέχρι και 50% µέσω της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΚΕΚ και
των ενοικίων που καταβάλει σε σχέση µε τα αρχικώς καταβληθέντα από τα ΕΛΤΑ στο ΙΚΑ για
το 0,24% του ΛΑΕΚ.
8. Η διασφάλιση της ποιότητας και της προσαρµογής της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις
ανάγκες των ΕΛΤΑ λόγω της εξειδίκευσης και της µεγάλης εµπειρίας του ΚΕΚ - ΕΛΤΑ (πλέον
των 2.750.000 ανθρωποωρών εκπαίδευσης & κατάρτισης).
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9. Η ευέλικτη και ποιοτικά αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία της ΚΕΚ -ΕΛΤΑ Α.Ε.,
που µπορεί να επεκταθεί περαιτέρω µε τα ΕΛΤΑ, ώστε να αυξηθούν οι οικονοµίες κλίµακας
αλλά και να βελτιωθεί η ταχύτητα ανταπόκρισης στην κάλυψη των εκπαιδευτικών τους
αναγκών.
10. Η διατήρηση του πόρου 0,24% ΛΑΕΚ/ΟΑΕ∆ και του ίδιου πόρου 0,25% της ΕΣΣΕ επί του
τζίρου των ΕΛΤΑ ως συµπλήρωµα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
11. Η στήριξη του ΚΕΚ την επόµενη τριετία 2017 - 2019 ώστε οι δράσεις εξωστρέφειας που
σταδιακά αναπτύσσει και εφαρµόζει να αρχίζουν να αποδίδουν και να το καταστήσουν
αυτοδύναµο σε µεγάλο βαθµό βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό και την θέση της µητρικής
εταιρείας αλλά και για να µην χαθεί η τεχνογνωσία που έχει σωρευτεί τα 18 χρόνια συνεπούς
και αδιάκοπης λειτουργίας του.
12. Η τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων σύµφωνα µε τα οποία οι σύγχρονες
επιχειρήσεις παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση ανά εργαζόµενο ετησίως της
τάξεως των 40 ωρών. Οι δε πόροι που διατίθενται από τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ανέρχονται µεσοσταθµικά στο 1% µέχρι και 2% του κύκλου εργασιών τους. Με βάση λοιπόν
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο τα ΕΛΤΑ ετησίως πρέπει να παρέχουν στους εργαζόµενους µέχρι και
257.000 Α/Ω εκπαίδευση και κατάρτιση.
13. Η απτή συµβολή της ΚΕΚ - ΕΛΤΑ Α.Ε. στην, επί µια και πλέον δεκαετία, συνεχή
κερδοφορία του Οµίλου ΕΛΤΑ, καθώς το διαρκώς καταρτιζόµενο προσωπικό ήταν και
παραµένει να είναι ο βασικός µοχλός ανάπτυξης και προοπτικής των ΕΛΤΑ.
14. Η εξειδίκευση που έχει αποκτήσει µέσα από το παραγόµενο έργο της η ΚΕΚ -ΕΛΤΑ Α.Ε.
προς όφελος της ΕΛΤΑ Α.Ε. τόσο µέσω των προγραµµάτων εκπαίδευσης όσο και των
συµβουλευτικών της υπηρεσιών που την καθιστούν διαχρονική τράπεζα ταχυδροµικής
τεχνογνωσίας.
15. Στη διασφάλιση της επιχειρηµατικής τεχνογνωσίας των ΕΛΤΑ έναντι τρίτων που αποτελεί
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου
τους στο πλαίσιο της απελευθερωµένης πλέον ταχυδροµικής αγοράς

Προγραµµατίζονται οι ακόλουθες ενέργειες για την επάνοδο της εταιρείας σε
θετικά αποτελέσµατα:

- δράσεις εξωστρέφειας

. ξένες γλώσσες, εξειδικευµένες επιµορφώσεις σε θέµατα ταχυδροµικών υπηρεσιών και
ενέργειας, πιστοποιητικά επάρκειας σε γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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-δράσεις επαγγελµατικής (ταχυδροµικής) ειδικότητας

. πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων ειδικοτήτων ταχυδροµικών υπαλλήλων και
συνέργεια ΙΕΚ-ΚΕΚ ΕΛΤΑ για υποστήριξη των ειδικοτήτων αυτών

. πραγµατοποίηση των κύκλων εκπαίδευσης µετατασσόµενων υπαλλήλων στον κλάδο 1
(∆ιοίκησης-Εκµ/σης) όποτε καταστεί αναγκαίο από τον ΕΛΤΑ.

- δράσεις οργανωτικής παρέµβασης

.

στοιχειοθέτηση

παρατηρητηρίου

ευρωπαϊκών

προγραµµάτων

και

προώθηση

ολοκληρωµένων πακέτων συµµετοχών προς τρίτους

. στοιχειοθέτηση παρατηρητηρίου ταχυδροµικής αγοράς και προώθηση ολοκληρωµένων
πακέτων λύσεων στρατηγικής, συµβουλευτικής, µάρκετινγκ κ.α.

.

πιστοποίηση ως Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.

. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε τρίτους φορείς (ΚΤΕΛ, ΟΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ π.) µε
θέµα την ‘’Εξοικονόµηση κόστους και καυσίµου στην οδήγηση’’.

. πιστοποίηση από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για εκπαίδευση σε διαφορετικές χρήσεις
και τύπους drones. Είναι µία νέα εκπαιδευτική ανάγκη και στόχος του ΚΕΚ είναι να την
καλύψει

σε συνεργασία µε την ΥΠΑ και τους εξειδικευµένους εκπαιδευτές που αυτή θα

υποδείξει.

. υλοποίηση νέων προγραµµάτων µε θέµα την υγιεινή και ασφάλεια των αεροδροµίων καθώς
και εξειδικευµένα προγράµµατα για υπηρεσίες αεροδροµίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

-

ενεργοποίηση του προβλεπόµενου από την ΕΣΣΕ 2013-2014 (όρος 3 παρ. β

) για

χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης κατά 0,25% του τζίρου του ΕΛΤΑ από τον ίδιο τον ΕΛ.ΤΑ.
- αποκλειστικός φορέας διαχείρισης και εκτέλεσης του εκπαιδευτικού έργου του ΕΛ.ΤΑ. µε
σκοπό τη διασφάλιση της επιχειρηµατικής τεχνογνωσίας των ΕΛΤΑ έναντι τρίτων που
αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Σχεδίου τους στο πλαίσιο της απελευθερωµένης πλέον ταχυδροµικής αγοράς
- Κατάθεση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχεδίου βιωσιµότητας της εταιρείας µε
βάση τις τρέχουσες εξελίξεις.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το ΚΕΚ για όλη την αναφερόµενη χρονική περίοδο δεν παρέκλινε:
1.

Των απαιτήσεων και κατευθύνσεων των Μετόχων όπως εξειδικεύτηκαν από την ∆ιοίκησή
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 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΕΣΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΕΒΕΛΗΣ

∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙ∆Η

ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
Αυτή η Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
που αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου µε
ηµεροµηνία 19 Ιούλιου 2017
Αθήνα,

20 Ιουλίου 2017

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Χριστόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.. 28481
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 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 ∆ιοικητικού 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 . ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια
ευρώ (€198.900,00), διαιρούµενο σε έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (6.630) 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 .∆ . 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 31/12/2016 παρατίθενται στον
κάτωθι πίνακα .
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
µε 70% και
ΠΟΣΤ ΕΛΤΑ (Οµοσπονδία εργαζοµένων) µε 30%.
IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα
ελέγχου .
V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που
απορρέουν από τις µετοχές της .
VI. Συµφωνίες µετόχων της εταιρείας.
∆εν 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 .
VII. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης
καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισµό και την
αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των
διατάξεών του καταστατικού της του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ .Ν .
2190/1920.
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VIIΙ . Αρµοδιότητα του ∆ .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 ∆ιοικητικό
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 .
∆εν 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της εταιρείας
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού 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. ∆εν υφίσταται πρόβλεψη αποζηµίωσης για τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας .
Για το ∆ .Σ . της εταιρείας
Ο Πρόεδρος του ∆ .Σ

Παναγιώτης Καλαϊτζίδης
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
“ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε”
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» , οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, 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 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία ( ΦΕΚ/
Β΄/2848/23.10.2012).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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών 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
χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας της «ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, 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
καθίσταται µικρότερο του 1/2 του µετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχει
περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η
περιγραφείσα κατάσταση ενδεχοµένως να υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας
σχετικής µε την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Όπως αναφέρεται
στη σηµείωση 5.5.1. των χρηµατοοικονοµικών 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.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν.4336/2015, σηµειώνουµε ότι :
α) Κατά την γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβούλιου έχει καταρτισθεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το
περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31/12/2016
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχο µας, για την Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβούλου.
.
Αθήνα,

20 Ιουλίου 2017

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Χριστόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.. 28481
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµ.

31/12/2016

31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

5.1

6.083

7.149

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5.2

855

22.599

44

16

6.982

29.764

408.005

472.001

4.239

1.231

66.745

80.016

Σύνολο

478.971

553.248

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

485.971

583.012

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

5.3

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5.4

Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

5.5

198.900

198.900

Τακτικό αποθεµατικό

5.5

4.934

4.645

Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια

5.5

14.079

14.079

Αποτελέσµατα εις νέον

5.5

(147.439)

96.710

70.475

314.334

24.674

24.674

24.674

24.674

337.872

212.054

-

-

52.951

31.950

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

390.823

244.004

Σύνολο Υποχρεώσεων

415.497

268.677

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

485.971

583.012

Σύνολο
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις

5.6

Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

5.7

Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

5.7

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

451.058

772.145

Κόστος πωλήσεων

(543.137)

(667.060)

Μικτό Κέρδος

(92.079)

105.085

Έξοδα διοίκησης

(162.052)

(136.494)

10.271

38.081

(243.860)

6.672

-

1.478

-

-

(243.860)

8.150

Κύκλος εργασιών

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη/ ( Ζηµιές) Προ Φόρων
Φορολογία εισοδήµατος
Κέρδη/(Ζηµιές) Μετά Φόρου

(6.340)
(243.860)

1.811

-

-

(243.860)

1.811

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα αναγνωρισθέντα
απ’ ευθείας στα Ίδια κεφάλαια από :
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου καθαρά
φόρου εισοδήµατος
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα µετά από
φόρους

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2015,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ

198.900

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1-31/12/2015
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Προσαρµογές
Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/131/12/2015
Συνολική µεταβολή περιόδου

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

18.432

95.191

312.523

292

(292)

0

1.811

1.811

Σύνολο

0

292

1.519

1.811

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31ης ∆εκεµβρίου 2015

198.900

18.724

96.710

314.334

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2016,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ

198.900

18.724

96.710

314.334

289

(289)

0

(243.860)

(243.860)

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1-31/12/2016
Προσαρµογές
Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/131/12/2016
Συνολική µεταβολή περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31ης ∆εκεµβρίου 2016

0

289

(244.149)

(243.859)

198.900

19.013

(147.439)

70.475

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Ποσά σε €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ ( Ζηµιές) προ φόρων

1/131/12/2016

1/131/12/2015

(243.860)

8.150

22.810

9.974

0
(221.050)

(1.478)
16.646

60.960
146.819

90.431
(84.626)

0
(13.271)

(3.580)
18.871

0
0

(21.210)
1.478

0

(19.732)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Μείον:
Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες / (πληρωθέντες)
Μερίσµατα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

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

(13.271)

(861)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

80.016

80.877

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

66.745

80.016

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΚΕΚ ΕΛΤΑ AΕ, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών
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, όπως έρευνα, µελέτες, ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια, έκδοση
εκπαιδευτικών βοηθηµάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και συµµετοχή σε
ολοκληρωµένα προγράµµατα οποιασδήποτε µορφής τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην
επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.kek-elta.gr.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
την 19/07/2016 µε τριετή διάρκεια και η σύνθεσή του έχει ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Παναγιώτης Καλαϊτζίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Παναγιώτης Μαλέσκος

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Μουτεβελής

ΜΕΛΗ

Μιχάλης Κυπραίος
∆έσποινα Χαλκίδη
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Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016
(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31 ∆εκεµβρίου 2015)
εγκρίθηκαν από το ∆.Σ στις 19/07/2017.
Η εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ 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 2016, που καλύπτουν την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2016, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).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 ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 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.
Η εταιρεία δεν εφαρµόζει τα ∆.Λ.Π. 33 «Κέρδη ανά µετοχή» και ∆.Λ.Π. 14 «Οικονοµικές
πληροφορίες κατά τοµέα» (αναθεωρήθηκε µε το ∆.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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 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 ∆εκεµβρίου 2016 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα.

3. Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
3.1. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ∆ΠΧΑ και διερµηνείες που µέχρι την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είχαν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των
οποίων η εφαρµογή σύµφωνα µε το Σ∆ΛΠ ήταν υποχρεωτική για την χρήση που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2016.

Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
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•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές
εργαζοµένων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/02/2015)

Τον Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού
στο ∆ΛΠ 19 µε τίτλο «Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων». Οι εν
λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά
µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να
απλοποιήσουν 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015)

Τον ∆εκέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ Κύκλος 2010-2012», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά µε επτά
θέµατα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 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 16 /∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των σωρευµένων
αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Υπηρεσίες Βασικών ∆ιευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

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)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της
απόκτησης συµµετοχής σε µία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και
διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

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

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ
38. Το ∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος
µε τον οποίον αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον 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
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απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που
δηµιουργούνται από µία δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των µελλοντικών
οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

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

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει
η χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή,
αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο
όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς, µε τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες
φυτείες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που
αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις 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 προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού
στο ∆ΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, µία οικονοµική οντότητα έχει την επιλογή να
αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου
της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την
έκδοση των συγκεκριµένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ Κύκλος 2012-2014», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα
και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
εφαρµόζονται για ετήσιες 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
διάθεσης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή των τροποποιήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις
συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέµα
τοπικής αγοράς, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική
αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

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
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κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

Τροποποιήσεις στα ∆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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.

Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
•

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

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 14.
Σκοπός του ενδιάµεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των
χρηµατοοικονοµικών αναφορών των οικονοµικών οντοτήτων 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
συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονοµικών οντοτήτων. Η εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν
αναµονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου.

•

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

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

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

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

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές
Περιουσιακών Στοιχείων µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν
λόγω τροποποιήσεων)

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου
σκοπού στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η
αντιµετώπιση µίας αναγνωρισµένης ασυνέπειας µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και
αυτών του ∆ΛΠ 28, σχετικά µε τον χειρισµό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων
µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον ∆εκέµβριο του 2015, το
IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναµονή των
αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό βάσει της µεθόδου
της καθαρής θέσης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

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

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

•

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου
σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο
λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η

Σελίδα 24 από 43

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ∆εκεµβρίου 2016

Ποσά σε €

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις,
αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

•

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου
σκοπού στο ∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις
οικονοµικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους
επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που προκύπτουν
από ταµειακές ροές, καθώς και των µη ταµειακών µεταβολών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να
έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και 01/01/2018)

Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ –
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα
και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου
εφαρµογής του Προτύπου, ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας
κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ∆ΠΧΑ 12, και την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 28. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να
έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

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

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

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

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

3.2. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 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
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 4 «Σύνοψη των λογιστικών
πολιτικών», αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές
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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.
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
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 ∆εκεµβρίου 2016. 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.
4. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
4.1. 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 παράγραφο «3.2.
Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις», ότι χρησιµοποιούνται λογιστικές
εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι
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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.
4.2. 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
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.
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4.3. 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.
4.4. 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
Εκτυπωτές / Hardware

10
1-5

Οι υπολειµµατικές αξίες, οι ωφέλιµες ζωές και οι µέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται και
προσαρµόζονται εάν είναι απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσης.
4.4.1. 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
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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.`
4.5. 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.
─

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.
∆ηµιουργούνται 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.
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4.6. 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.
─ 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.
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.
∆εν 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.

Σελίδα 32 από 43

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ∆εκεµβρίου 2016

Ποσά σε €

4.7. 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 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).
4.8. 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.

4.9. 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.
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
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τροποποίηση, αυτή αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση
µίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα.
4.10.

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 ∆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 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.
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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.

5. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
5.1.

Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Παρατίθεται αναλυτικά η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας:
Οικόπεδα Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2015
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2015

546
(102)
444

5.623
4.700
(3.167)
7.156

6.169
4.700
(17.594)
7.600

Μικτή Λογιστική αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2015

3.552
(3.108)
444

514.233
(507.527)
6.705

517.785
(510.635)
7.149

Οικόπεδα Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2016
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2016

444
(102)
342

6.705
(963)
5.742

7.149
(1.066)
6.084

Μικτή Λογιστική αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2016

3.552
(3.210)
342

514.233
(508.491)
5.742

517.785
(511.701)
6.084

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.
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5.2.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν προγράµµατα Η/Υ ενώ οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις.
Ακολούθως παρατίθεται αναλυτικά η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.:
Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ
Λογιστική Αξία 1/1/2015

12.343

Προσθήκες

16.510

∆απάνη απόσβεσης

(6.255)

Λογιστική Αξία 31/12/2015

22.599

Προσθήκες
∆απάνη απόσβεσης
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2016

(21.744)
855

Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση

107.853
(95.510)

Λογιστική Αξία 1/1/2015

12.343

Μικτή Λογιστική αξία

124.363

Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση

(101.765)

Λογιστική Αξία 31/12/2015

22.599

Μικτή Λογιστική αξία

124.363

Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2016

(123.509)
855
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5.3.

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2016

31/12/2015

375.782

447.660

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ

17.100

20.136

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

15.123

4.205

408.005

472.001

Λιγότερο από 3 µήνες

50.823

194.128

Μεταξύ 3 και 6 µηνών

161.271

215.751

Μεταξύ 6 και 12 µηνών
Σύνολο

195.911

62.122

408.005

472.001

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ ΑΕ

Σύνολο

Χρόνος είσπραξης

31/12/2016

31/12/2015

Χρεώστες

4.061

1.053

Προκαταβολές & πιστώσεις

(179)

179

Έξοδα εποµένων χρήσεων
Σύνολο

4.239

1.231

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.
5.4.

Ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων

Τα ταµιακά διαθέσιµα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

2.230

1.877

64.514

78.139

66.745

80.016
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5.5.

Ανάλυση καθαρής θέσης

5.5.1. Μετοχικό κεφάλαιο-Λοιπά αποθεµατικά
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €
198.900,00, διαιρούµενο σε 6.630 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 30
έκαστη.
Τα «Αποθεµατικά» της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015

4.353

14.079

18.432

292

0

292

4.645

14.079

18.724

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

4.645

14.079

18.724

289

0

289

4.935

14.079

19.014

Αναλυτική παρουσίαση της κίνησης που παρουσίασε η Καθαρή Θέση της εταιρείας,
παρατίθεται στην “Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων” του παρόντος.
∆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 = 35%),
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:
─ Πιστοποίηση ως Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.
─ Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε τρίτους φορείς (ΚΤΕΛ, ΟΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ
κλπ.) µε θέµα την ‘’Εξοικονόµηση κόστους και καυσίµου στην οδήγηση’’.
─ Πιστοποίηση από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για εκπαίδευση σε διαφορετικές
χρήσεις και τύπους drones. Είναι µία νέα εκπαιδευτική ανάγκη και στόχος του ΚΕΚ είναι
να την καλύψει σε συνεργασία µε την ΥΠΑ και τους εξειδικευµένους εκπαιδευτές που
αυτή θα υποδείξει.
─ Υλοποίηση νέων προγραµµάτων µε θέµα την υγιεινή και ασφάλεια των αεροδροµίων
καθώς και εξειδικευµένα προγράµµατα για υπηρεσίες αεροδροµίων.
─ Κατάθεση προτάσεων για συµµετοχή σε τρία Ευρωπαϊκά προγράµµατα

5.6.

Λοιπές προβλέψεις

Το ποσό των ευρώ 24.674 αφορά σε πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους ευρώ 10.000 και
πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτης χρήσης 2010 ευρώ 14.674.
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5.7.

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των προµηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων της εταιρείας αντίστοιχα:
31/12/2016

31/12/2015

336.558

204.755

1.314

7.299

337.872

212.054

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

15.866

9.598

1.812

42

35.273

22.310

52.951

31.950

Υποχρεώσεις από φόρουςτέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά
καθώς, εξαιτίας της βραχυπρόθεσµης διάρκειας τους, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές
αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό, αποτελούν µία λογική προσέγγιση των εύλογων
αξιών.
5.8.
•

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
•

1/1-31/12/2016
20,41%

1/1-31/12/2015
13,61%

Έξοδα ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας είχε ως ακολούθως:
1/1 - 31/12/2016
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων

Κόστος
πωληθέντων

Έξοδα διοίκησης

4.806

19.255

410.320

94.682

77.288

19.322

1.760

440

∆ιάφορα Έξοδα

30.715

23.821

Αποσβέσεις

18.248

4.562

Προβλέψεις

-

-

Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη

Σύνολο

543.137

162.052
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1/1 - 31/12/2015

Κόστος
πωληθέντων

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Έξοδα διοίκησης
-

-

516.119
89.460

89.607
21.915

3.520

880

49.982

22.096

Αποσβέσεις

7.979

1.995

Προβλέψεις

-

-

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα Έξοδα

Σύνολο
5.9.

667.060

136.494

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Την χρήση 2016 τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα της εταιρείας που σχετίζονται µε τόκους
προθεσµιακών καταθέσεων είναι µηδενικά έναντι ποσού € 1.479 το 2015.
5.10.

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 2015, όπως και στη
χρήση 2014, λόγω της φορολογικής αναµόρφωσης µη εκπιπτόµενων δαπανών.
31/12/2016

31/12/2015

Τρέχον έξοδο φόρου

-

6.340

Αναβαλλόµενος Φόρος Αποτελεσµάτων

-

-

-

6.340

31/12/2016

31/12/2015

Κέρδη (Ζηµιές)/ Προ Φόρων

-

8.150

Φορολογικός συντελεστής

-

29%

-

2.364

Αναµενόµενο φορολογικό έξοδο µε τον
θεσπισµένο φορολογικό συντελεστή
Φόρος επί µη αναγνωριζόµενων
φορολογικά δαπανών
Πραγµατοποιθέν φορολογικό έξοδο,
καθαρό

-

3.976

-

6.340

Σταθµισµένος φορολογικός
συντελεστής

-

77,78%

5.11. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Καµία από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καµία εγγύηση δεν
δόθηκε ή λήφθηκε.
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ποσά σε €

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

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

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

ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ
5.12.

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2016
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ
*
307.926
307.926
2.791

2.791
375.782
375.782

17.100
17.100

310.717

392.882
703.599

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2015
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ
447.660
447.660

155.685
155.685

403
403

20.136

20.136

467.796

156.089
623.885

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 01/01/2016 - 31/12/2016
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ
353.877
353.877

382.829
382.829

25.088
25.088

1.931

1.931

355.808

407.918
763.726

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 01/01/2015 - 31/12/2015
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ
396.422
396.422

760.289
760.289

5.220
5.220

1.735

1.735

398.156

765.509
1.163.665

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 2015 σε
ευρώ 359.821 ( προ ΦΠΑ) έναντι ποσού ευρώ 335.777 για τη χρήση 2015. Ο αριθµός
εργαζοµένων για το 2016 ανήλθε σε 7 άτοµα έναντι 8 ατόµων για τη χρήση 2015.

5.13.

Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη

Στην χρήση 2016, για το διάστηµα από 19/7/2016 έως και 31/12/2016

οι αµοιβές των

µελών του διοικητικού συµβούλιου ανέρχονται σε ποσό ευρώ 21.231,37. Στην χρήση 2015
δεν υπάρχουν αµοιβές των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
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5.14.

Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις

Η δικηγόρος κ. Ευαγγέλου Καλλιόπη έχει κατάθεση αγωγή κατά της εταιρείας ζητώντας
επιπλέον αποζηµίωση 100.000 ευρώ. Η αγωγή αυτή εκδικάσθηκε την 10η Μάϊου 2011 στο
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Με την υπ’ αρίθ.172/2012 απόφαση του Μον/λους
Πρωτοδικείου Αθηνών αποφασίστηκε η απόρριψη της αγωγής. Στο παρόν στάδιο δεν είναι
δυνατόν να εκτιµηθεί η τελική έκβαση της αγωγής αυτής και ως εκ τούτου η εταιρεία έχει
σχηµατίσει πρόβλεψη στα βιβλία της ποσού 10.000 ευρώ.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 σχηµατίζοντας όµως πρόβλεψη
ποσού ευρώ 14.673,51 για ενδεχόµενους πρόσθετους φόρους για την ανέλεγκτη αυτή χρήση.
5.15.

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες εγγυήσεις:
Εγγυητικές επιστολές
Εγγυητικές επιστολές τραπεζών
Σύνολο

31/12/2016
11.325
11.325

31/12/2015
13.460
13.460

6. 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.
6.1.

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

Ο κύριος πελάτης της εταιρείας είναι η µητρική εταιρεία ΕΛΤΑ ΑΕ και εποµένως θεωρείται πως
δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος.
6.2.

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.

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

334.292

204.755

1.314

7.299

335.606

212.054

7. 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
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Ποσά σε €

•

να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας προϊόντα
αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου.
2016

2015

425.497

268.677

66.745

80.016

Καθαρή Υποχρέωση

348.752

188.661

Πλέον: Ίδια Κεφάλαια

70.475

314.334

419.227

502.995

83,2%

37,5%

Υποχρεώσεις σε Τρίτους προς Απόδοση
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Καθαρής Υποχρέωσης
∆είκτης Κεφαλαιακής & ∆ιάρθρωσης

7.1. 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

Καλαϊτζίδης Παναγιώτης:

Πρόεδρος ∆.Σ.

Γεώργιος Μουτεβελής:

∆ιευθύνων Σύµβουλος.

Παπαζέκος Αλέξανδρος:

Προϊστάµενος Τ.Ο.∆.Υ.
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