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Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουµε για έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε» για τη χρήση 2007. Οι οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά παρουσιάζονται µε
βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π). Για το λόγο αυτό
και προκειµένου οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης του 2006 να είναι συγκρίσιµες µε
αυτές της χρήσης του 2007, έγινε αναπροσαρµογή των χρήσεων 2005 και 2006 (πρώτη
εφαρµογή 1/1/2006), σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
1. Η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η θέση της
Η Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ αποτελεί συνέχεια της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, που προσφέρεται
στην ελληνική αγορά εδώ και 20 χρόνια. Ως θυγατρική, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2001
δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη των υποδοµών, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και στην
αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η προτεραιότητα και στόχος της
∆ιοίκησης είναι η “Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ” να παρέχει µε Ταχύτητα και Αξιοπιστία Υπηρεσίες
Ταχυµεταφορών, οι οποίες αφορούν σε ειδικής επείγουσας διαβίβασης και επίδοσης
αντικείµενα (επιστολές & εµπορικά δέµατα) του εσωτερικού και εξωτερικού. Ταυτόχρονα,
υψηλή προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισµός των βασικών υποδοµών, περαιτέρω
ανάπτυξη των Πωλήσεων, ανασχεδιασµός του δικτύου διαβιβάσεων, η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών µε στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας και παραγωγικότητας.
Το δίκτυο που χρησιµοποιεί η εταιρεία για τη διακίνηση των αντικειµένων αποτελεί το
συγκριτικό της πλεονέκτηµα απέναντι στο ανταγωνισµό. Επίσης, η συµφωνία της
Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ µε τη µητρική εταιρεία για τη χρήση του δικτύου της δίνει τη
δυνατότητα κάλυψης από την Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ κάθε σηµείου Ελλαδικού χώρου σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Επιπλέον, η παρουσία της εταιρείας µε δικά της γραφεία σε µεγάλα αστικά κέντρα, µέσω των
οποίων διακινείται το 80% των αντικειµένων, καθώς και κέντρα διαλογής στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, δίνουν στην εταιρεία ευελιξία και δυνατότητα πλήρους έλεγχου των
προσφερόµενων υπηρεσιών στους πελάτες της.
Η εταιρία «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.» διαθέτει 21 καταστήµατα, 36 πρακτορεία και 2 κέντρα
διαλογής. Η εταιρεία παρέχει όλες τις βασικές υπηρεσίες ταχυµεταφορών βάρους έως 20
κιλών µε συγκεκριµένες ώρες επίδοσης και σε συνδυασµό µε ειδικές πρόσθετες υπηρεσίες,
που προσφέρονται µε τις απαιτήσεις του πελάτη. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες της
Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ οµαδοποιούνται στα εξής προϊόντα:
•

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

•

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

•

SPM αφορά διακίνηση αντικειµένων και επίδοση στο εξωτερικό την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα στις κύριες Ευρωπαϊκές πόλεις και τη ταχύτερη δυνατή επίδοση (2-6
ηµέρες) στον υπόλοιπο κόσµο σε 179 συνολικά χώρες.
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Σε ότι αφορά στην οργανωτική δοµή της Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ, σηµειώνεται ότι αυτή είναι
δοµηµένη σε επτά ∆ιευθύνσεις (Εµπορικής, ∆ικτύου, Παραγωγής, ∆ιοικητικού, Ανθρωπίνου
∆υναµικού, Οικονοµικής)
Ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας στην αγορά στην οποία λειτουργεί
∆ιαχρονικά, ο κλάδος των ταχυµεταφορών ακολουθεί ανοδική πορεία και µάλιστα οι ρυθµοί
ανάπτυξης παρουσίασαν αύξηση διψήφιου µεγέθους και κατά το 2006. Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός
µέσος όρος διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων ανά κάτοικο ανέρχεται σε 200
αντικείµενα σε ετήσια βάση, στην Ελλάδα το αντίστοιχο µέγεθος αγγίζει µόλις τα 60
ταχυδροµικά αντικείµενα ανά κάτοικο. Από πλευράς εσόδων, η συνολική αξία της
ταχυδροµικής αγοράς ανήλθε σε 671,5 εκ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε
σύγκριση µε το 2005. Τα συνολικά έσοδα της ταχυδροµικής αγοράς κατανέµονται κατά
60,3% στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ), 39,2% στις επιχειρήσεις
ταχυµεταφορών και κατά 0,4% στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς
ειδικής άδειας.
Η εγχώρια αγορά ταχυµεταφορών εµφάνισε µια συνολικά ανοδική πορεία κατά την περίοδο
1991-2007, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 24,3%. Η αξία της ελληνικής ταχυδροµικής
αγοράς για το 2006, σύµφωνα µε µελέτη της ΕΕΤΤ, ανήλθε σε 671,5 εκ. ευρώ
συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών υπό καθεστώς
ειδικής άδειας. Από αυτά, η αξία της αγοράς ταχυµεταφορών διαµορφώθηκε σε 263 εκ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2% σε σχέση µε το 2005. Ο όγκος ταχυδροµικών
αντικειµένων που διακινήθηκε από τους εγγεγραµµένους στο Μητρώο της ΕΕΤΤ
ταχυδροµικούς παρόχους -κατόχους γενικών / ειδικών αδειών- εκτός του Φορέα Παροχής
Καθολικής Υπηρεσίας ανήλθε σε 52 εκατοµµύρια ταχυδροµικά αντικείµενα περίπου. Στην
αγορά ταχυµεταφορών διακινήθηκαν 45 εκατοµµύρια ταχυδροµικά αντικείµενα έναντι 39,2
εκατοµµυρίων το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%.
Ο ρόλος της «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ» ενισχύθηκε σηµαντικά, υπερδιπλασιάζοντας το
µερίδιο αγοράς τους, από 7% το 2003 σε 15% σήµερα, παρουσιάζοντας τριπλάσιο ρυθµό
ανάπτυξης από αυτόν της αγοράς τα τελευταία 3 χρόνια.
Σηµαντικά χαρακτηριστικά του ρυθµιστικού νοµικού, µακροοικονοµικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιχείρηση.
Με το Ν.2668/98, ο οποίος ενσωµάτωνε την οδηγία 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3185/03, ο οποίος ενσωµάτωνε την οδηγία 2002/39/ΕΚ, επιχειρήθηκε ο συνδυασµός
Καθολικής Υπηρεσίας και σταδιακής απελευθέρωσης και δηµιουργήθηκε το νοµικό πλαίσιο,
που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα, µε στόχο τη
διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού και την παροχή καθολικής υπηρεσίας για την
εξυπηρέτηση και το συµφέρον των χρηστών.
Η απελευθέρωση αυτή προέβλεπε τη µείωση των ορίων του αποκλειστικού τοµέα από
01.01.2003 στα 100 γραµµάρια και τρεις φορές το τέλος µιας επιστολής 20 γραµ Α’
προτεραιότητας και από 01.01.2006 στα 50 γραµµάρια και δυόµισι φορές το τέλος µιας
επιστολής 20 γραµµαρίων Α’ προτεραιότητας.
Σύµφωνα µε τη 3η Ταχυδροµική Οδηγία, προβλέπεται από 01-01-2013 η πλήρης
απελευθέρωση της Ταχυδροµικής Αγοράς στην Ελλάδα. Στο ενδιάµεσο διάστηµα, θα
καθοριστεί ο µηχανισµός χρηµατοδότησης του πρόσθετου κόστους, που δηµιουργούν οι
υποχρεώσεις της καθολικής υπηρεσίας.
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2. Επιδιώξεις και στρατηγικές, βασικοί πόροι, κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Ο στρατηγικός στόχος της Εταιρείας περιλαµβάνεται στην αποτύπωση του Οράµατος:

να διαδραµατίσουµε ηγετικό ρόλο στην αγορά των ταχυµεταφορών, προσφέροντας την πιο
γρήγορη, αξιόπιστη και φιλική εξυπηρέτηση, στηριζόµενοι σε άρτια καταρτισµένο προσωπικό
και σύγχρονα µέσα. Παράλληλα, να είµαστε δίπλα στους πελάτες µας, ξεχωρίζοντας για την
εκτίµηση, το ενδιαφέρον και το σεβασµό µας προς αυτούς, παρέχοντας ευέλικτα προϊόντα και
ολοκληρωµένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες τους.
Κίνδυνοι – Αβεβαιότητες
Σηµαντικά προβλήµατα της αγοράς ταχυµεταφορών, σύµφωνα µε τις απόψεις των φορέων
της αγοράς όπως αυτές εξήχθησαν από την έρευνα που διεξήχθη, καταδεικνύονται κατ’ αρχήν
τα σηµαντικά κόστη λειτουργίας / µεταφοράς καθώς και η συνεχής συµπίεση του τιµολογίου
παροχής υπηρεσιών, ο ανταγωνισµός που δέχονται από τα εναλλακτικά δίκτυα µεταφορών και
η δράση µη αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων στον κλάδο – µε πολλαπλά αρνητικά
αποτελέσµατα.
Επιπλέον των πιο πάνω, από µερίδα των επιχειρηµατιών της αγοράς αναδεικνύονται ως
σηµαντικά προβλήµατα της αγοράς η δυσκολία εύρεσης και διακράτησης προσωπικού –κυρίως
διανοµέων- αλλά και η ανάγκη επικαιροποίησης - αναθεώρησης του θεσµικού πλαισίου και η
ενίσχυση του ρόλου του θεσµικού φορέα.
Τα κόστη λειτουργίας - µεταφοράς των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, τα τελευταία χρόνια
έχουν επιβαρυνθεί σηµαντικά εξαιτίας της συνεχούς αύξησης στις τιµές των καυσίµων. Η
επιβάρυνση αυτή, σε συνδυασµό µε το επίσης πολύ σηµαντικό πρόβληµα της συµπίεσης των
τιµών σε συγκεκριµένα τµήµατα πελατών της αγοράς (µόνο στην χονδρική έχουµε συµπίεση
των τιµών, στην λιανική οι τιµές είναι αρκετά υψηλές) των προσφερόµενων υπηρεσιών –
αποτέλεσµα έντονα ανταγωνιστικών πρακτικών-, έχει οδηγήσει στο να εκφράζονται φόβοι ότι
µπορεί να επέλθουν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά αφού ενδεχοµένως ορισµένες
επιχειρήσεις µπορεί να οδηγηθούν σε υιοθέτηση αθέµιτων ενεργειών προκειµένου να
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην αγορά.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Το 2007 αποτέλεσε για την Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ άλλη µια χρονιά δυναµικότατης ανάπτυξης
και την µεταστέγαση δύο Κέντρων ∆ιαλογής, ένα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και το άλλο
στη Λένορµαν στο πρώην Κέντρο ∆ιαλογής του ΕΛΤΑ και τη λειτουργιά νέου κέντρου
Ταχυµεταφορών στη Μεταµόρφωση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ανάλυση
Η θετική πορεία, αλλά και ο στρατηγικός µας σχεδιασµός αποτυπώνονται εύλογα στις
οικονοµικές καταστάσεις του 2007 καθώς τα βασικά οικονοµικά µεγέθη διαµορφώθηκαν ως
εξής:
1. Ο κύκλος εργασιών το 2007 ανήλθε στο ποσό των € 27.691 χιλ. έναντι € 24.251 χιλ. το
2006, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 14,19%.
2. Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 1.653 χιλ. έναντι € 1.363 χιλ. το 2006, παρουσιάζοντας
αύξηση σε ποσοστό 21,19%.
3. Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων ανήλθαν
στο ποσό των €.693 χιλ. έναντι €. 581 χιλ. το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό
19,28%.
4. Τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν στο ποσό των €.679 χιλ. έναντι €.590 χιλ. το 2006,
παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 15,08%.
5. Τα Κέρδη Μετά Φόρων ανήλθαν στο ποσό των €.449 χιλ. έναντι €. 317 χιλ. το 2006,
παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 41,44%.
6. Οι καθαρές επενδύσεις της εταιρείας κατά το 2007 ανήλθαν σε χιλ. € 1.387 από € 776 χιλ.
€ το 2006.
Παράγοντες δηµιουργίας αξίας και µέτρησης επιδόσεων
Η εταιρεία αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την απόδοσή του σε µηνιαία βάση εντοπίζοντας
έγκαιρα αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα. Η
αποδοτικότητα της εταιρείας µετράται κάνοντας χρήση των εξής χρηµατοοικονοµικών δεικτών
απόδοσης που χρησιµοποιούνται διεθνώς:
ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούµενων
Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων
µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια της εταιρείας τα οποία είναι το άθροισµα των Ιδίων
Κεφαλαίων, του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων (δεν υπάρχουν στην εταιρεία) και των
µακροπρόθεσµων προβλέψεων (αποζηµίωση προσωπικού).
ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη
µετά από φόρους µε τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.
∆είκτης
ROCE
ROE

2007
32,78%
22,20%

2006
35,55%
20,17%
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

µεταβολές

στις

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγµατικό
κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από τη µεταβολή του SDR. Το SDR είναι µια συναλλαγµατική
ισοτιµία η οποία προκύπτει από τη µέση ηµερήσια τιµή τεσσάρων βασικών νοµισµάτων και
χρησιµοποιείται για τις συναλλαγές µεταξύ Ταχυδροµείων εκτός της ζώνης Ευρώ καθώς επίσης
και των κοµίστρων αεροπορικών εταιρειών εκτός ζώνης ευρώ. Αυτός ο κίνδυνος δεν είναι
σηµαντικός, αντιπροσωπεύει κάτω από το 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Πιστωτικός Κίνδυνος & Κίνδυνος Ρευστότητας
Η εταιρεία για διασφάλιση του πιστωτικού κίνδυνου αξιολογεί τη πιστωτική συµπεριφορά
µεγάλων πελατών. Οι πωλήσεις της εταιρεία µε πίστωση γίνονται κυρίως στο Ελληνικό
∆ηµόσιο, ∆ΕΚΟ και Τράπεζες.
∆εν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Αντικειµενικοί στόχοι της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των υποδοµών σύµφωνα µε
τις τάσεις και τις προκλήσεις της αγοράς µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν µε :


Αναβάθµιση ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. Το δίκτυο αναµένεται να
αναβαθµιστεί προκειµένου να υπηρετήσει το στόχο της µεγέθυνσης του κύκλου
εργασιών και τη βελτίωση εξυπηρέτησης των πελατών.



Βελτίωση της δοµής της πληροφόρησης



Την ανάπτυξη του δικτύου



Ανάπτυξη νέων προϊόντων



Την αύξηση µεριδίου αγοράς

Για το ∆.Σ. της Εταιρίας
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αλέξανδρος Λυκουρέσης

Σταύρος Ιγνατιάδης
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Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α.1.1
Εταιρείες που εφαρµόζουν ∆.Λ.Π.
(ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ταχυµεταφορές Α.Ε
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας TAΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που
είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη
συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου
µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την
εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης
ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε
ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις.

Αγ. Παρασκευή 16 Μάιου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. …16551
ΣΟΛ α.ε.

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
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Ισολογισµός
ποσά σε €
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σηµείωση

31/12/2007

31/12/2006

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Λοιπά άυλα
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

4.1
4.2
4.3
4.4

2.363.901
285.294
5.271
264.995
2.919.460

2.064.887
158.589
4.356
266.651
2.494.483

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

4.5
4.5
4.6
4.7

9.315.097
3.300.531
1.273.035
919.985
14.808.649

7.251.162
1.606.569
1.160.295
1.385.065
11.403.091

17.728.109

13.897.574

3.998.735
27.711
469.480
(2.473.812)
2.022.115

3.998.735
27.711
469.480
(2.922.643)
1.573.284

4.9
4.10

90.625
257.438
348.063

62.009
318.549
380.558

4.11
4.12
4.11
4.11

6.736.663
497.801
1.386.000
6.737.467
15.357.931

3.853.344
419.286
1.189.546
6.481.557
11.943.732

Σύνολο Υποχρεώσεων

15.705.994

12.324.291

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

17.728.109

13.897.574

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεµατικό
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο
από την υπηρεσία και λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις (προµηθευτές, κλπ.)
Φόροι και κοινωνικές ασφαλίσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε Συνδεδεµένες εταιρείες
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.2

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους

Παρ.
4.13
4.13
4.13
4.13
4.13
4.13

4.13
4.13

4.14

1/1-31/12/2007
27.691.584
(21.818.771)
5.872.813
496.452
(2.105.712)
(3.261.181)
(309.813)

1/1-31/12/2006
24.251.071
(18.746.470)
5.504.600
447.763
(2.396.247)
(2.385.698)
(589.118)

692.559
8.479
(21.602)
(13.123)
679.436
(230.605)
448.832

581.301
22.717
(13.823)
8.894
590.195
(272.858)
317.337

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Σηµ.
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2006, σύµφωνα µε τις προηγούµενες
λογιστικές αρχές
Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ Το
Άρτιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

3.998.735
3.998.735

-

497.192
497.192

(2.904.072)
(335.909)
(3.239.980)

1.591.855
(335.909)
1.255.947

Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/12/2006

-

-

-

317.337

317.337

Συνολική µεταβολή περιόδου

-

-

-

317.337

317.337

3.998.735

-

497.192

(2.922.643)

1.573.284

3.998.735
3.998.735

-

497.192
0
497.192

(2.435.682)
(486.961)
(2.922.643)

2.060.244
(486.961)
1.573.284

5

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 31/12/2006

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2006
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2007, σύµφωνα µε τις προηγούµενες
λογιστικές αρχές
Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

5

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2007
Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/12/2007

-

-

-

448.832

448.832

Συνολική µεταβολή περιόδου

-

-

-

448.832

448.832

3.998.735

-

497.192

(2.473.812)

2.022.115

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών
1/131/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Ζηµιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων
Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγουµένων
χρήσεων)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
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

1/131/12/2006

679.436

590.195

960.584
(1.525)

781.709
-

(56.119)
(8.479)
21.602
1.595.499

(223.943)
(22.717)
13.823
1.139.067

(3.885.575)
3.415.594

(1.991.648)
1.834.543

(21.602)
(192.000)

(13.823)
(149.940)

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

911.916

818.199

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση (∆ιάθεση) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Απόκτηση Επενδύσεων σε Ακίνητα
Εισπράξεις από πώληση Επενδύσεων σε ακίνητα
Τόκοι εισπραχθέντες

(1.387.000)
1.525
8.479

(776.393)
22.717

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

(1.376.996)

(753.676)

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

0-

0-

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

(465.080)

64.523

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

1.385.065

1.320.542

919.985

1.385.065

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AΕ» έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, (∆.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Οι «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AΕ» εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή, ∆. Γούναρη 40, και είναι
καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθµό Μ.Α.Ε
46170/01ΑΤ/Β/00/40(02). Η διάρκεια της εταιρείας έχει αρχίσει από την έναρξη της
λειτουργίας της (13.5.2000) και λήγει την 13η Απριλίου του έτους 2050.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Ταχυµεταφορών, η παροχή υπηρεσιών
εµπορικών δεµάτων, παροχή υπηρεσιών αλυσίδας εφοδιασµού υλικών – αγαθών (logistics) και
η δραστηριοποίηση στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce).
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.elta-courier.gr.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εξελέγη από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων την 9/4/2008, έχει τριετή διάρκεια.
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007
(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31 ∆εκεµβρίου 2006)
εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. στις 15/05/2008. Η εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), που συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιο µε ποσοστό
99,9%. 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 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AΕ., 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 Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 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.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
περιλαµβάνονται στην § 2.2 «Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις».
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µια
σειρά από καινούρια ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και
αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα οποία σε συνδυασµό µε τα µη
αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Η εταιρεία
εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1/1/2006, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα
πρότυπα:
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∆.Π.Χ.Π. 1

Πρώτη εφαρµογή

∆.Π.Χ.Π. 2

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών

∆.Π.Χ.Π. 3

Επιχειρηµατικές συνενώσεις

∆.Π.Χ.Π. 4

Ασφαλιστικά συµβόλαια

∆.Π.Χ.Π. 5

Μη κυκλοφορικά στοιχεία του ενεργητικού προς πώληση και ∆ιακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις

∆.Π.Χ.Π. 6

Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων

∆.Π.Χ.Π. 7

Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις

∆.Π.Χ.Π. 8

Λειτουργικοί τοµείς

∆.Λ.Π. 1

Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων

∆.Λ.Π. 2

Αποθέµατα

∆.Λ.Π. 7

Καταστάσεις ταµειακών ροών

∆.Λ.Π. 8

Καθαρό κέρδος η ζηµία χρήσεως, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους

∆.Λ.Π. 10

Γεγονότα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

∆.Λ.Π. 11

Συµβάσεις κατασκευής έργων

∆.Λ.Π. 12

Φόροι εισοδήµατος

∆.Λ.Π. 14

Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα

∆.Λ.Π. 16

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

∆.Λ.Π. 17

Μισθώσεις

∆.Λ.Π. 18

Έσοδα

∆.Λ.Π. 19

Παροχές σε εργαζοµένους

∆.Λ.Π. 20

Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης

∆.Λ.Π. 21

Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος

∆.Λ.Π. 21

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων

∆.Λ.Π. 23

Κόστος δανεισµού

∆.Λ.Π. 24

Γνωστοποιήσεις συνδεόµενων µερών

∆.Λ.Π. 26

Λογιστική απεικόνιση και Παρουσίαση των προγραµµάτων παροχών αποχώρησης

∆.Λ.Π. 27

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές

∆.Λ.Π. 28

Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες

∆.Λ.Π. 29
∆.Λ.Π. 30

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες
Γνωστοποιήσεις µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων

∆.Λ.Π. 31

Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες

∆.Λ.Π. 32

Χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και Παρουσίαση

∆.Λ.Π. 33

Κέρδη ανά µετοχή

∆.Λ.Π. 34

Ενδιάµεση οικονοµική έκθεση

∆.Λ.Π. 35

∆ιακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις

∆.Λ.Π. 36

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

∆.Λ.Π. 37

Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις

∆.Λ.Π. 38

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

∆.Λ.Π. 39

Χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση

∆.Λ.Π. 40

Επενδύσεις σε ακίνητα

∆.Λ.Π. 41

Γεωργία

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.
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην
εταιρεία και είναι σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα.
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Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί
αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω
σε αυτή την βάση.
Το ∆ΠΧΠ 1 απαιτεί υποχρεωτική εξαίρεση στην αναδροµική εφαρµογή άλλων ∆ΠΧΠ, ενώ
παράλληλα δίδει τη δυνατότητα να εφαρµοστούν προαιρετικά εξαιρέσεις από την εφαρµογή
άλλων προτύπων. Η εταιρεία εφάρµοσε όλες τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις του ∆ΠΧΠ 1 ενώ
από τις προαιρετικές εφάρµοσε τις ακόλουθες:
- Προαιρετικές εξαιρέσεις από άλλα ∆ΠΧΠ

α) εύλογη αξία ή αναπροσαρµογή ως τεκµαιρόµενο κόστος
∆εν υπήρχε εφαρµογή στην εταιρεία

β) παροχές σε εργαζόµενους
Η εταιρεία δεν επέλεξε την προσεγγιστική µέθοδο του ∆ΛΠ 19 που αφήνει ένα “περιθώριο” για
τη µη αναγνώριση κάποιων από τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες µε συνέπεια την σωρευτική
αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών

δ) σωρευµένες διαφορές µετατροπής
∆εν υπήρχε εφαρµογή στην εταιρεία

ε) σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα
∆εν υπήρχε εφαρµογή στην εταιρεία
Η εταιρεία δε έχει προβεί σε αναλογική εφαρµογή αυτών των εξαιρέσεων σε άλλα θέµατα.
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους
που παρουσιάζονται.
2.1.

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε υπάρχοντα πρότυπα τα
οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες
για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις
παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις:

Πρότυπα ή
∆ιερµηνείες
Ε∆∆ΠΧΠ 11
Ε∆∆ΠΧΠ 12
Ε∆∆ΠΧΠ 13
Ε∆∆ΠΧΠ 14
∆ΠΧΠ 8
∆ΛΠ 23
∆ΛΠ 1
∆ΠΧΠ 3
∆ΛΠ 27
∆ΛΠ 28
∆ΛΠ 31
∆ΠΧΠ 2
∆ΛΠ 32

Περιγραφή
∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Οµίλου
Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών
Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
∆ΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους
Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
Κόστος ∆ανεισµού (Αναθεωρηµένο 2007)
Παρουσίαση Των Οικονοµικών Καταστάσεων (Αναθεωρηµένο 2007)
Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Αναθεώρηση 2007)
Ενοποιηµένες και ατοµικές καταστάσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (Αναθεωρηµένο 2008) - Προϋποθέσεις κατοχύρωσης
και ακυρώσεις
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση και ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων (Αναθεώρηση
2008) - Εξαγοράσιµα χρηµατοοικονοµικά µέσα και υποχρεώσεις κατά την εκκαθάριση

Έναρξη ισχύος
από την χρήση
που ξεκινά την ή
µετά την:
01.03.2007
01.01.2008
01.07.2008
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.01.2009
01.01.2009

Κανένα από τα παραπάνω δεν είχε εφαρµογή την εταιρεία στην παρούσα χρήση.
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2.2. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων,
εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και
τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις
γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης
οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της
περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν
εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα
οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε
την χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών.
Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της εταιρείας (εκτός των κρίσεων που
συνδέονται µε εκτιµήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την
σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως
σχετίζονται µε:
Κατηγοριοποίηση και ανάκτηση αξίας των επενδύσεων.
Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων.
Απαξίωση των αποθεµάτων.
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 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 § 3.7.3 «Έλεγχος αποµείωσης των
ασώµατων - ενσώµατων ακινητοποιήσεων».
Φόροι εισοδήµατος
Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 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.
Σελίδα 18 από 48

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ∆εκεµβρίου 2007

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 του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά
την οικονοµική θέση της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 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.
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3.

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών

3.1.

Γενικά

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην 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.
3.2.

Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το
οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα της.
Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές οι οποίες προκύπτουν από συναλλαγές αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα στο κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)». Οι ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Α.Ε. για τις συναλλαγές του µε ξένα ταχυδροµεία και αεροπορικές εταιρείες εκτός από το
ευρώ, χρησιµοποιεί σαν νόµισµα το SDR το οποίο είναι η µέση ηµερήσια τιµή τεσσάρων
βασικών νοµισµάτων.
3.3.

Υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις

Το ∆ΠΧΠ 7 εφαρµόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται
για περίοδο που ξεκινά την 1.1.2007 ή µεταγενέστερα. Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που προηγουµένως καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε
από την εταιρεία για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις
που αφορούν σε χρηµατοοικονοµικά µέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου,
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου.
Πιο συγκεκριµένα, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζεται:
1. Ανάλυση ευαισθησίας µε σκοπό την αιτιολόγηση την έκθεση της εταιρείας στους
κινδύνους της αγοράς που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά της µέσα, και
2. Ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συµβατικές
οφειλές που αποµένουν,
για κάθε παρουσιαζόµενη οικονοµική κατάσταση.
3.4.

Αναγνώριση εσόδων και δαπανών

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε
αξιοπιστία.
Το έσοδο επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και είναι καθαρό
από φόρο προστιθέµενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι
πωλήσεις εντός της εταιρείας.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόµενες
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την πώληση έχουν επιλυθεί.

Σελίδα 20 από 48

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ∆εκεµβρίου 2007

Παροχή υπηρεσιών
Οι προσφερόµενες υπηρεσίες της Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ οµαδοποιούνται στα εξής προϊόντα:
•

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

•

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

•

SPM αφορά διακίνηση αντικειµένων και επίδοση στο εξωτερικό την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα στις κύριες Ευρωπαϊκές πόλεις και τη ταχύτερη δυνατή επίδοση (2-6
ηµέρες) στον υπόλοιπο κόσµο σε 179 συνολικά χώρες.
Έσοδα από τόκους-χρηµατοοικονοµικά

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου
το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις
µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού
µέσου ή, όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή λογιστική αξία του
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης.
Όταν µία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση αξίας, η εταιρεία µειώνει τη λογιστική αξία στο
ποσό που αναµένεται να ανακτηθεί, το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από τις
εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφληµένες µε το πραγµατικό επιτόκιο του
µέσου και συνεχίζει την περιοδική αναστροφή της προεξόφλησης ως έσοδο από τόκους.
Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση αναγνωρίζονται
χρησιµοποιώντας το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.
3.5.

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.
3.6.

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα κτίρια, ο τεχνικός εξοπλισµός, τα έπιπλα εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως τους ή στο
κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµίες
αποµείωσης. Στο κόστος περιλαµβάνεται επίσης το κόστος ανταλλακτικών µερικών τµηµάτων
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση κατά τακτά διαστήµατα,
εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.
Τα κόστη της καθηµερινής συντήρησης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Αν η λογιστική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 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.
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Οι ωφέλιµες ζωές (σε έτη) των ενσώµατων ακινητοποιήσεων συνοψίζονται παρακάτω:
Κτίρια & εγκαταστάσεις Κτιρίων
Μηχανήµατα & Μηχανολογικός Εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός
Εκτυπωτές / Hardware

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

Οι υπολειµµατικές αξίες, οι ωφέλιµες ζωές και οι µέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται και
προσαρµόζονται εάν είναι απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσης.
3.7.

Μισθώσεις

Η εκτίµηση για το εάν µία συµφωνία περιέχει στοιχείο µίσθωσης πραγµατοποιείται κατά την
έναρξη της συµφωνίας, λαµβάνοντας υπ όψιν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και τις ιδιαίτερες
συνθήκες. Μετά την έναρξη της συµφωνίας πραγµατοποιείται επαναξιολόγηση της, για το εάν
περιέχει στοιχείο µίσθωσης, όταν συµβαίνει κάποιο από τα παρακάτω:
α. Υπάρχει µεταβολή στους όρους της σύµβασης, εκτός κι αν η µεταβολή απλά ανανεώνει ή
παρατείνει τη συµφωνία
β. Ασκείται δικαίωµα ανανέωσης ή συµφωνείται µια παράταση, εκτός κι αν όρος της
ανανέωσης ή της παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη µισθωτική περίοδο
γ. Υπάρχει µια µεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισµένο
περιουσιακό στοιχείο
δ. Υπάρχει σηµαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο
Εάν µια συµφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιµετώπιση για µισθώσεις εφαρµόζεται από
την ηµεροµηνία που η µεταβολή στις συνθήκες συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ)
ή (δ) και από την ηµεροµηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β).
3.7.1.

Η εταιρεία ως µισθωτής

Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν
µεταβιβάζονται σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται µε το
µισθωµένο περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο µε τον νοµικό τύπο της σύµβασης. Κατά την
έναρξη της µίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι
χαµηλότερη,
στην
παρούσα
αξία
των
ελάχιστων
καταβολών
µισθωµάτων
συµπεριλαµβανοµένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το
µισθωτή.
Όλες οι υπόλοιπες µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι καταβολές στις
συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα µε τη ευθεία
µέθοδο (συσχετισµός εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόµενες δαπάνες, όπως η
συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγµατοποιούνται.
3.7.2.

Η εταιρεία ως εκµισθωτής

Οι µισθώσεις στις οποίες η εταιρεία δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Αρχικά
άµεσα κόστη που βαρύνουν τους εκµισθωτές στη διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας
λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του µισθωµένου περιουσιακού
στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ως έσοδα µίσθωσης.
3.7.3.

Έλεγχος αποµείωσης των ασώµατων - ενσώµατων ακινητοποιήσεων

Οι ασώµατες και ενσώµατες ακινητοποιήσεις του εταιρείας υπόκεινται σε ελέγχους
αποµείωσης. Για λόγους αξιολόγησης της αποµείωσης, ορισµένα περιουσιακά στοιχεία
οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο στο οποίο µικρότερη οµαδοποιούνται στη µικρότερη
αναγνωρίσιµη οµάδα στοιχείων του ενεργητικού που δηµιουργεί ταµειακές εισροές από τη
χρήση του (Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών). Ως αποτέλεσµα, ορισµένα περιουσιακά
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στοιχεία εξετάζονται αυτόνοµα για τυχόν αποµείωση ενώ κάποια άλλα εξετάζονται ως
Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών.
Η προκύπτουσα υπεραξία επιµερίζεται σε κάθε Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών
(Μ.∆.Τ.Ρ.) που αναµένεται να ωφεληθεί από τις συνέργειες συνένωσης επιχειρήσεων. Οι
Μ.∆.Τ.Ρ. αντιπροσωπεύουν το χαµηλότερο επίπεδο εντός της εταιρείας, στο οποίο
παρακολουθείται η υπεραξία για τους σκοπούς της διοίκησης.
Οι ζηµιές από µείωση της αξίας µίας Μ.∆.Τ.Ρ. στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, αρχικά
µειώνουν στην λογιστική αξία της υπεραξίας. Κάθε αποµένουσα ζηµιά αποµείωσης, µερίζεται
αναλογικά στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Μ.∆.Τ.Ρ.
Σε περίπτωση που η εταιρεία πωλήσει µία δραστηριότητα που εµπεριέχεται σε µία Μ.∆.Τ.Ρ.
στην οποία έχει προηγουµένως κατανεµηθεί υπεραξία, τότε η υπεραξία λαµβάνεται υπόψη
κατά τον καθορισµό του κέρδους ή της ζηµιάς από την διάθεση και κατανέµεται αναλογικά
στην πωλούµενη δραστηριότητα. Υπό το πρίσµα αυτό, η υπεραξία που διατίθεται µετράται µε
βάση τις σχετικές αξίες της δραστηριότητας που διατέθηκε και του παρακρατηθέντος
τµήµατος της Μ.∆.Τ.Ρ. Εναλλακτικά όταν η εταιρεία µπορεί να εκτιµήσει αξιόπιστα και να
αποδείξει ότι κάποια άλλη µέθοδος αντικατοπτρίζει κατά καλύτερο τρόπο την υπεραξία που
συσχετίζεται µε την δραστηριότητα που διατέθηκε, τότε ακολουθείται η µέθοδος αυτή.
Τα περιουσιακά στοιχεία ή οι Μ.∆.Τ.Ρ. που συµπεριλαµβάνουν οι λοιπές ασώµατες
ακινητοποιήσεις µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και τα περιουσιακά στοιχεία που ακόµη δεν
είναι διαθέσιµα προς χρήση εξετάζονται για τυχόν αποµείωση το ελάχιστο σε ετήσια βάση. Τα
υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και οι Μ.∆.Τ.Ρ. εξετάζονται για αποµείωση σε περιπτώσεις που
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η ζηµιά αποµείωσης
αναγνωρίζεται στο ποσό κατά το οποίο, η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ή των
Μ.∆.Τ.Ρ υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία. Ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
Μ.∆.Τ.Ρ., αποτελεί το υψηλότερο ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας και της αξίας χρήσης
(προκύπτει µε βάση την αξιολόγηση των προεξοφληµένων µελλοντικών ταµειακών ροών του
στοιχείου ή της Μ.∆.Τ.Ρ.).
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα επανεκτιµούνται σε περιπτώσεις που η ζηµιά
αποµείωσης που είχε αρχικώς αναγνωριστεί µπορεί να µην υφίσταται.`
3.8.

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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3.8.1.

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.
∆ηµιουργούνται όταν η εταιρεία παρέχει χρήµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν
οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης. Οι 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 λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν
αποµείωση τους στο σύνολο τους. Οι οµάδες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την
γεωγραφική κατανοµή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυµβαλλόµενων και, εάν
υπάρχουν, άλλα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν.
Οι απαιτήσεις 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.
3.9.
3.9.1.

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.
3.9.2.

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.
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
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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.
3.10.

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).
3.11.

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.
Το αποθεµατικό αναπροσαρµογής περιλαµβάνει κέρδη και ζηµιές εξαιτίας της
αναπροσαρµογής συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Τα παρακρατηθέντα κέρδη περιλαµβάνουν τα τρέχοντα
αποτελέσµατα και αυτά προηγούµενων περιόδων όπως γνωστοποιούνται στα αποτελέσµατα.
3.12.
3.12.1.

Παροχές λόγω
εργαζοµένους

συνταξιοδότησης

και

Βραχυχρόνιες

παροχές

σε

Παροχές εξόδου από την Υπηρεσία

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερµατίζεται από
την εταιρεία για συνταξιοδότηση του µισθωτού. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας γίνεται
µόνο για σοβαρούς πειθαρχικούς λόγους και στη περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται
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αποζηµίωση. Οι εργαζόµενοι της εταιρείας, συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
ασφαλιστικές διατάξεις.
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση για αποζηµίωση των εργαζοµένων που προκύπτει από τις διατάξεις
του Ν. 2112/1920. Ο υπολογισµός γίνεται από πτυχιούχο αναλογιστή µε τη µέθοδο της
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας. Όλα τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές κατά την 1
Ιανουαρίου 2006, ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α., καταχωρήθηκαν. Η επιχείρηση έχει
αποφασίσει την άµεση αναγνώριση τυχόν αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών στον λογαριασµό
αποτελεσµάτων του έτους µέσα στο οποίο προκύπτουν.
3.13.

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
τροποποίηση, αυτή αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση
µίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα.
3.14.

Λοιπές Προβλέψεις,
Περιουσιακά στοιχεία

Ενδεχόµενες

Υποχρεώσεις

και

Ενδεχόµενα

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε
εκροή οικονοµικών πόρων για την εταιρεία 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.
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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.
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4.
4.1.

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Ακολούθως παρατίθεται αναλυτικά η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας:
Κτίρια

Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2006
Προσθήκες
Πωλήσεις
∆απάνη απόσβεσης
Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2006
Προσθήκες
Πωλήσεις
∆απάνη απόσβεσης
Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

101.990
46.887

1.375
-

827.364
200.287

1.278.064
326.184

2.208.793
573.359

(20.240)

(323)

(232.706)

(463.995)

(717.265)

128.637
136.859

1.052
-

794.945
472.205

(32.426)

(323)

(285.536)

233.070

729

981.614

1.140.253
557.976
(1.525)
(548.796)
579
1.148.487

2.064.887
1.167.041
(1.525)
(867.081)
579
2.363.901

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2006

135.929
(33.939)
101.990

Μηχανολογικός
Εξοπλισµός
3.580
(2.205)
1.375

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2006

182.816
(54.179)
128.637

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2007

319.675
(86.605)
233.070

Κτίρια

1.482.590
(655.226)
827.364

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός
2.322.409
(1.044.344)
1.278.064

3.580
(2.528)
1.052

1.682.877
(887.932)
794.945

2.648.592
(1.508.340)
1.140.253

4.517.866
(2.452.979)
2.064.887

3.580
(2.851)
729

2.155.083
(1.173.469)
981.614

3.205.044
(2.056.556)
1.148.487

5.683.382
(3.319.481)
2.363.901

Μεταφορικά Μέσα

Σύνολο
3.944.508
(1.735.714)
2.208.793

Σελίδα 28 από 48

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ∆εκεµβρίου 2007

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

Ανάλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
Λογισµικά προγράµµατα
Η/Υ
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2006
Προσθήκες
Ποσό απόσβεσης

Σύνολο

98.678
124.356
(64.445)

98.678
124.356
(64.445)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2006
Προσθήκες
Ποσό απόσβεσης

158.589
219.841
(93.137)

158.589
219.841
(93.137)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2007

285.294

285.294

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2006

Λογισµικά προγράµµατα
Η/Υ
359.117
(260.440)
98.678

Σύνολο
359.117
(260.440)
98.678

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2006

483.473
(324.884)
158.589

483.473
(324.884)
158.589

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2007

703.315
(418.021)
285.294

703.315
(418.021)
285.294

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα βαρών.
4.3.

Ανάλυση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

Εγγυήσεις από ενοίκια
Εγγυήσεις επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας
Σύνολο

31/12/2007
1.323
3.947
5.271

31/12/2006
1.323
3.033
4.356

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας αναµένεται να εισπραχθούν στο τέλος της
λήξης των ενοικιαστηρίων συµβολαίων.
4.4.

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, µε τη
χρησιµοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στις χώρες όπου
δραστηριοποιείται η εταιρεία. Τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό εκτιµάται ότι θα
ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2007. Για τον υπολογισµό της
αναβαλλόµενης φορολογίας έχει χρησιµοποιηθεί ο συντελεστής που έχει θεσπιστεί νοµοθετικά
µε το νόµο 3296/2004 (ΦΕΚ 253/14.12.2004) και αναµένεται να ισχύει κατά την
πραγµατοποίηση ή το διακανονισµό των προσωρινών διαφορών και ανέρχεται σε 25%.
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Οι κινήσεις των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας
πριν τον συµψηφισµό τους έχουν:
31/12/2007
Αναβαλλόµενη
φορολογική
απαίτηση
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις- Άυλα
περιουσιακά στοιχεία
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο
Συµψηφισµός
Καθαρή αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση /
(υποχρέωση)

31/12/2006

Αναβαλλόµενη
φορολογική
υποχρέωση

242.339

Αναβαλλόµενη
φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλόµενη
φορολογική
υποχρέωση

251.148

22.656
264.995

-

15.502
266.651

-

264.995

-

266.651

-

Η Εταιρεία θεώρει τις απαιτήσεις αυτές ανακτήσιµες.
4.5.

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
Σύνολο

31/12/2007
8.663.148
651.948
878.465
(878.465)
9.315.097

31/12/2006
6.847.328
403.834
862.089
(862.089)
7.251.162

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Ελληνικό ∆ηµόσιο προκαταβολές- παρακρατούµενοι φόροι
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Απαιτήσεις από πράκτορες
Λοιπές χρεώστες
Εκτελωνιστές
Προκαταβολές
Σύνολο

31/12/2007
82.705
2.905.553
263.006
2.926
46.342
3.300.531

31/12/2006
65.560
1.301.047
230.090
9.872
1.606.569

Στους πελάτες περιλαµβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες καθώς και από το Ελληνικό
∆ηµόσιο και άλλα πρόσωπα δηµοσίου δικαίου από τη διακίνηση της αλληλογραφίας τους.
Οι απαιτήσεις από πράκτορες αφορούν παρεχόµενες παροχές της εταιρείας προς πελάτες που
διενεργούνται µέσω πρακτόρων. Για τις απαιτήσεις αυτές οι πράκτορες εισπράττουν
προµήθεια, η υποχρέωση της οποίας περιλαµβάνεται στο κονδύλι «Προµηθευτές».
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη
αξία αυτών των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν
καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία
τους.
Για όλες τις απαιτήσεις του Εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν
αποµείωση τους. Ορισµένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί αποµείωση για τις οποίες έχει
σχηµατιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη.
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Ο αναµενόµενος χρόνος είσπραξης των εµπορικών απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί
αποµείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης
Λιγότερο από 3 µήνες
Μεταξύ 3 και 6 µηνών
Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους
Μεγαλύτερη του 1 έτους
Σύνολο

31/12/2007
2.250.804
1.769.918
2.932.753
2.361.622
9.315.097

31/12/2006
1.540.649
1.396.697
2.191.145
2.122.672
7.251.162

Ο αναµενόµενος χρόνος είσπραξης των λοιπών απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί αποµείωση
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης
Λιγότερο από 3 µήνες
Μεταξύ 3 και 6 µηνών
Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους
Μεγαλύτερη του 1 έτους
Σύνολο

4.6.

Ανάλυση των
Προκαταβολές

Λοιπών

Κυκλοφοριακών

31/12/2007
394.979
2.905.553

31/12/2006
305.522
1.301.047

3.300.531

1.606.569

Στοιχείων

Ενεργητικού

-

Τα Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού, αναλύονται ως εξής:
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

31/12/2007
64.993
1.208.042
1.273.035

31/12/2006
23.867
1.136.428
1.160.295

Οι µη εκκαθαρισµένες Απαιτήσεις διεθνών συµψηφισµών (Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα),
αφορούν καταληκτικά δικαιώµατα και προµήθειες από ταχυδροµικές υπηρεσίες που
παρέχονται σε χώρες του εξωτερικού και µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν έχουν
εκκαθαριστεί.
4.7.

Ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων

Τα ταµιακά διαθέσιµα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2007
195.522
724.464
919.985

31/12/2006
281.649
1.103.416
1.385.065

Από την εκµετάλλευση των διαθεσίµων της εταιρείας έχουν προκύψει τόκοι (έσοδα) ποσού €
8.874 για την χρήση 2007 και € 22.717 για την χρήση 2006.
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4.8.
4.8.1.

Ανάλυση καθαρής θέσης
Μετοχικό κεφάλαιο

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 3.998.735 ,
διαιρούµενο σε 136.243 ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35
έκαστη. Οι µετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
4.8.2.

Λοιπά αποθεµατικά

Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται υποχρεωτικά εκ του νόµου από τα κέρδη εκάστης
χρήσης και παραµένει στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας προς συµψηφισµό τυχόν ζηµιών που θα
προκύψουν στο µέλλον ενώ έχει φορολογηθεί µέσα σε κάθε χρήση στην οποία σχηµατίστηκε
και κατά συνέπεια είναι ελεύθερο φόρου.
Τα «Λοιπά Αποθεµατικά» της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Τακτικό
αποθεµατικό
Υπόλοιπο στις 1
Ιανουαρίου 2006
Μεταβολές κατά την
διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο στις 31
∆εκεµβρίου 2006
Μεταβολές κατά την
διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο στις 31
∆εκεµβρίου 2007

Έκτακτα
αποθεµατικά

27.711

433.037

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο

36.444

497.191
-

27.711

433.037

36.444

497.191

-

-

36.444

497.191

27.711

433.037

Λόγω των σωρευµένων «Ζηµιών εις νέο» η εταιρεία δεν δύναται να διανείµει µέρισµα.
4.9.

Ανάλυση των παροχών σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Η πρόβλεψη για αποζηµίωση του
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη που αφορά την
Εταιρεία. Οι εργαζόµενοι της Εταιρείας που συνταξιοδοτούνται αποζηµιώνονται µε το 100%
της υποχρέωσης που θα πληρωνόταν µε βάση την Ελληνική εργατική νοµοθεσία µε την
προϋπόθεση όµως η αποζηµίωση να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζηµίωσης.
Η Εταιρία χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε
αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που θα
διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο θα χρεώνονται έναντι αυτής της
υποχρέωσης.
Η Εταιρία ανέθεσε σε αναγνωρισµένους ανεξάρτητους µελετητές-αναλογιστές, να
πραγµατοποιήσουν εκτίµηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν από την
υποχρέωση της να καταβάλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι βασικές υποθέσεις της
αναλογιστικής µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 2007 έχουν ως κάτωθι:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών
Πληθωρισµός

31/12/2007
5,0%
4,0%
2,5%

31/12/2006
4,3%
4,0%
2,5%
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Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό είναι:
31/12/2007
Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών:
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου
Πληρωθείσες παροχές

31/12/2006

62.009

46.406

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα

28.616

15.603

Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους περιόδου

90.625

62.009

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων είναι:
31/12/2007
Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης :
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικές ζηµίες/(κέρδη)
Κανονική χρέωση στα αποτελέσµατα
Πρόσθετο κόστος
Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα

31/12/2006

25.298
3.162
156
28.616

13.747
1.856
15.603

28.616

15.603

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει την άµεση αναγνώριση τυχόν αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσης στην οποία προκύπτουν.
4.10.

Ανάλυση των Λοιπών Προβλέψεων

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των προβλέψεων που έχει διενεργήσει η Εταιρία την
31/12/2006 και την 31/12/2007:
Πρόβλεψη για
διαφορές
φορολογικού
ελέγχου

Προβλέψεις
αποζηµιώσεων

Λοιπές
Προβλέψεις

Σύνολο

1.1.2006

189.940

318.092

63.987

572.019

Πρόσθετες προβλέψεις
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις
Αχρησιµοποίητα ποσά που αναστράφηκαν

40.000
(149.940)

138.526
(218.151)

(63.904)

40.000
(149.940)

80.000

238.466

83

318.549

(101.029)

(83)

40.000
(101.112)

137.438

0

257.438

Υπόλοιπο 31.12.2006
Πρόσθετες προβλέψεις
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις
Αχρησιµοποίητα ποσά που αναστράφηκαν
Υπόλοιπο 31.12.2007

4.11.

40.000

120.000

Ανάλυση των Εµπορικών και Λοιπών
Υποχρεώσεων σε Συνδεδεµένες εταιρείες

Υποχρεώσεων

καθώς

και

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων και των λοιπών
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας:
Εµπορικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές εσωτερικού
Προµηθευτές εξωτερικού
Σύνολο

31/12/2007
6.671.778
64.885
6.736.663

31/12/2006
3.833.970
19.373
3.853.344
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Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα
Φ.Π.Α
Φ.Μ.Υ.
Λοιποί φόροι
Αντικαταβολές
∆εδουλευµένες αµοιβές προσωπικού
Σύνολο

31/12/2007
562.882
287.992
67.638
242.124
168.962
56.400
1.386.000

31/12/2006
401.191
89.910
48.118
386.594
223.315
40.418
1.189.546

Οι «Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες», αφορούν υποχρεώσεις της εταιρείας προς
τη µητρική της ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις υπηρεσίες που η τελευταία έχει προσφέρει για την τέλεση
των εµπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η παραπάνω υποχρέωση δεν περιέχει
χρηµατικές διευκολύνσεις.
Ο αναµενόµενος χρόνος πληρωµής των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται
ακολούθως:
Αναµενόµενος χρόνος πληρωµής Προµηθευτών
Λιγότερο από 3 µήνες
Μεταξύ 3 και 6 µηνών
Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους
Μεγαλύτερη του 1 έτους
Σύνολο

Αναµενόµενος χρόνος πληρωµής Λοιπών
Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Λιγότερο από 3 µήνες
Μεταξύ 3 και 6 µηνών
Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους
Μεγαλύτερη του 1 έτους
Σύνολο

31/12/2007
6.174.013
562.650
6.736.663

31/12/2007
1.160.958
225.042
1.386.000

31/12/2006
3.556.887
296.457
3.853.344

31/12/2006
910.305
279.242
1.189.546

Οι εύλογες αξίες των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά
καθώς, εξαιτίας της διάρκειας τους, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που
αναγνωρίζονται στον ισολογισµό, αποτελούν µία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.
4.12.

Φόροι και κοινωνικές ασφαλίσεις

Η ανάλυση των φόρων και κοινωνικών ασφαλίσεων έχει ως εξής:
31/12/2007
Υποχρεώσεις από Φόρους
ΙΚΑ
Επικουρικά Ταµεία
Σύνολο

87.993
401.374
8.433
497.801

31/12/2006
109.521
301.259
8.506
419.286
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4.13.
•

Ανάλυση λογαριασµών αποτελεσµάτων

Κύκλος Εργασιών

Στον κάτωθι πίνακα δίνεται ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ανά κύρια
κατηγορία:
Έσοδα από υπηρεσία Πόρτα-Πόρτα
Έσοδα από υπηρεσία EMS
Έσοδα από υπηρεσία SPM
Σύνολο

31/12/2007
23.451.412
2.870.090
1.370.082
27.691.584

31/12/2006
20.764.071
2.470.000
1.017.000
24.251.071

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες της Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ οµαδοποιούνται στα εξής προϊόντα:
Πόρτα – Πόρτα αφορά τη διακίνηση αντικειµένων στη Ελλάδα εντός και εκτός
πόλεων.
EMS αφορά στη µεταφορά και επίδοση αντικειµένων από και προς το εξωτερικό µέσα
από ένα παγκόσµιο δίκτυο Ταχυδροµικών Υπηρεσιών σε 120 χώρες.
SPM αφορά διακίνηση αντικειµένων και επίδοση στο εξωτερικό την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα στις κύριες Ευρωπαϊκές πόλεις και τη ταχύτερη δυνατή επίδοση (2-6
ηµέρες) στον υπόλοιπο κόσµο σε 179 συνολικά χώρες.
•

Κόστος πωληθέντων-Έξοδα ∆ιοίκησης-Έξοδα ∆ιάθεσης

1.1 - 31.12.2007
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
∆ιάφορα Έξοδα
Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
Προβλέψεις Εκµετάλλευσης
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

Κόστος πωληθέντων
5.570.395
11.260.528
1.565.735
77.528
3.276.796

Έξοδα διοίκησης
986.962
1.070.442
447.429
53.999
363.282

Έξοδα διάθεσης
334.504
548.254
450.329
6.271
430.149

288.175
22.893
(243.280)
21.818.771

336.204
2.862
3.261.181

336.204
2.105.712

1.1 - 31.12.2006
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
∆ιάφορα Έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
Προβλέψεις Εκµετάλλευσης
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

Κόστος πωληθέντων
4.370.177
9.985.966
1.378.990
72.586
2.853.610

Έξοδα διοίκησης
833.931,94
617.421,47
444.570,07
57.142,72
144.473,33

Έξοδα διάθεσης
315.633,26
1.015.088,87
460.976,66
5.385,78
311.003,55

234.513
116.482,40
(265.854)
18.746.470

273.598,25
14.560,30

273.598,25
14.560,30

2.385.698

2.396.247
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•

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα

Τα λοιπά έσοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
1.1 -31.12.2007
19.971
30.349
9.669
195.155
101.029
140.279
496.452

Αποζηµιώσεις
Έσοδα από συναλλαγµατικές διαφορές
Έσοδα από εκµισθώσεις ακινήτων
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

1.1 -31.12.2006
25.411
92.372
8.558
77.646
60.000
183.776
447.763

Τα λοιπά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Συναλλαγµατικές διαφορές
Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Αποζηµιώσεις
Λοιπά
Σύνολο

•

1.1 -31.12.2007
87.459
16.377
8.398
73.309
124.270
309.813

1.1 -31.12.2006
154.628
53.923
213.499
64.370
102.698
589.118

Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων και εξόδων της εταιρείας είχε ως ακολούθως:
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Έσοδα τόκων από χρεόγραφα
Έσοδα τόκων καταθέσεων
Σύνολο

1.1 -31.12.2007
1.174
7.305
8.479

1.1 -31.12.2006
13.842
8.875
22.717

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Σύνολο

1.1 -31.12.2007
19.222
2.379
21.602

1.1 -31.12.2006
10.346
3.476
13.823

Οι πιστωτικοί αναφέρονται κατά κύριο λόγο στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων τα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα αφορούν κυρίως προµήθειες εγγυητικών επιστολών.
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4.14.

Συµφωνία του φόρου εισοδήµατος

Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων της εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό
που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο φορολογικό συντελεστή που
εφαρµόζεται στα κέρδη των ενοποιηµένων εταιρειών. Η σχέση µεταξύ του αναµενόµενου
φορολογικού εξόδου, βασιζόµενου στον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή της εταιρείας,
και του φορολογικού εξόδου που πραγµατικά αναγνωρίστηκε στην κατάσταση
αποτελεσµάτων, έχει ως εξής:
31/12/2007
Τρέχον έξοδο φόρου
Αναβαλλόµενος Φόρος Αποτελεσµάτων
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων
χρήσεων
Κέρδη Προ Φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Αναµενόµενο φορολογικό έξοδο µε τον
θεσπισµένο φορολογικό συντελεστή
- Άλλα µη αφαιρούµενα έξοδα
Αναβαλλόµενη φορολογία στα αποτελέσµατα
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου
Πραγµατοποιηθέν φορολογικό έξοδο
,καθαρό
Σταθµισµένος φορολογικός συντελεστής

188.949
1.655
40.000

31/12/2006
243.910
(11.052)
40.000

230.605
679.436

272.858
590.195

25%

29%
169.859
19.090
1.655
40.000

171.157
72.754
(11.052)
40.000

230.605
33,94%

272.858
46,23%

Ο σταθµισµένος µέσος εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής της εταιρείας είναι 34%
(2006: 46%). Ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2007 µειώθηκε από 29% σε 25%. Ο
αυξηµένος φορολογικός συντελεστής (ιδίως στην προηγούµενη χρήση) οφείλεται στη
διενέργεια προβλέψεων για ενδεχόµενους φόρους καθώς και στην σηµαντική φορολογική
αναµόρφωση δαπανών.
4.15.

Παροχές προσωπικού

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

1/1- 31/12/2007
5.301.891
1.461.022
128.948
6.891.861

1/1- 31/12/2006
4.244.919
1.151.201
123.622
5.519.742

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2007 και 31/12/2006 για την εταιρεία
ήταν:
31/12/2007
Μόνιµοι Υπάλληλοι
Ορισµένου Χρόνου
Σύνολο

31/12/2006
162
462
624

143
399
542
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4.16.

Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το 2007 αναλύονται ως ακολούθως:
Κατηγορία

Μέλη ∆Σ

∆ιευθυντικά
Στελέχη

Περιγραφή
Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Bonus
Λοιπές Αποζηµιώσεις
Αµοιβές µελών ∆Σ

1.1 -31.12.2007

Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Bonus
Λοιπές Αποζηµιώσεις

Σύνολα

1.1 -31.12.2006

106.160

113.324

102.690
19.936

94.892
19.936

228.786

228.152

∆εν υπάρχουν δάνεια σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.
4.17.

Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις

Οι σηµαντικότερες εκκρεµείς υποθέσεις της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 είναι η
ακόλουθη:
•

Η «Κοινοπραξία PLANET- ERNST & Young- AMANS» διεκδικεί την ζηµιά που υπέστη
από διαφορά στην τιµολόγηση διακίνησης αντικειµένων ποσού €98.675 . Ορίστηκε
δικάσιµος η 9η Απριλίου 2009.

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2004. Για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από τις
αρµόδιες φορολογικές αρχές. Για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις, η Εταιρία διενήργησε επαρκείς
προβλέψεις για ενδεχόµενους φόρους (§ 4.10 «Ανάλυση των προβλέψεων»).
4.18.

Εγγυήσεις

Η Εταιρία έχουν τις ακόλουθες εγγυήσεις:
Εγγυητικές επιστολές τραπεζών
Σύνολο

31/12/2007
1.739.140
1.739.140

31/12/2006
1.321.120
1.321.120
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5.

Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι πρώτες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας
που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.
Οι λογιστικές πρακτικές που παρατίθενται στη § 3 «Σύνοψη λογιστικών πολιτικών»
εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31
∆εκεµβρίου 2007, των συγκριτικών πληροφοριών που εµφανίζονται σε αυτές τις Οικονοµικές
Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και κατά την κατάρτιση των
υπολοίπων έναρξης του ισολογισµού κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 (ηµεροµηνία µετάβασης της
Εταιρείας στα ∆.Π.Χ.Π.).
Κατά την κατάρτιση των υπολοίπων έναρξης του ισολογισµού, η Εταιρεία αναπροσάρµοσε τα
ποσά που δηµοσιεύτηκαν προγενέστερα στις οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν
σύµφωνα µε την προηγούµενη βάση λογιστικοποίησης της Εταιρείας (Ε.Λ.Π.). Επεξήγηση για
το πώς η µετάβαση από τα Ε.Λ.Π. στα ∆.Π.Χ.Π. επηρέασε την οικονοµική θέση, την
οικονοµική απόδοση και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας παρατίθεται στους επόµενους πίνακες
και στις συνοδευτικές σηµειώσεις.
Οι δηµοσιευµένοι ισολογισµοί της 31/12/2005 και 31/12/2006 καθώς και τα δηµοσιευµένα
αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-31/12/2006 σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(Ε.Λ.Π.) και τα ∆.Π.Χ.Π. µε την επίπτωση µετάβασης απεικονίζονται κάτωθι:
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ποσά σε €)
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Λοιπά άυλα
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεµατικό
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο
από την υπηρεσία και λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων

Ε.Λ.Π.

31/12/2006
Επίπτωση
µετάβασης στα
∆.Π.Χ.Π

∆.Π.Χ.Π.

2.974.768
253.302
4.356
0
3.232.426

(909.881)
(94.713)
0
266.651
(737.943)

2.064.887
158.589
4.356
266.651
2.494.483

7.720.725
1.630.413
1.160.295
1.385.065
11.896.498

(469.563)
(23.844)
0
0
(493.407)

7.251.162
1.606.569
1.160.295
1.385.065
11.403.091

15.128.924

(1.231.349)

13.897.574

3.998.735
27.711
469.480
(2.435.682)
2.060.244
2.060.244

0
0
0
(486.961)
(486.961)
(486.961)

3.998.735
27.711
469.480
(2.922.643)
1.573.284
1.573.284

119.743
981.360
1.101.103

(57.734)
(662.810)
(720.545)

62.009
318.549
380.558

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις (προµηθευτές, κλπ.)
Φόροι και κοινωνικές ασφαλίσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε Συνδεδεµένες και λοιπού συµµετοχικού
ενδιαφέροντος εταιρείες
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

3.853.344
967.752
664.923

0
(548.467)
524.623

3.853.344
419.286
1.189.546

6.481.557
11.967.576

0
(23.844)

6.481.557
11.943.732

Σύνολο Υποχρεώσεων

13.068.679

(744.388)

12.324.291

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

15.128.924

(1.231.349)

13.897.574
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ποσά σε €)
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Λοιπά άυλα
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεµατικό
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο
από την υπηρεσία και λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων

Ε.Λ.Π.

31/12/2005
Επίπτωση
µετάβασης στα
∆.Π.Χ.Π

∆.Π.Χ.Π.

3.132.922
150.536
5.086
0
3.288.544

(924.129)
(51.858)
0
255.598
(720.389)

2.208.793
98.678
5.086
255.598
2.568.156

6.464.835
750.453
1.271.158
1.320.542
9.806.988

(415.640)
(58.861)
0
0
(474.501)

6.049.195
691.592
1.271.158
1.320.542
9.332.487

13.095.532

(1.194.890)

11.900.642

3.998.735
27.711
469.480
(2.904.072)
1.591.855
1.591.855

0
0
0
(335.909)
(335.909)
(335.909)

3.998.735
27.711
469.480
(3.239.980)
1.255.947
1.255.947

124.754
1.293.791
1.418.545

(78.348)
(721.772)
(800.120)

46.406
572.019
618.425

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις (προµηθευτές, κλπ.)
Φόροι και κοινωνικές ασφαλίσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε Συνδεδεµένες και λοιπού συµµετοχικού
ενδιαφέροντος εταιρείες
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

2.857.653
872.996
617.727

0
(465.450)
406.589

2.857.653
407.547
1.024.315

5.736.757
10.085.132

0
(58.861)

5.736.757
10.026.271

Σύνολο Υποχρεώσεων

11.503.677

(858.981)

10.644.696

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

13.095.532

(1.194.890)

11.900.642
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Αποτελέσµατα χρήσης (ποσά σε €)

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
Αναλογία αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων
Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους

Ε.Λ.Π.
24.251.071
(18.749.010)
5.502.061
621.675
(2.344.832)
(2.401.663)
(523.896)

1/1-31/12/2006
Επίπτωση
µετάβασης στα
∆.Π.Χ.Π
0
2.539
2.539
(173.912)
(51.414)
15.965
(65.222)

∆.Π.Χ.Π.
24.251.071
(18.746.470)
5.504.600
447.763
(2.396.247)
(2.385.698)
(589.118)

853.345
22.717
(13.823)
0
0
8.894
(831.781)
862.240
(393.850)
468.389

(272.045)
0
0
0
0
0
50.072
(272.045)
120.992
(151.052)

581.301
22.717
(13.823)
0
0
8.894
(781.709)
590.195
(272.858)
317.337
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Οι επιδράσεις επί των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας της 1/1/2007 και 1/1/2006
(ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π.) και επί των αποτελεσµάτων της χρήσης 2006 έχουν
ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (1/1/2007 ΚΑΙ
1/1/2006 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ
∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.
Επίδραση από διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας
Επίδραση από αναγνώριση ενδεχόµενων φόρων
Επίδραση αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
Επίδραση από την µη αναγνώριση των Εξόδων Εγκατάστασης ως στοιχείου του ενεργητικού
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

Εταιρεία
1/1/2007
1/1/2006
2.060.244
1.591.855
(469.563)
(415.640)
266.651
255.598
(80.000)
(189.940)
(165.686)
(12.867)
(96.097)
(51.408)
57.734
78.348

Σύνολο προσαρµογών

(486.961)

(335.909)

Επενδεδυµένα κεφάλαια κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

1.573.284

1.255.947

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)
Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.
Επίδραση από διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας
Επίδραση από αναγνώριση ενδεχόµενων φόρων
Επίδραση αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
Επίδραση από την µη αναγνώριση των Εξόδων Εγκατάστασης ως στοιχείου του ενεργητικού
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

Σύνολο προσαρµογών

(151.052)

Αποτελέσµατα κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

•

12 Μήνες
έως
31/12/2006
468.389
(53.923)
11.052
109.940
(152.819)
(44.689)
(20.613)
317.337

Επίδραση από διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις

Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης και στη χρήση 2006, διενεργήθηκαν πρόσθετες προβλέψεις
επισφαλών απαιτήσεων σε βάρος εταιρικών ιδίων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια της
31/12/2005 και 31/12/2006 επιβαρύνθηκαν κατά € 415.640 και χιλ € 469.563 αντίστοιχα, ενώ
τα αποτελέσµατα της χρήσης 2006 επιβαρύνθηκαν κατά € 53.923.
•

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., δεν προβλεπόταν αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας. Από τον
λογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας της 31/12/2005 και
31/12/2006 αναµορφώθηκαν κατά ποσό € 255.598 (ωφέλεια) και χιλ € 266.651 (ωφέλεια)
αντίστοιχα, ενώ τα αποτελέσµατα της χρήσης 2006 ωφελήθηκαν κατά € 11.052.
•

Επίδραση από αναγνώριση ενδεχόµενων φόρων

Η εταιρεία αναγνώρισε προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες
µέχρι την 31/12/2007 χρήσεις.
•

Επίδραση αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική
ωφέλιµη ζωή τους.
Οι µεταβολές που παρατηρούνται την 1/1/2006 και 1/1/2007, οφείλονται στον
επανυπολογισµό των σωρευµένων αποσβέσεων, µε τις προσδοκώµενες ωφέλιµες ζωές των
παγίων.
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•

Επίδραση από την µη αναγνώριση των Εξόδων Εγκατάστασης ως στοιχείου
του ενεργητικού

Τα έξοδα εγκατάστασης δεν αναγνωρίζονται ως στοιχεία του ενεργητικού σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π. Εποµένως το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών (κατά Ε.Λ.Π.), µεταφέρθηκε στα «Κέρδη
εις νέο» κατά την ηµεροµηνία µετάβασης και µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης τη χρήση
2006.

•

Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία
της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο
προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης ανήλθε σε ποσό € 46.406, η οποία υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης.
Συγκεκριµένα, σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών
µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση
αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης. Η βασική ηµεροµηνία που χρησιµοποιήθηκε ως ηµεροµηνία
αναλογιστικής αποτίµησης των διαφόρων µεγεθών είναι η 31/12/2005 (ή ισοδύναµα η
01/01/2006). Για τον υπολογισµό της αντίστοιχης υποχρέωσης την 01/01/2007
χρησιµοποιήθηκαν αντίστοιχες αναλογιστικές υποθέσεις – παραδοχές.
Έτσι, εντός της χρήσης 2006, αποτελέσµατα επιβαρύνθηκαν κατά € 20.613.
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6.

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως µεταβολές στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο
εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές και υποχρεώσεις από µισθώσεις.
6.1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο
συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προκύπτουν κυρίως από SDR. Το SDR (Special Drawing
Right) είναι µια διεθνής λογιστική µονάδα (όχι νόµισµα) το οποίο δηµιουργήθηκε από το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) (International Monetary Fund - IMF) το έτος 1969 για να
υποστηρίξει τις ισοτιµίες του συστήµατος Bretton Woods.
Σήµερα το SDR χρησιµεύει µόνο ως λογιστική µονάδα του IMF και άλλων διεθνών
Οργανισµών, µεταξύ αυτών και της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης.
Το SDR είναι ένα «καλάθι» τεσσάρων νοµισµάτων (ευρώ, δολάριο, στερλίνα, γιεν). Η
βαρύτητα (ποσοστό) του κάθε νοµίσµατος στο µίγµα καθορίζεται κάθε πέντε χρόνια από το
∆ΝΤ έτσι ώστε να αντανακλάται η σχετική βαρύτητα των ανωτέρω νοµισµάτων στα
παγκόσµια εµπορικά και οικονοµικά συστήµατα.
Μετά την τελευταία αξιολόγηση των στοιχείων, τα ποσοστά συµµετοχής κάθε νοµίσµατος από
01.01.2006 έως 31.12.2010, καθορίστηκαν ως εξής: δολάριο 44%, ευρώ 34%, γιεν 11% και
στερλίνα 11%. Η ισοτιµία του SDR µε τα επίσηµα νοµίσµατα όλων των χωρών
ανακοινώνονται καθηµερινά από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο επίσηµο site του
(www.imf.org).
Στις σχέσεις της Εταιρείας µε τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες των χωρών που βρίσκονται εκτός
της ευρωζώνης, οι υπολογισµοί των εισπρακτέων ή πληρωτέων ποσών πραγµατοποιούνται σε
SDR. Οι αντίστοιχες εισπράξεις ή πληρωµές γίνονται στο νόµισµα της κάθε χώρας µετά τη
σχετική µετατροπή των SDR µε βάση την ισοτιµία της ηµέρας που πραγµατοποιείται η
συναλλαγή.
Ο κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιµία του SDR
έναντι του ευρώ και αντισταθµίζεται µερικώς από αντίστοιχες υποχρεώσεις της ίδιας
λογιστικής µονάδας.
Η έκθεση της Εταιρείας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους
ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών σε SDR. Αυτός ο κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός,
αντιπροσωπεύει γύρω στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία σε διαφορετικά από το Ευρώ νοµίσµατα δε τηρούνται.
6.2.

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της εταιρείας δεν είναι ανεξάρτητα από µεταβολές
στις τιµές των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται σηµαντικά ποσά και τα έσοδα από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες δεν είναι σηµαντικά.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, η εταιρεία δεν έχει συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου
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6.3.

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.

τον

πιστωτικό

κίνδυνο

περιορίζεται

στα

Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις της εταιρείας
διενεργούνται κυρίως µε πίστωση σε µεγάλους πελάτες, µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστωτικής
συµπεριφοράς (µέσω της ICAP), το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ∆ΕΚΟ, Τράπεζες.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και
τραπεζικά πιστωτικά όρια.
Πιστοληπτικές αξιολογήσεις διενεργούνται για όλους τους πελάτες που ζητούν πίστωση πέραν
ενός συγκεκριµένου ποσού. Η Εταιρεία δεν απαιτεί εµπράγµατες εγγυήσεις επί των
περιουσιακών στοιχείων των πελατών.
Επενδύσεις επιτρέπονται µόνο σε άµεσα ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα και µόνο µε
αντισυµβαλλόµενους που έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση ίδια ή καλύτερη από αυτή της
Εταιρείας.
Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει
τις πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου. Η πολιτική της εταιρείας είναι να
συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες.
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των
οφειλοµένων.
Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί µε
υποθήκη ή άλλη µορφή πιστωτικής ασφάλισης.
6.4.

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των
χρεών των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των
πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται
σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη
περίοδο 30 ηµερών.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2007 για την
εταιρεία αναλύεται ως εξής:
31/12/2007
Ποσά σε €
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών
6 έως 12 µήνες
6.174.013
1.160.958
7.334.970
0

Μακροπρόθεσµες
1 έως 5 έτη αργότερο από 5 έτη
562.650
225.042
787.692
0,00

Σηµειώνεται πως στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, περιλαµβάνονται
υπόλοιπα που αναµένεται να εισπραχθούν/εξοφληθούν µετά το τέλος της επόµενης χρήσης.
Λόγω του ότι το χρονικό διάστηµα εκκαθάρισής τους δεν αναµένεται να απέχει κατά πολύ από
τους επόµενους δώδεκα µήνες, αυτές δεν καταχωρήθηκαν σε µακροπρόθεσµους
λογαριασµούς.
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Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου
2006 είχε ως εξής:
31/12/2006
Ποσά σε €
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών
6 έως 12 µήνες
3.556.887
910.305
4.467.191
0

Μακροπρόθεσµες
1 έως 5 έτη αργότερο από 5 έτη
296.457
279.242
575.699
0,00

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

Σελίδα 47 από 48

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ∆εκεµβρίου 2007

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

•

να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους

τιµολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου.
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2007 και 2006 αναλύεται ως εξής:
2007
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον: ∆άνεια
Σύνολο κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο κεφαλαίων

2006
2.022.115
(919.985)
1.102.130
2.022.115

1.573.284
(1.385.065)
188.219
1.573.284

2.022.115
5/10

1.573.284
1/10

Η εταιρεία έχει ως στόχο να διατηρήσει τα επίπεδα του δείκτη στα επίπεδα του 2007.
Η εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση µε την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση,
π.χ. ίδια κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία διαχειρίζεται την
κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική
κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων
αλλάζουν. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρµογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η
εταιρεία µπορεί να προσαρµόσει το ποσό των πληρωµών, να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο ή να
πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει τις υποχρεώσεις του.
Η εταιρεία έχει τιµήσει τις συµβατικές υποχρεώσεις της.
8.

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
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αλέξανδρος Λυκουρέσης

Σταύρος Ιγνατιάδης

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

Λεβάκης Κώστας

∆ηµήτρης Τζανής
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