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Έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Ινγηζηώλ 

Προς ηοσς Μεηότοσς ηης Εηαιρείας ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. 

 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ. 

πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο 
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 
αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Εσθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 
πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαλλαγμένων από οσζιώδη ανακρίβεια, ποσ οθείλεηαι είηε ζε απάηη 
είηε ζε λάθος. 

 

Εσθύνη τοσ Ελεγκτή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 
θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο 

γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε 
ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε 
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γνώμη 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Αναυορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 
νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.  

 

Αζήλα ,  10  Μαίνπ 2011 

Ο Οξθσηόο Ειεγθηήο  Λνγηζηήο] 

 

 

                                                            Σπύξνο  Κ. Παγώλεο 

Αξ Μ. ΣΟΕΛ  16551 

 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Κ ΟΔΙ 125 
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Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ.» ΠΡΟ ΣΖΛ ΣΑΘΣΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ 

ΤΛΔΙΔΤΖ ΣΩΛ ΚΔΣΟΥΩΛ 

Θχξηνη Κέηνρνη, 

Τπνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ 
ΔΙΣΑ Α.Δ» γηα ηε ρξήζε 2010. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α).  

1. Ζ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ε ζέζε ηεο  

Ζ «Σαρπκεηαθνξέο ΔΙΣΑ» απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ππεξεζίαο ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ, πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά εδψ θαη 20 ρξφληα. Ωο ζπγαηξηθή, μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία 
ηεο ην 2001 δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ, ζηελ εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο είλαη ε “Σαρπκεηαθνξέο ΔΙΣΑ” λα παξέρεη κε Σαρχηεηα θαη 
Αμηνπηζηία Τπεξεζίεο Σαρπκεηαθνξψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε εηδηθήο επείγνπζαο δηαβίβαζεο 

θαη επίδνζεο αληηθείκελσλ (επηζηνιέο & εκπνξηθά δέκαηα) ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 
Σαπηφρξνλα, πςειή πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ν εθζπγρξνληζκφο ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ, 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ Πσιήζεσλ, ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο.  

Ζ εηαηξεία «Σαρπκεηαθνξέο ΔΙΣΑ Α.Δ.» ηελ 31/12/2010 είρε σο ζεκεία πψιεζεο 21 

θαηαζηήκαηα, 39 πξαθηνξεία θαη 2 θέληξα δηαινγήο. Ζ εηαηξεία παξέρεη φιεο ηηο βαζηθέο 
ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ βάξνπο έσο 35 θηιψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο επίδνζεο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε εηδηθέο πξφζζεηεο ππεξεζίεο, πνπ πξνζθέξνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 
Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο «Σαρπκεηαθνξέο ΔΙΣΑ» νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: 

 Πόξηα – Πόξηα αθνξά ηε δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ζηε Διιάδα εληφο θαη εθηφο 

πφιεσλ. 

 EMS αθνξά ζηε κεηαθνξά θαη επίδνζε αληηθεηκέλσλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ κέζα 

απφ έλα παγθφζκην δίθηπν Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζε 120 ρψξεο. 

 SPM αθνξά δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ θαη επίδνζε ζην εμσηεξηθφ ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα ζηηο θχξηεο Δπξσπατθέο πφιεηο θαη ηε ηαρχηεξε δπλαηή επίδνζε (2-6 

εκέξεο) ζηνλ ππφινηπν θφζκν ζε 179 ζπλνιηθά ρψξεο.  

Αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ αγνξά ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί 

 

ηηο 31/12/2010 νη εγγεγξακκέλεο ζην Κεηξψν Σαρπδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 
επηρεηξήζεηο αλέξρνληαλ ζε 496. Απφ απηέο, 491 επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ Γεληθή Άδεηα παξνρήο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, 5 επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ Δηδηθή Άδεηα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 1 επηρείξεζε είλαη ν Φνξέαο Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο. 

 
Ο Διιεληθφο Σαρπδξνκηθφο Θιάδνο απνηειείηαη απφ δχν θχξηνπο Σνµείο: ηνλ Σνµέα Θαζνιηθήο 

Τπεξεζίαο θαη ηνλ Σνµέα Σαρπκεηαθνξψλ. ηνλ Σνµέα Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 
δξαζηεξηνπνηείηαη ν Φνξέαο Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΦΠΘΤ) θαη ηδησηηθέο 

ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ππφ θαζεζηψο Δηδηθήο 

Άδεηαο, ελψ ζηνλ Σνµέα Σαρπκεηαθνξψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ 
Γεληθή Άδεηα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

 
ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά ηεο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο, ν Φνξέαο Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 

(ΔΙΣΑ) είλαη ν θπξίαξρνο πάξνρνο µε πνιχ κηθξφ αληαγσληζκφ. Η αγνξά ηαρπκεηαθνξώλ 
ραξαθηεξίδεηαη από έληνλν αληαγσληζκό ιόγσ ηνπ πςεινύ βαζκνύ ζπγθέληξσζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα κεξίδηα αγνξάο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δειψλνπλ έζνδα 
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απφ δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ πςειφηεξα απφ 5 εθ. επξψ είλαη 8. Απηέο νη 
επηρεηξήζεηο δηαθηλνχλ πνζνζηφ πεξίπνπ 88% ησλ ζπλνιηθψλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο 
αγνξάο ηαρπκεηαθνξψλ, εηζπξάηηνληαο αληίζηνηρν πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

  

Ζ δηαθχκαλζε ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαίλεηαη κεγάιε, αιιά είλαη 
αλακελφκελε θαζψο ζηνλ Θιάδν ησλ Σαρπκεηαθνξψλ παξέρνληαη ππεξεζίεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα επείγνπζαο δηαβίβαζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ 
αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία απαηηείηαη λα παξαθνινπζνχληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαθίλεζήο ηνπο 

απφ Δηδηθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Δληνπηζκνχ. 

 
Ζ είζνδνο κίαο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά απαηηεί επελδχζεηο αλάπηπμεο δηθηχνπ, πεξηζπιινγήο, 

δηαινγήο, δηαβίβαζεο θαη δηαλνκήο, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κέζα κεηαθνξάο θαη πξνζσπηθφ. 
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ 

αγνξά ηαρπκεηαθνξψλ, θαζψο απηή είλαη πιήξσο απειεπζεξσκέλε.  

 
Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά 

ηαρπκεηαθνξψλ ζεσξνχληαη: ν αληαγσληζκφο ηηκψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 
ηαρπκεηαθνξψλ θαη ν αληαγσληζκφο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο ησλ 
ηαρπκεηαθνξώλ ππεξεζηώλ παξαηεξήζεθε κείσζε κέζεο ηηκήο, ιόγσ ηνπ έληνλνπ 
αληαγσληζκνύ πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο λα εδξαηώζνπλ ηε ζέζε ηνπο  θαη λα απμήζνπλ 
κεξίδην ζηελ αγνξά.  

Ο ηαρπδξνκηθφο θιάδνο γηα ην 2010 παξνπζίαζε θάκςε εζφδσλ πεξίπνπ 5% (έζνδα ηεο 
ηάμεο 706 εθαη.) εθ ησλ νπνίσλ ηα 280,4εθ. αθνξνχλ έζνδα ηνπ θιάδνπ ηαρπκεηαθνξψλ. Σν 

κεξίδην αγνξάο ηεο «Σαρπκεηαθνξέο ΔΙ.ΣΑ» γηα ην 2010 αλήιζε ζην 9,5% απφ 10% πνπ 
θαηείρε ζην 2009. Σα αληηθείκελα ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ πνπ δηαθηλήζεθαλ ζην 2010 

αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 673 εθάη. κεησκέλα θαηά 7,6% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη 
αληίζηνηρα ηα δηαθηλεζέληα αληηθείκελα ηνπ θιάδνπ ηαρπκεηαθνξψλ αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 48,1 

εθάη. κεησκέλα πεξίπνπ θαηά 3,8% ζε ζρέζε κε ην 2009. 

 

εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξπζκηζηηθνύ λνκηθνύ, καθξννηθνλνκηθνύ θαη 
θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε. 

Οη ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα θαη λα παξέρνπλ 
ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ γεληθή ή εηδηθή άδεηα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, ν ΦΠΘΤ ιεηηνπξγεί βάζεη πκβνιαίνπ Γηνίθεζεο ην νπνίν επέρεη ζέζε 
Δηδηθήο Άδεηαο θαη ζπλάπηεηαη κε ηνλ Τπνπξγφ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (αξ. 6 §.5, 

εδάθην δ ηνπ Λ. 2668/1998). χκθσλα κε ην άξ.19 §10 ηνπ Λ. 2668/1998, «Ζ εηδηθή άδεηα 

ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο πεξηέρεη ηδίσο: 
α.   ην πξφηππν πνηφηεηαο θαη ηνπο φξνπο παξνρήο ησλ θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ 

β.   ηνπο φξνπο θαηάξηηζεο ησλ ηηκνινγίσλ ησλ απνθιεηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 
γ.  ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, ηδηαίηεξα ζε φηη         

αθνξά ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα ζε ηηκέο πξνζηηέο. 
δ.    ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ηηκνινγίσλ ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο. 

ε.  ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ ΦΠΘΤ θαη ν ηξφπνο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ                
ηνπ  ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφλ 

ζη.   ε ππνρξέσζε λα κε δηαθπβεχεηαη ε εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα, 
δ.     ε ππνρξέσζε εμέηαζεο παξαπφλσλ ησλ ρξεζηψλ». 

 

ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2009 δεκνζηεχζεθε ν λένο «Θαλνληζκόο Γεληθώλ Αδεηώλ παξνρήο 
ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ» (ΦΔΘ 46/Β/19-01-2009), θαηφπηλ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, νη επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα παξέρνπλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο 
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ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ Θαζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία, κε ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζην Κεηξψν Σαρπδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 
ην ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: 

- νη ππεξεζίεο πνπ δχλαληαη λα παξέρνπλ νη ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, 
- νη θαηεγνξίεο ησλ γεληθψλ αδεηψλ, 

- ε ιεηηνπξγία ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηθηχνπ, 

- ν Υάξηεο Τπνρξεψζεσλ πξνο ηνπο ρξήζηεο (Θαηαλαισηέο) (Υ.Τ.Θ), 
- ην Δηδηθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Δληνπηζκνχ Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ 
(Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α), 

- ην πλνδεπηηθφ Γειηίν Σαρπκεηαθνξάο (Τ.ΓΔ.ΣΑ.) θαη νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο 
ηαρπκεηαθνξάο, 

- ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, 
- ε δηάξθεηα ηζρχνο, ε ηξνπνπνίεζε ή ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο 

δηαγξαθήο απφ ην Κεηξψν Σαρπδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 

- νη ππνρξεψζεηο ησλ ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
- νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, 

- ηα ηέιε Γεληθήο Άδεηαο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηηο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 
παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

  

Κε ην λέν Θαλνληζκφ πξνβιέπεηαη: 
- απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ζην Κεηξψν, θαζψο θαη δηαδηθαζία      

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, 
- απινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηθηχνπ, δεδνκέλνπ φηη κηα 

ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε δχλαηαη πιένλ λα εκθαλίδεηαη ζπγρξφλσο θαη εγγεγξακκέλε ζην 
Κεηξψν θαη σο κέινο δηθηχνπ άιιεο αδεηνδνηεκέλεο επηρείξεζεο. Σελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηειψλ ζηελ ΔΔΣΣ έρεη πιένλ ε επηρείξεζε πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

δηαθίλεζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εθδίδεη ην πλνδεπηηθφ Γειηίν 
Σαρπκεηαθνξάο (ΤΓΔΣΑ), 

- εηζαγσγή ζην ΔΠΔΣΑ κφλν φζσλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θάζε 
ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

- δπλαηφηεηα ρξήζεο πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο, 

- πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ, κε δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ 
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πνπ θαηαβάιινπλ νη ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ ΔΔΣΣ, ζε 

πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζε αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο, 
- πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ κέζσ: α) ζέζπηζεο θνηλψλ «Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ», κε ηνπο 

νπνίνπο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ηφζν ν Υάξηεο Τπνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Θαηαλαισηή 
(ΥΤΘ) θάζε ηαρπδξνκηθήο επηρείξεζεο φζν θαη ε αηνκηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηνπ θαηαλαισηή, β) δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ΥΤΘ, γ)  δηαδηθαζίαο επίιπζεο δηαθνξψλ, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα: i) Φηιηθφο Γηαθαλνληζκφο, ii) πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Δπίιπζεο 
Γηαθνξψλ, iii) ΔΔΣΣ, iv) αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

 
Ζ ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά δελ είλαη απειεπζεξσκέλε γηα αληηθείκελα κέρξη 50 

γξαµµάξηα. Απηφ ζεµαίλεη φηη ν ΦΠΘΤ (ΔΙΣΑ) δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσµα ζηελ 

πεξηζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη δηαλνµή ησλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο µε δηεχζπλζε 
παξαιήπηε. 

 
ε ζπλέρεηα ηεο πθηζηάκελεο Θνηλνηηθήο Οδεγίαο, θαη αληαπνθξηλφκελε ζηηο λέεο απαηηήζεηο, 

ε Θνηλφηεηα εμέδσζε ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ 2008 ηελ Οδεγία 2008/6/ΔΘ, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πξνυθηζηάκελεο 97/67/ΔΘ, ζρεηηθά µε ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο 
εζσηεξηθήο αγνξάο ησλ θνηλνηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ Σαρπδξνκηθή Οδεγία ζηνρεχεη 

ζηελ επίηεπμε µκηαο εζσηεξηθήο εληαίαο αγνξάο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ, µέζσ ηεο άξζεο 
ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πξνλνκίσλ ζηνλ ηνµέα ηεο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 

(θαηάξγεζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ ηνµέα).  
 



Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

  

 ειίδα 9 από 45 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην ησλ Θξαηψλ – Κειψλ είλαη ε 
31ε Γεθεκβξίνπ 2010, σζηφζν, ε ρψξα καο, έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθαίσκα παξάηαζεο καδί 

κε άιια 10 θξάηε κέιε (Σζερία, Θχπξνο, Ιεηνλία, Ιηζνπαλία, Ινπμεκβνχξγν, Κάιηα, 
Οπγγαξία, Πνισλία, Ρνπκαλία θαη ινβαθία) θαη ην θαζεζηψο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ζα 

ηζρχζεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, ελψ ζα δηαηεξεζεί ζε ηζρχ, γηα ην κεηαβαηηθφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα, ν απνθιεηζηηθφο ηνκέαο. 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ε ππεξεζία ηαρπδξνκείνπ Α’ πξνηεξαηφηεηαο ράλεη, 
αλαινγηθά, έδαθνο απφ άιιεο δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο µεησµέλεο ηηµήο θαζψο νη 

απνζηνιείο επηδηψθνπλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο. Ζ εμέιημε απηή αλαµέλεηαη λα επεξεάζεη 
καθξνπξφζεζκα ην πεξηζψξην θέξδνπο. Δπίζεο ιφγσ ηεο δηαγξαθφκελεο επηβξάδπλζεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ, νη φγθνη ησλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο αλαµέλεηαη λα πηεζηνχλ ζην 

άµεζν κέιινλ µε απνηέιεζα ηε κηθξφηεξε εηήζηα αχμεζε ζε ζρέζε µε ηα πξνεγνχκελα 
ρξφληα. 

 
Αληίζεηα µε ηελ αγνξά επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε αγνξά δεκάησλ δελ επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ άλνδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ επηδξά ζεηηθά ζηνπο φγθνπο ηεο αγνξάο δεµάησλ. Πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη 
ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο B2C αγνξάο δεµάησλ. 

 

2. Δπηδηώμεηο θαη ζηξαηεγηθέο, βαζηθνί πόξνη, θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο  

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙ.ΣΑ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 
Αύμεζε πσιήζεσλ θαη κεξηδίνπ αγνξάο κε: 

 Βειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ θαη Αλαβάζκηζε ηεο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ  

  Ηζρπξνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ηαπηφηεηαο. 

Γηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη δηακόξθσζε πξνϋπνζέζεσλ ζπλερόκελεο 

αλάπηπμεο  κε: 
 Αχμεζε εζφδσλ θαη κείσζε θφζηνπο 

Βειηίσζε Απόδνζεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εηαηξείαο κε: 

 Βειηίσζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

 Αλάπηπμε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

 
 Ζ εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο, ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ησλ πειαηψλ ηεο, αλαπηχζζνληαο λέα – πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη πξντφληα/ππεξεζίεο, επέιηθηεο δηαδηθαζίεο θαη δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ. 
 

Θίλδπλνη – Αβεβαηόηεηεο 
 

Ζ αγνξά ηαρπκεηαθνξψλ, ελψ είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή, πξνζθέξεη εμαηξεηηθά 
ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο γηα ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, δεδνκέλσλ ησλ 

κεγάισλ ξπζµψλ αλάπηπμεο ηνπ φγθνπ ησλ αληηθεηκέλσλ, ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηεο ρψξαο καο. 
 

Ο πςειφο αληαγσληζκφο έρεη επίπησζε ζηε εκπνξηθή πνιηηηθή, ηδηαίηεξα γηα εηαηξηθνχο 
πειάηεο κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο αλάπηπμεο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο 

ηαρπκεηαθνξψλ είλαη ην ρακειό ηηκνιόγην ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. Οη 
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά, επί ζεηξά εηψλ πξνζπαζνχζαλ λα 

απμήζνπλ ην κεξίδην ηνπο, µέζσ ηεο ζπλερνχο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ.  
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Ζ επέθηαζε ηεο δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζα 
επεξεάζεη ζεκαληηθά ην επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν, ελψ έρεη πην πεξηνξηζκέλε επίπησζε ζηηο 

ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ. Ζ κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ αλαµέλεηαη 
λα εληαζεί ηα επφκελα ρξφληα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε εθηίκεζε φηη, ηα ηαρπδξνκηθά 

αληηθείκελα πνπ δηαθηλνχληαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη απφ ηξάπεδεο ζα κεηψλνληαη, εμαηηίαο 
θπξίσο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ππνθαηάζηαζεο. 

 

Οη εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπο είλαη εληάζεσο εξγαζίαο, ζπλεπψο νη 
ακνηβέο πξνζσπηθνχ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ θφζηνπο. 

Αθνινπζνχλ ηα έμνδα ζπληήξεζεο θαη θίλεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηεο επηρείξεζεο, ηα 
νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ έξγνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ «Σαρπκεηαθνξέο ΔΙΣΑ» απαζρνινχζε ηελ 31/12/2010 410 άηνκα & δηαζέηεη 

ηδηφθηεην ζηφιν κεηαθνξηθψλ κέζσλ απνηεινχκελν απφ 169 απηνθίλεηα θαη 301 κεραλάθηα. 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΑΛΑΘΟΠΖΖ 

Αλάιπζε 

Ζ πνξεία ηεο Δηαηξείαο απνηππψλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2010 θαζψο ηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

1. Ο θχθινο εξγαζηψλ ην 2010 αλήιζε ζην πνζφ ησλ €26.726 ρηι. έλαληη €29.248 ρηι. ην 
2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε πνζνζηφ 8,62%.  

2. Σα Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη 
απνζβέζεσλ γηα ην 2010 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €940 ρηι. έλαληη €(266) ρηι. ην 2009. 

3. Σα Θέξδε Πξν Φφξσλ  γηα ην 2010 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €189 ρηι. έλαληη δεκίσλ 
€(1.183) ρηι. ην 2009. 

4. Σα Θέξδε Κεηά Φφξσλ γηα ην 2010 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 122,7 ρηι. έλαληη δεκίσλ 

€(1.125) ρηι. ην 2009. 

5. Οη θαζαξέο επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ζε πάγην εμνπιηζκφ θαηά ην 2010 αλήιζαλ ζε €492  
ρηι. απφ €576ρηι. € ην 2009. 

Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο αμίαο θαη κέηξεζεο επηδόζεσλ 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο κεηξάηαη θάλνληαο ρξήζε ησλ εμήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ απφδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο: 

 ROCE (Return on Capital Employed) – «Απνδνηηθφηεηα πλνιηθψλ Απαζρνινχκελσλ 

Θεθαιαίσλ»: Ο δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ηα νπνία είλαη 

ην άζξνηζκα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 
ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξνβιέςεσλ (απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ).  

 ROE (Return on Equity) – «Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ»: Ο δείθηεο δηαηξεί ηα 

θέξδε κεηά απφ θφξνπο κε ηα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. 

 Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο: Απεηθνλίδεη ηε ζρέζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα 

 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο: Παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ ζηνηρείσλ άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Γείθηεο εμέιημεο κηθηψλ θεξδψλ πξνο πσιήζεηο: απεηθνλίδεη ηα κηθηά θέξδε σο 

πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 
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ηνλ  παξαθάησ πίλαθα ππάξρεη ε ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ ηεο ρξήζεο 2010 ζε ζρέζε κε ην 
2009: 

Δείκτεσ 2010 2009 

ROCE (Return on Capital Employed)  4,05% -12,03% 

ROE (Return on Equity)  1,30% -12,05% 

Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο 24,95% 26,00% 

Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 92,31% 90,35% 

Γείθηεο εμέιημεο κηθηψλ θεξδψλ πξνο πσιήζεηο 14,93% 12,50% 

 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΗΛΓΤΛΩΛ 

Παξάγνληεο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Θηλδύλνπ 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο κεηαβνιέο ζηηο 
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  

πλαιιαγκαηηθφο Θίλδπλνο 

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ηε κεηαβνιή ηνπ SDR. Σν SDR είλαη κηα ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε κέζε εκεξήζηα ηηκή ηεζζάξσλ βαζηθψλ λνκηζκάησλ θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Σαρπδξνκείσλ εθηφο ηεο δψλεο Δπξψ θαζψο επίζεο 

θαη ησλ θνκίζηξσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ εθηφο δψλεο επξψ. Απηφο ν θίλδπλνο δελ είλαη 
ζεκαληηθφο, αληηπξνζσπεχεη κηθξφ πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.  

Πηζησηηθφο Θίλδπλνο & Θίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο  

Ζ εηαηξεία γηα δηαζθάιηζε ηνπ πηζησηηθνχ θίλδπλνπ αμηνινγεί ηε πηζησηηθή ζπκπεξηθνξά 

κεγάισλ πειαηψλ. Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξεία κε πίζησζε γίλνληαη θπξίσο πξνο ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην, ΓΔΘΟ θαη Σξάπεδεο. 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά, πσο ελψ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

 

ΠΡΟΟΠΣΗΘΔ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΑ ΥΡΟΛΗΑ 

Ζ ηξέρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε είλαη γεγνλφο, φηη  επεξεάδεη φινπο ηνπο θιάδνπο θαη 

δελ κπνξεί θπζηθά λα εμαηξεζεί θαη ν θιάδνο ησλ ηαρπκεηαθνξψλ. Ο θχθινο εξγαζηψλ 
πξνέξρεηαη απφ ηελ εμππεξέηεζε ηαρπκεηαθνξάο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ επηρεηξήζεσλ φισλ 

ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη φηη ε ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ηεο 
εηαηξείαο κέζσ λέσλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη πξαθηνξείσλ ζε νιφθιεξε ησλ επηθξάηεηα ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απφθηεζε κεγαιπηέξνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ θαη 

λα βειηησζνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.  

 
Ζ θάζε νηθνλνκηθή θξίζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο  ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. 
Γη απηφ ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα εθκεηαιιεπηεί φπνηα γεγνλφηα επεξεάζνπλ 

ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά  θαη  ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ηζάμηεο ηνπ αληαγσληζκνχ νη 

νπνίεο δεηνχληαη απφ ηνπο πειάηεο καο γηα ηε δηεθδίθεζε κεγαιπηέξνπ κεξηδίνπ αγνξάο.  
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Σν 2011,έηνο ζθηθηήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, εθηηκάηαη φηη ζα  επεξεάζεη ηελ πνξεία θαη ηελ 
εμέιημε ηνπ θιάδνπ ησλ Σαρπκεηαθνξψλ. Ζ εηαηξεία έρεη δηαηεξήζεη ζην ραξηνθπιάθην ηεο 

φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ Σξαπεδηθνχ Σνκέα θαη άιινπο κεγάινπο πειάηεο. Δπίζεο ε δηαηήξεζε 
θαη  αχμεζε γηα ην 2011 ησλ ζεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη βαζηθφο ζηφρνο θαη  

κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο ζα απνθέξεη απνηειέζκαηα πνπ ζηφρν έρνπλ λα βειηηψζνπλ 
ηελ ήδε θαιή ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο.  

ηα πιαίζηα βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ έρνπλ ζρεδηαζζεί αλαβαζκίζεηο ζε δχν 

βαζηθνχο ηνκείο ηεο εηαηξείαο.  

 ηνλ ηνκέα ηεο εκπνξηθήο θαη ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο έρεη ζρεδηαζζεί ε αλαβάζκηζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία πηνζεηψληαο εμειηγκέλεο 

ηερληθέο, νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ ρξήζηε θαη παξέρνπλ πην 
απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε πιεξνθφξεζε. 

 ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ε εηαηξεία ζα αλαβαζκίζεη ην ζχζηεκα 

παξαγσγήο πνπ δηαζέηεη, πξνζζέηνληαο αξρηηεθηνληθή επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο  & ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο.  

 

 

Γηα ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..  

 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Υξήζηνο Βαξζάκεο  Θσλζηαληίλνο Σαξιαγηάο 
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Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  εκ.  31/12/2010 31/12/2009 

Δλεξγεηηθφ    

Κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ    

Δλζψκαηα πάγηα 4.1 1.371.654 1.897.230 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.2 441.279 292.368 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 4.3 18.115 13.326 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 4.4 211.148 277.728 

ύλνιν  2.042.195 2.480.652 

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ    

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 4.5 20.601.815 19.807.450 

Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 4.6 3.017.911 2.560.758 

Απαηηήζεηο απφ πλδεδεκέλεο εηαηξείεο  0 68.698 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4.7 891.883 799.876 

ύλνιν  24.511.610 23.236.782 

    

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ  26.553.805 25.717.435 

    

Παζεηηθφ    

Ίδηα Θεθάιαηα    

Κεηνρηθφ θεθάιαην 4.8.1 12.069.982 12.069.982 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 4.8.2 27.711 27.711 

Ινηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα 4.8.2 469.480 469.480 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  (3.105.763) (3.228.518) 

ύλνιν  9.461.411 9.338.655 

    

Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο    

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 4.9 240.290 178.272 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 4.10 268.910 265.073 

ύλνιν  509.200 443.345 

    

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο    

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 4.11 10.960.802 10.778.244 

Τπνρξεψζεηο ζε πλδεδεκέλεο εηαηξείεο  1.200.983 - 

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 4.12 2.360.000 2.426.963 

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 4.11 2.061.409 2.730.227 

ύλνιν  16.583.194 15.935.435 

    

ΤΛΟΙΟ ΠΑΘΖΣΗΘΟΤ  26.553.805 25.717.435 

Σπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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Θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

  εκ.  1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 

 Θχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)  4.13 26.726.937 29.248.398 

 Θφζηνο πσιήζεσλ  4.13        (22.736.226)        (25.593.368) 

 Κηθηό Θέξδνο   3.990.711 3.655.030 

 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  4.13          (2.762.777)          (3.408.781) 

 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο  4.13          (1.000.394)          (1.335.135) 

 Ινηπά έζνδα  4.13              757.454               662.975  

 Ινηπά έμνδα  4.13             (602.239)             (697.669) 

 Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη 

Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ          382.755        (1.123.580) 

 Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  4.13 3.427 4.305 

 Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  4.13               (196.845)               (63.460) 

 Θέξδε / (Εεκηέο)  Πξν Φόξσλ           189.337        (1.182.736) 

 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο  4.14                (66.580)                 57.236  

 Θέξδε / (Εεκηέο) Κεηά Φόξσλ (Α)          122.757        (1.125.500) 

 Θέξδε / (Εεκηέο) αλαγλσξηζκέλεο απεπζείαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα   - - 

 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)   - - 

 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (Α) + (Β)           122.757        (1.125.500) 

Σπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  

  Κεηνρηθφ θεθάιαην  

 Σαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ  

Ινηπά απνζεκαηηθά 

θεθάιαηα 

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ  χλνιν  

 Τπόινηπν 1/1/2009 3.998.735 27.711 469.480 (2.022.307) 2.473.620 

 Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  8.071.247    8.071.247 

 Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ     (80.713) (80.713) 

 πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο   8.071.247   (80.713) 7.990.535 

 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα     (1.125.500) (1.125.500) 

 Τπόινηπν 31/12/2009 12.069.982 27.711 469.480 (3.228.519) 9.338.655 

      

 Τπφινηπν 1/1/2009  12.069.982 27.711 469.480 (3.228.519) 9.338.655 

 Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ      0 

 Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ      0 

 πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο       0 

 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα     122.757 122.757 

 Τπόινηπν 31/12/2010 12.069.982 27.711 469.480 (3.105.762) 9.461.412 

Σπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 31/12/2010 31/12/2009 

 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

 Θέξδε πξν θφξσλ  189.337 (1.182.736) 

 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:    

 Απνζβέζεηο  779.970  857.416  

 (Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ)    

 Εεκηέο / (Θέξδε) απφ πψιεζε παγίσλ    

 Πξνβιέςεηο / (Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ)  (120.682) - 

 Εεκηέο / (Θέξδε) εχινγεο αμίαο Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηα    

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (101.631) - 

 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο    

 Απνηίκεζε θνηλνπξαμηψλ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο    

 Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα  (3.427) (4.305) 

 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  196.845  63.460  

 Ιεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο  940.412 (266.164) 

 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:    

 Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ  - - 

 Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  (1.187.609) (4.305.074) 

 (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)  1.091.608  2.245.715  

 Κείνλ:    

 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα  (196.845) (56.222) 

 Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη  0 (108.776,57) 

 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)  647.566 (2.490.522) 

   

 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ  (492.024) (576.122) 

 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ  0  0  

 Σφθνη εηζπξαρζέληεο / (πιεξσζέληεο)  3.427  4.305  

 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα   0  0  

 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)  (488.597) (571.818) 

   

 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

 Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  0  1.468  

 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα  7.773.037  5.140.000  

 Πσιήζεηο / (Αγνξέο) Ηδίσλ κεηνρψλ  0  0  

 Δμνθιήζεηο δαλείσλ  (7.840.000) (2.750.000) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)  (66.963)  2.391.468  

   

Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (α) + (β) + (γ)  (92.006) (670.872) 

   

 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ  799.876 1.470.748  

   

 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ  891.883  799.876  

   

Σπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 

ηε ρξήζε 2010 παξαηεξείηαη πσο νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

ζεηηθέο θαη δηακνξθψλνληαη ζε €647ρηι. έλαληη αξλεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ην 2009 πνζνχ 
(2.490)ρηι., πνπ νθείιεηαη ζην φηη ε εηαηξεία επαλήιζε ζηελ θεξδνθνξία θαη  βειηίσζε 

ζεκαληηθά ηηο εηζπξάμεηο  ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζηε ρξήζε 2010.  
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ AΔ» έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, (Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

Ζ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ AΔ» εδξεχεη ζηελ Αγ. Παξαζθεπή, Γ. Γνχλαξε 40, θαη είλαη 
θαηαρσξεκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ κε αξηζκφ Κ.Α.Δ 

46170/01ΑΣ/Β/00/40(02). Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο έρεη αξρίζεη απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο (13.5.2000) θαη ιήγεη ηελ 13ε Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2050.  

θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ 

εκπνξηθψλ δεκάησλ, παξνρή ππεξεζηψλ αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πιηθψλ – αγαζψλ (logistics) θαη 
ε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce). 

Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη www.elta-courier.gr.  

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εμειέγε απφ ηε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Κεηφρσλ ηελ 26/4/2010, έρεη ηξηεηή δηάξθεηα. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
(ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 31 Γεθεκβξίνπ 2009) 

εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.. ηελ 5/5/2011. Ζ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ AΔ»  είλαη ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΑ ΑΔ (ΔΙ.ΣΑ. Α.Δ.), πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο 
θεθάιαην κε πνζνζηφ 99,98%. Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ΔΙ.ΣΑ. Α.Δ (www.elta.gr). 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ 
αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γ.Π.Υ.Α., 

φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη 
ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ 

(I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενθδνζέληα Πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ 
εηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ 
αξρψλ ηεο εηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη 

πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ § 2.2 «εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, 
εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο». 

2.1. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο 

2.1.1. Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 

Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΠΥΑ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010. ηελ 

παξάγξαθν 2.1.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη 

http://www.elta-courier.gr/
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έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαζψο θαη  ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κελ 

ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηνπ 
Δηαηξείαο. ηελ παξάγξαθν 2.1.3 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη 

δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ 
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ. 

2.1.2. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα 

πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 2010)  

Θαηά ην 2009 ην ΓΙΠ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεσλ ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2009 

–κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 12 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο 

βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΙΠ ζηνρεχεη ζην λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ ηα νπνία δελ ζα 

απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Δπηπιένλ ηα 
αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2010 αιιά δελ 

έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 

Τηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3: «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΠ 27: «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο 

ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο» 

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε 

επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ 
κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα 

απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο 
πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην 

ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ 
ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα 

επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κε ειεγρνπζψλ 
ζπκκεηνρψλ.Σν αλαζεσξεκέλα πξφηππα αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ε επίδξαζε απηή ζα 
εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

ΓΙΠ 39: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Σξνπνπνίεζε 

ηνπ ΓΙΠ 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο. 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  

Σν ΓΙΠ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο 

επέλδπζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο.  

ΔΓΓΠΥΑ 15: πκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ  

θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν 
δεηήκαηα:Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΠ 11 

ή ηνπ ΓΙΠ 18.Πφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο 
θαηαζθεπήο αθηλήησλ.Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε 

ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηά εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 
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θαηαζθεπή αθηλήησλ, είηε απεπζείαο, είηε κέζσ ππεξγνιάβσλ. Οη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ. 
Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 

ΔΓΓΠΥΑ 16: Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

ηνπ Δμσηεξηθνύ 

Οη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα 

απφ κία κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 16 

είλαη ε παξνρή θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην 
πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε 

κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα πνζά πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα 
ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, κε ηε δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ Γηεξκελεία 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία 

αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επηδηψθεη λα θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 39. Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη κφλν 
ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ, 

ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζε άιινπο ηχπνπο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα 

αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ. 

ΔΓΓΠΥΑ 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα. θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 17 
είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα αλαγλσξίδεη ηα 

κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη, ην πψο ζα πξέπεη 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 
δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα 

κεξίζκαηα πιεξσηέα.  

ΔΓΓΠΥΑ 18: Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο 

Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. 

θνπφο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά 
ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ ( νηθφπεδα, 

θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 
είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ ν πειάηεο λα 

απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή 
ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή 

θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή 
αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν ηαπηφρξνλα). Ζ 

Γηεξκελεία 18 απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ 
ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ 

παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 
αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνπο πειάηεο.  

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» - Δπηπξόζζεηεο Δμαηξέζεηο 

γηα Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξώηε Φνξά 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ζηελ επηκέηξεζε 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Ζ 
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ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο. 

2.1.3. Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα 

ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από 
ηελ Δ.Δ.. 

Δπηπιένλ, ε ΓΙΠ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΠΥΑ, ηξνπνπνηήζεσλ 
θαη δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία. 

ΔΔ.ΓΠΥΑ 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 

Σν ΓΙΠ ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΙΠ 39 « Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην 

πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΠ 39. Σα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ 
σο εμήο: 

 1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

 2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο 

 3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή 
αλαγλψξηζεο.Σν ΓΠΥΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ 

ηαμηλφκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία 
βάζεη  

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαη 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ (αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ 
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ).Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο 

θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ 
λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 

Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΥΠΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε, θαζψο 

αλακέλεηαη λα ππάξρεη επίδξαζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην 
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ ζα δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 

θαη δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» - Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο 

από ηε πγθξηηηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα Δηαηξίεο 

πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξώηε Φνξά  

Ζ Σξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξά απφ 

ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 
απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε 
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εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη 

έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ Δηαηξεία. 

ΓΙΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Κεξώλ (αλαζεώξεζε)»   

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη 
επηρεηξείηαη κείσζε ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ 

δεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα 
γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια 

ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 

κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 
ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν 

θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε)- «Πξνπιεξσκέο ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ»  

Ζ Σξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη 
έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο 

έλα πξφγξακκα παξνρψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Ζ δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηελ 

Δηαηξεία. 

ΔΓΓΠΥΑ 19: «Δμόθιεζε  Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κέζσ πκκεηνρηθώλ 

Σίηισλ» 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη 

φξνη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη 

σο απνηέιεζκα ε νληφηεηα  εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην 
ζχλνιν ή κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.  Σέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη 

κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο «ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο 
αληαιιαγήο κεηνρψλ θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 
Δηαηξεία. 

ΓΙΠ 32-(Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» - Σαμηλόκεζε 
Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο. 

Ζ Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΙΠ 32 κε 
ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ 

(πνπ αλαθέξνληαη καδί σο «δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010 θαη ε εθαξκνγή 
ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 7 -(Σξνπνπνίεζε): « Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ην ΓΙΠ πξνέβε ζηε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχληαη πιεξέζηεξεο γλσζηνπνηήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ απηέο κπνξεί λα έρνπλ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 
έρνπλ κεηαβηβάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ 

επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ δπζαλάινγεο ζπλαιιαγέο ζε 
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εκεξνκελίεο πξνο ην ηέινο ηεο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο.  Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011. 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 

Θαηά ην 2010, ην ΓΙΠ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεσλ ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2010 

–κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 7 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο 
βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΙΠ ζηνρεχεη ζην λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ. ηα νπνία δελ ζα 

απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο 
βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1/1/2011, 

ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη. Οη εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 
απφ ηελ ΔΔ. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο 

Γηεξκελείεο λσξίηεξα. Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ 

Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα.  

2.2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο. 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥA) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, 
εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο 
γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηεο 
πεξηφδνπ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ 

εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα 
νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Θξίζεηο 

Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ 
ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θπξίσο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο καο θαηαζηάζεηο, 
θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ εκάο λα ζρεκαηίδνπκε 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε 

βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή 
εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή 
πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ 

εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ζ εηαηξεία αμηνινγεί 

ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ 
εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο 
απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. ηε § 3 «χλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ», 

αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο.  
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 Δθηίκεζε απνκείσζεο  

Ζ εηαηξεία ειέγρεη εηεζίσο ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία γηα ηπρφλ απνκείσζε θαη εξεπλά ηα 

γεγνλφηα ή ηηο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα κηα ζεκαληηθή δπζκελήο αιιαγή ζην εηαηξηθφ θιίκα ή κηα απφθαζε γηα πψιεζε ή 

δηάζεζε κηαο κνλάδαο ή ελφο ιεηηνπξγηθνχ ηνκέα. Ο θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο 
απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο, ε νπνία εθηηκάηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  

Σα αλαθηήζηκα πνζά ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ θαζνξηζηεί βαζηδφκελα 

ζε ππνινγηζκνχο ηεο αμίαο ρξήζεο. Απηνί νη ππνινγηζκνί απαηηνχλ ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ.  

Δάλ απφ απηή ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη αλάγθε γηα απνκείσζε, ε κέηξεζε ηεο απνκείσζεο 
απαηηεί εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν ελζψκαην ή πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ε νπνία 
αλαθέξεηαη παξαπάλσ απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν.  

Δπηπιένλ εηεζίσο ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε άιια αλαγλσξηδφκελα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο θαη ππνθείκελα ζε απφζβεζε ζπγθξίλνληαο ηε 
ινγηζηηθή αμία κε ην άζξνηζκα ησλ κε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Ζ εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ 
θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ εηαηξεία 

αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε 
εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε 
αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία 

ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

 Πξνβιέςεηο 

Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο, 
θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ 

πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν 

θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (πρ, ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, 
δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη 

θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα, εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη 
αλείζπξαθηε.  

 Δλδερόκελα γεγνλόηα 

Ζ εηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 
εξγαζηψλ ηεο. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Παξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 
είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη 

ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο 
δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ.  
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 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε 

ρξήζε. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο 
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σα 

πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα, σζηφζν, είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ιφγσ ηερληθήο 
βαζκηαίαο απαμίσζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ θαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. 

 

3. ύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

3.1. Γεληθά 

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ § 2.2 «εκαληηθέο 
ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο», φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη 

ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη 

εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα 
θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα 

νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΙΣΑ ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ Α.Δ. παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην 

νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο. 

3.2. Κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα 

πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ζην θνλδχιη «Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα)». Ζ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ 
Α.Δ.» γηα ηηο ζπλαιιαγέο  κε μέλα ηαρπδξνκεία θαη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο εθηφο απφ ην επξψ, 

ρξεζηκνπνηεί ζαλ λφκηζκα ην SDR ην νπνίν είλαη ε κέζε εκεξήζηα ηηκή ηεζζάξσλ βαζηθψλ 
λνκηζκάησλ.  

3.3. Τηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

Σν ΓΠΥΑ 7 εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 
δεκνζηεχνληαη γηα πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ 1.1.2007 ή κεηαγελέζηεξα. Σν ΓΠΥΑ 7 αληηθαζηζηά 

θαη ηξνπνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, πνπ πξνεγνπκέλσο θαζνξηδφηαλ απφ ην IAS 
32 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2007. Όιεο νη 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πξνηχπνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη: 

1. Αλάιπζε επαηζζεζίαο κε ζθνπφ ηελ αηηηνιφγεζε ηελ έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζηνπο 
θηλδχλνπο ηεο αγνξάο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο κέζα, θαη 

2. Αλάιπζε ιεθηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ δείρλεη ηηο 
ζπκβαηηθέο νθεηιέο πνπ απνκέλνπλ, γηα θάζε παξνπζηαδφκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.  

3.4. Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη δαπαλώλ 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα 
εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε 

αμηνπηζηία. 

Σν έζνδν επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη είλαη θαζαξφ 

απφ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο, θάζε είδνπο εθπηψζεηο θαη αθνχ πεξηνξηζηνχλ νη 

πσιήζεηο εληφο ηεο εηαηξείαο. 
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Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα, φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί. 
Παξνρή ππεξεζηώλ 

Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο Σαρπκεηαθνξέο ΔΙΣΑ νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: 

 Πόξηα – Πόξηα αθνξά ηε δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ζηε Διιάδα εληφο θαη εθηφο 

πφιεσλ. 

 EMS αθνξά ζηε κεηαθνξά θαη επίδνζε αληηθεηκέλσλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ κέζα 

απφ έλα παγθφζκην δίθηπν Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζε 120 ρψξεο. 

 SPM αθνξά δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ θαη επίδνζε ζην εμσηεξηθφ ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα ζηηο θχξηεο Δπξσπατθέο πφιεηο θαη ηε ηαρχηεξε δπλαηή επίδνζε (2-6 

εκέξεο) ζηνλ ππφινηπν θφζκν ζε 179 ζπλνιηθά ρψξεο.  

Έζνδα από ηόθνπο-ρξεκαηννηθνλνκηθά 
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ, ην νπνίν είλαη ην επηηφθην ην νπνίν πξνεμνθιεί κε αθξίβεηα κειινληηθέο θαηαβνιέο 
ηνηο κεηξεηνίο ή εηζπξάμεηο γηα ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

κέζνπ ή, φηαλ απαηηείηαη, γηα ζπληνκφηεξν δηάζηεκα, ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηηο ππνρξέσζεο. 
Όηαλ κία απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο, ε εηαηξεία κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ζην 

πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί, ην νπνίν είλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 
εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιεκέλεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ 

κέζνπ θαη ζπλερίδεη ηελ πεξηνδηθή αλαζηξνθή ηεο πξνεμφθιεζεο σο έζνδν απφ ηφθνπο. 
Έζνδα απφ ηφθνπο ζε δάλεηα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε αλαγλσξίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην.  

3.5. Απνθηώκελν ινγηζκηθό 

Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ην απνθηψκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ παξαγσγή ή ζηε δηνίθεζε. 
Οη δαπάλεο, νη νπνίεο θεθαιαηνπνηνχληαη απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο 

απφζβεζεο θαηά ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο ηνπο (ηξία κε πέληε ρξφληα). Δπηπιένλ θαη ην 

απνθηψκελν ινγηζκηθφ ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.  

3.6. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα θηίξηα, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο, ηα έπηπια εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο ή ζην 
θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο. ην θφζηνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ κεξηθψλ ηκεκάησλ 

ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηα νπνία απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα, 
εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. 

Σα θφζηε ηεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Αλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ έρεη ππνζηεί κηα ππνηίκεζε ή κηα δεκηά 
απνκείσζεο απηή πξαγκαηνπνηείηαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Σν θέξδνο ή ε δεκηά απφ ηε δηάζεζε ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ ζα πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο, αλ ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Οη απνζβέζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 
δσήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Οη σθέιηκεο δσέο (ζε έηε) ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 
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Θηίξηα & εγθαηαζηάζεηο Θηηξίσλ 12 

Κεραλήκαηα & Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 8,3 

Κεηαθνξηθά Κέζα 5-6,7 
Έπηπια θαη Ινηπφο Δμνπιηζκφο 4,2-6,7 

Δθηππσηέο / Hardware 3,3 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο, νη σθέιηκεο δσέο θαη νη κέζνδνη απφζβεζεο επαλεμεηάδνληαη θαη 
πξνζαξκφδνληαη εάλ είλαη απαξαίηεην ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. 

3.7. Κηζζώζεηο  

Ζ εθηίκεζε γηα ην εάλ κία ζπκθσλία πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ 
έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο. Κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη επαλαμηνιφγεζε ηεο, γηα ην εάλ 
πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο, φηαλ ζπκβαίλεη θάπνην απφ ηα παξαθάησ: 

α. Τπάξρεη κεηαβνιή ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο θη αλ ε κεηαβνιή απιά αλαλεψλεη ή 

παξαηείλεη ηε ζπκθσλία 
β. Αζθείηαη δηθαίσκα αλαλέσζεο ή ζπκθσλείηαη κηα παξάηαζε, εθηφο θη αλ φξνο ηεο 

αλαλέσζεο ή ηεο παξάηαζεο αξρηθά είρε πεξηιεθζεί ζηε κηζζσηηθή πεξίνδν  
γ. Τπάξρεη κηα κεηαβνιή ζην θαηά πφζν ε εθπιήξσζε εμαξηάηαη απφ έλα θαζνξηζκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

δ. Τπάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

Δάλ κηα ζπκθσλία επαλαμηνινγείηαη, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα κηζζψζεηο εθαξκφδεηαη απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ ε κεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο ζπλεπάγνληαη επαλαμηνιφγεζε γηα ηα (α), (γ) 
ή (δ) θαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαλέσζεο ή ηεο παξάηαζεο γηα ηελ πεξίπησζε (β). 

3.7.1. Ζ εηαηξεία σο κηζζσηήο 

Ζ ηδηνθηεζία ελφο κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαβηβάδεηαη ζην κηζζσηή εάλ 

κεηαβηβάδνληαη ζε απηφλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

κηζζσκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλεμάξηεην κε ηνλ λνκηθφ ηχπν ηεο ζχκβαζεο. Θαηά ηελ 
έλαξμε ηεο κίζζσζεο ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ή εάλ είλαη 

ρακειφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηπιένλ θαηαβνιψλ εάλ ππάξρνπλ, πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

κηζζσηή.  

Όιεο νη ππφινηπεο κηζζψζεηο αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη θαηαβνιέο ζηηο 
ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα κε ηε επζεία 

κέζνδν (ζπζρεηηζκφο εζφδνπ ρξήζεο θαη εμφδνπ). Οη ζρεηηδφκελεο δαπάλεο, φπσο ε 
ζπληήξεζε θαη ε αζθάιηζε, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

3.7.2. Έιεγρνο απνκείσζεο ησλ αζώκαησλ - ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ  

Οη αζψκαηεο θαη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο 

απνκείσζεο. Γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο ηεο απνκείσζεο, νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν ζην νπνίν νκαδνπνηνχληαη ζηε κηθξφηεξε 
αλαγλσξίζηκε νκάδα ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ηε 

ρξήζε ηνπ (Κνλάδεο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ). Ωο απνηέιεζκα, νξηζκέλα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία εμεηάδνληαη απηφλνκα γηα ηπρφλ απνκείσζε ελψ θάπνηα άιια εμεηάδνληαη σο 

Κνλάδεο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

Ζ πξνθχπηνπζα ππεξαμία επηκεξίδεηαη ζε θάζε Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ 
(Κ.Γ.Σ.Ρ.). Οη Κ.Γ.Σ.Ρ. αληηπξνζσπεχνπλ ην ρακειφηεξν επίπεδν εληφο ηεο εηαηξείαο, ζην 

νπνίν παξαθνινπζείηαη ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηνίθεζεο. 
Οη δεκηέο απφ κείσζε ηεο αμίαο κίαο Κ.Γ.Σ.Ρ. ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία, αξρηθά 

κεηψλνπλ ζηελ ινγηζηηθή αμία ηεο. Θάζε απνκέλνπζα δεκηά απνκείσζεο, κεξίδεηαη αλαινγηθά 

ζηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Κ.Γ.Σ.Ρ. 
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ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία πσιήζεη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζε κία Κ.Γ.Σ.Ρ. 

ζηελ νπνία έρεη πξνεγνπκέλσο θαηαλεκεζεί ππεξαμία, ηφηε ε ππεξαμία ιακβάλεηαη ππφςε 
θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο απφ ηελ δηάζεζε θαη θαηαλέκεηαη αλαινγηθά 

ζηελ πσινχκελε δξαζηεξηφηεηα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε ππεξαμία πνπ δηαηίζεηαη κεηξάηαη κε 
βάζε ηηο ζρεηηθέο αμίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηαηέζεθε θαη ηνπ παξαθξαηεζέληνο 

ηκήκαηνο ηεο Κ.Γ.Σ.Ρ. Δλαιιαθηηθά, φηαλ ε εηαηξεία κπνξεί λα εθηηκήζεη αμηφπηζηα θαη λα 
απνδείμεη φηη θάπνηα άιιε κέζνδνο αληηθαηνπηξίδεη θαηά θαιχηεξν ηξφπν ηελ ππεξαμία πνπ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ δηαηέζεθε, ηφηε αθνινπζείηαη ε κέζνδνο απηή. 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη Κ.Γ.Σ.Ρ. πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ νη ινηπέο αζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθφκε δελ 

είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε ην ειάρηζην ζε εηήζηα βάζε. Σα 
ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη Κ.Γ.Σ.Ρ. εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ζ δεκηά απνκείσζεο 

αλαγλσξίδεηαη ζην πνζφ θαηά ην νπνίν, ε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ 
Κ.Γ.Σ.Ρ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία. Αλαθηήζηκε αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 

Κ.Γ.Σ.Ρ., απνηειεί ην πςειφηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο 
(πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 

ζηνηρείνπ ή ηεο Κ.Γ.Σ.Ρ.). 

Όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαγελέζηεξα επαλεθηηκνχληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δεκηά 
απνκείσζεο πνπ είρε αξρηθψο αλαγλσξηζηεί κπνξεί λα κελ πθίζηαηαη.` 

3.8. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ δάλεηα θαη 

απαηηήζεηο. 

Ζ εθηίκεζε ηεο απνκείσζεο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είηε φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ηεθκήξηα φηη θάπνην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ή νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνζηεί κείσζε 
ηεο αμίαο ηνπο είηε φρη.  

3.8.1. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κε ζηαζεξέο θαη πξνζδηνξηζηέο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε 

ελεξγή αγνξά. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία παξέρεη ρξήκαηα, ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε 
έλαλ νθεηιέηε ρσξίο πξφζεζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο 

απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ 
θάζε πξφβιεςεο γηα απνκείσζε. Θάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη 
κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο.  

Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο αλά 

κεκνλσκέλε απαίηεζε (γηα παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 
είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ 
αλάγθε γηα απνκείσζε ηνπο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηπρφλ 

απνκείσζε ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο. Οη νκάδεο έρνπλ ζαλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ θαη, εάλ 
ππάξρνπλ, άιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ.  

Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο 
απηψλ πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απηά 

ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηνλ ηζνινγηζκφ 

ηαμηλνκνχληαη ζαλ εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 
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3.9. Ινγηζηηθή Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 

3.9.1. Σξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο ή 

απαηηήζεηο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελεο 
πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

Τπνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο 
πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ, βάζεη ησλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ γηα ηελ ρξήζε. Όιεο νη κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.  

3.9.2. Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ κέζνδν ππνρξέσζεο πνπ 
εζηηάδεη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο 

βάζεηο. 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη 

ζα αληηζηαζκηζηνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο.  

Γελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εάλ ε αλαζηξνθή απηψλ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κπνξεί λα 

ειεγρζεί απφ ηελ εηαηξεία, ελψ αλακέλεηαη φηη ε πξνζσξηλή δηαθνξά δελ ζα αλαζηξαθεί ζην 
κέιινλ. Δπηπξνζζέησο, νη θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε επφκελεο 

πεξηφδνπο θαζψο θαη νη θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ζηελ εηαηξεία αλαγλσξίδνληαη σο 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.  

Θακία αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κίαο 

απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη 
θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην 

θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκηά. 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 
Οη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Κφλν κεηαβνιέο ζηηο 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ζηελ 

αμία ηεο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο πνπ ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ρξεψλνληαη ή 

πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.  
Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη κία πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα επηηξέςεη 
ηελ αλάθηεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη 

κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα 
είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο 

ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.  

3.10. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην 

ηακείν θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, φπσο αμίεο ηεο 
ρξεκαηαγνξάο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο ζε ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν. Οη 

αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε 
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Γηα ηνλ ζθνπφ ησλ Θαηαζηάζεσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά, ηζνδχλακα φπσο 
πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη ηα εθθξεκή ππφινηπα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξαλαιήςεσλ (bank overdrafts). 

3.11. Ίδηα Θεθάιαηα 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί. Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Ζ αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην 

άξηην θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο 
ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ηπρφλ πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ αχμεζε  ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
Σα ζηνηρεία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ α) δεκηνπξγνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη β) παξέρνπλ έλα δηθαίσκα πξναίξεζεο ζηνλ 

θάηνρν ηνπ κέζνπ λα ην κεηαηξέςεη ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 
αλαγλσξίδνληαη μερσξηζηά ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη.  
Σν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πεξηιακβάλεη θέξδε θαη δεκηέο εμαηηίαο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Σα παξαθξαηεζέληα θέξδε πεξηιακβάλνπλ ηα ηξέρνληα 
απνηειέζκαηα θαη απηά πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ φπσο γλσζηνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

3.12. Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη Βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε 
εξγαδνκέλνπο 

3.12.1. Παξνρέο εμόδνπ από ηελ Τπεξεζία 

Οη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαηαβάιινληαη φηαλ ε απαζρφιεζε ηεξκαηίδεηαη απφ 

ηελ εηαηξεία γηα ζπληαμηνδφηεζε ηνπ κηζζσηνχ. Θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γίλεηαη 

κφλν γηα ζνβαξνχο πεηζαξρηθνχο ιφγνπο θαη ζηε πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη 
απνδεκίσζε. Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο, ζπληαμηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο. 
Ζ Δηαηξεία έρεη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ. 2112/1920. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη απφ πηπρηνχρν αλαινγηζηή κε ηε κέζνδν ηεο 

πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο.  

3.13. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα θαη 
ινγαξηαζκνχο ππεξαλαιήςεσο (overdraft), εκπνξηθέο θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεηο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ 
δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζην θνλδχιη “Καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

Τπνρξεψζεηο” θαζψο θαη ζην θνλδχιη “Ινηπέο εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο”. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κία 
ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε εηαηξεία 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. 

Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζην θνλδχιη ησλ “Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ” ζηελ 

Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο απνηηκψληαη ζηελ αξρηθή αμία κείνλ ην 
πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμνθιήζεσλ.  

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο 
απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ. 
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Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη “Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο” , φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε 
ησλ Κεηφρσλ. 

Σα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο 
δηαγξάθνληαη θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ.  

Όηαλ κία ππάξρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληαιιάζζεηαη κε κηα άιιε ππνρξέσζε 
δηαθνξεηηθήο κνξθήο κε ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή νη φξνη 

κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο ηξνπνπνηνχληαη ζεκαληηθά, φπσο κία αληαιιαγή ή 

ηξνπνπνίεζε, απηή αληηκεησπίδεηαη ζαλ εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε 
κίαο λέαο ππνρξέσζεο. Θάζε δηαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αμίεο αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. 

3.13.1. Γάλεηα 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε (καθξνπξφζεζκε ή βξαρππξφζεζκε) ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξείαο. Όια ηα δάλεηα αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε 
εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη εθηφο ηνπ θφζηνπο έθδνζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

δαλεηζκφ.  

Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο θαη θάζε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα έζνδα θαη ηελ εμφθιεζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Σν απνζβεζκέλν θφζηνο ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε θάζε θφζηνο έθδνζεο θαη θάζε 

έθπησζε ή ππέξ ην άξηην πνζφ ζηνλ δηαθαλνληζκφ.  

3.14. Ινηπέο Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελα 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα νδεγήζεη ζε 

εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηνλ Όκηιν, ελψ απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη αμηφπηζηα. Ο 

ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα.  

Κία παξνχζα δέζκεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο 

ππνρξέσζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, γηα παξάδεηγκα εγγπήζεηο 
πξντφλησλ, λνκηθέο αληηδηθίεο ή επαρζή ζπκβφιαηα.  

Οη πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο αλαγλσξίδνληαη κφλν εάλ έλα ιεπηνκεξέο ηππηθφ πξφγξακκα 

έρεη αλαπηπρζεί θαη εθηειεζηεί, ή ε Γηνίθεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ αλαθνηλψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζ’ απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ απηφ. Πξνβιέςεηο δελ 

αλαγλσξίδνληαη γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο.  

Όηαλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ κηαο πξφβιεςεο 

αλακέλεηαη λα απνδεκησζεί απφ θάπνην άιιν κέξνο, ε απνδεκίσζε ζα αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη 
κφλνλ φηαλ, είλαη θαη’ νπζία βέβαην φηη ε απνδεκίσζε ζα εηζπξαρζεί, αλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε θαη απηή αληηκεησπηζηεί σο έλα ηδηαίηεξν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Σν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο 
πξφβιεςεο. 

Σν έμνδν ζρεηηθά κε κία πξφβιεςε παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, θαζαξφ απφ ην πνζφ 
πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ηελ απνδεκίσζε.  

Κηα πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε αξρηθψο ζρεκαηηζηεί 

πξφβιεςε. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη 
πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε εθηίκεζε.  
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Οη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε 

παξνχζα δέζκεπζε, βαζηδφκελνη ζηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ 
εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε 

ηελ παξνχζα δέζκεπζε.  

Όηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλνληαη λα απαηηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ 
λα ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε. 

Σν πξν-θφξνπ επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε 

δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο ζπλαθείο κε ηελ ππνρξέσζε θηλδχλνπο. Σν επηηφθην 
δελ αληαλαθιά θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη κειινληηθέο εθηηκήζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο, ε ινγηζηηθή αμία κηαο πξφβιεςεο απμάλεη 

ζε θάζε πεξίνδν έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε αχμεζε 

αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο δαλεηζκνχ ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ ππάξρεη έλαο αξηζκφο νκνίσλ 
δεζκεχζεσλ, ε πηζαλφηεηα φηη κία εθξνή ζα απαηηεζεί γηα δηαθαλνληζκφ, θαζνξίδεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξία ησλ δεζκεχζεσλ, σο έλα ζχλνιν. Κία πξφβιεςε 
αλαγλσξίδεηαη αθφκε θαη αλ ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εθξνήο γηα έλα ζηνηρείν πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία δεζκεχζεσλ είλαη κηθξή. 

Αλ δελ είλαη εθεμήο πηζαλφ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, ζα 
απαηηεζεί γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ε πξφβιεςε ζα αλαζηξέθεηαη. 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δπλαηή εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζαλ απνηέιεζκα παξνπζψλ 
δεζκεχζεσλ ζεσξείηαη κε πηζαλή, ή ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηφπηζηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θακία ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ, εθηφο εάλ ζεσξείηαη ζηα 
πιαίζηα ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. 

Απηέο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο 

απφθηεζεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. 
Αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην πςειφηεξν πνζφ κίαο ζπγθξίζηκεο πξφβιεςεο φπσο 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη ζην πνζφ πνπ είρε αξρηθψο αλαγλσξηζηεί, κείνλ θάζε απνζβέζεσο. 

Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ Όκηιν πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο. 
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4. εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

4.1. Αλάιπζε ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε θίλεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο:  

 

  Κτίρια   Μθχ/κοσ εξοπλιςμόσ   Μεταφορικά μζςα  
 Ζπιπλα και  Λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ  
 Ακινθτοποιιςεισ υπό 

εκτζλεςθ    φνολο  

       

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία 1/1/2009 384.661 407 856.413 927.420 0 2.168.901 

       

 Προςκικεσ  32.040 13.850 33.853 260.555 89.646 429.945 

 Πωλιςεισ-Διαγραφζσ    (10.847) (17.249)  (28.096)) 

 Δαπάνθ απόςβεςθσ  (40.199) (461) (269.447) (372.588) 0 (682.696) 

 Αποςβζςεισ πωλθκζντων παγίων     8.864 312  9.176 

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία 31/12/2009 376.502 13.796 618.836 798.451 89.646 1.897.230 

       

 Προςκικεσ  4.300 0 28.781 145.178 0 178.259 

 Πωλιςεισ-Διαγραφζσ    (88.715) (5) (84.053) (172.772) 

 Δαπάνθ απόςβεςθσ  (41.305) (1.662) (150.193) (337.903)  (531.062) 

 Αποςβζςεισ πωλθκζντων παγίων         

       

 Λογιςτικι αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 20010 339.497 12.134 408.709 605.721 5.593 1.371.654 

 

  Κτίρια 
Μθχανολογικόσ 

Εξοπλιςμόσ Μεταφορικά Μζςα 
Ζπιπλα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 
 Ακινθτοποιιςεισ υπό 

εκτζλεςθ    φνολο  

 Μικτι Λογιςτικι αξία  428.404 729 1.067.082 1.472.050 0 2.968.265 

 υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομείωςθ  (43.743) (323) (210.669) (544.630) 0 (799.364) 

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία 1/1/2009 384.661 407 856.413 927.420 0 2.168.901 

       

 Μικτι Λογιςτικι αξία  460.444 14.579 1.090.088 1.715.356 89.646 3.310.114 

 υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομείωςθ  (83.943) (784) (471.252) (916.906) 0 (1.472.884) 

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία 31/12/2009 376.502 13.796 618.836 798.451 89.646 1.897.230 

       

 Μικτι Λογιςτικι αξία  464.744 14.579 1.030.154 1.860.530 89.646 3.459.654 

 υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομείωςθ  (125.247) (2.446) (621.445) (1.254.809) (84.053) (2.088.000) 

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία 31/12/2010 339.497 12.134 408.709 605.721 5.593 1.371.654 
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Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο 
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. 

Γελ ππήξραλ ππνζήθεο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 

4.2. Αλάιπζε άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο:  

 Λογιςμικά προγράμματα Η/Τ 

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία  τθν 1/1/2009 320.753 

 Προςκικεσ  146.336 

 Πωλιςεισ   

 Δαπάνθ απόςβεςθσ  (174.720) 

 Απόςβεςθ πωλιςεων   

  

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία  τθν 31/12/2009  292.368 

 Προςκικεσ  313.765 

 Πωλιςεισ   

 Δαπάνθ απόςβεςθσ  (164.854) 

 Απόςβεςθ πωλιςεων   

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία  τθν 31/12/2010  441.279 

 

 Λογιςμικά προγράμματα Η/Τ 

 Μικτι Λογιςτικι αξία  893.203 

 υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομείωςθ   (572.450) 

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία 1/1/2009 320.753 

  

 Μικτι Λογιςτικι αξία  1.039.538 

 υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομείωςθ   (747.170) 

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία 31/12/2009  292.368 

  

 Μικτι Λογιςτικι αξία  1.353.303 

 υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομείωςθ   (912.025) 

 Κακαρι Λογιςτικι Αξία 31/12/2010  441.279 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ειεχζεξα βαξψλ. 

4.3.  Αλάιπζε ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ 

  

  31/12/2010 31/12/2009 

 Εγγυιςεισ από ενοίκια   1.323 1.323 

 Εγγυιςεισ επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ  16.791 12.003 

 Σφνολο  18.115 13.326 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ζην ηέινο ηεο 
ιήμεο ησλ ελνηθηαζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

4.4. Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο  

Ο ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη 
ρψξα φηαλ ππάξρεη, απφ πιεπξάο εηαηξείαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη 

φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα πνζά πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ εθηηκάηαη φηη ζα αλαθηεζνχλ ή ζα δηαθαλνληζηνχλ κεηά ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2010. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ησλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο ρξήζεο 2010, αλέξρεηαη 
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ζε 24%. ην 2011 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κεηψζεθε θαηά ηέζζεξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο 
θαη αλέξρεηαη πιένλ ζε 20%. 

Οη θηλήζεηο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο 
πξηλ ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπο έρνπλ:  

 

31/12/2010 31/12/2009 

 Αναβαλλόμενθ 
φορολογικι 

απαίτθςθ  

 Αναβαλλόμενθ 
φορολογικι 
υποχρζωςθ  

 Αναβαλλόμενθ 
φορολογικι 

απαίτθςθ  

 Αναβαλλόμενθ 
φορολογικι 
υποχρζωςθ  

          

 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ  83.090   153.160   

 Μεταφερόμενεσ αχρθςιμοποίθτεσ 
φορολογικζσ ηθμιζσ  80.000   80.000   

 Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω 
εξόδου από τθν υπθρεςία  48.058   44.568   

 φνολο  211.148 0 277.728 0 

 υμψθφιςμόσ  211.148 0 277.728 0 

 Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι 
απαίτθςθ / (υποχρζωςθ)  211.148 0 277.728 0 

 

  1.1.2010  
 Αναγνωριςμζνεσ 

ςτα Ίδια Κεφάλαια   

 Αναγνωριςμζνεσ 
ςτθ Κατάςταςθ 

Συνολικϊν Εςόδων  
 31.12.2010  

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 153.160  (70.070) 83.090 

 Μεταφερόμενεσ αχρθςιμοποίθτεσ 
φορολογικζσ ηθμιζσ  80.000   80.000 

 Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω 
εξόδου από τθν υπθρεςία  44.568  3.490 48.058 

Σφνολο 277.728 0 (66.580) 211.148 

Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ηηο απαηηήζεηο απηέο αλαθηήζηκεο.  

4.5. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο (Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό) 

 Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  31/12/2010 31/12/2009 

 Πελάτεσ εςωτερικοφ  8.730.326 10.486.145 

 Πελάτεσ εξωτερικοφ  1.299.895 1.209.986 

 Απαιτιςεισ Πρακτόρων  9.640.604 7.271.084 

 Επιταγζσ ειςπρακτζεσ (μεταχρονολογθμζνεσ)  759.589 830.647 

 Επιςφαλείσ και επίδικοι πελάτεσ  1.196.347 1.159.054 

 Μείον: Προβλζψεισ απομείωςθσ εμπορικϊν απαιτιςεων  (1.024.946) (1.149.465) 

 Σφνολο  20.601.815 19.807.450 

ηνπο πειάηεο εζσηεξηθνχ πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο απφ ηδηψηεο πειάηεο, θαζψο θαη απφ 

ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη άιια πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ ηε δηαθίλεζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπο.  

Οη απαηηήζεηο απφ πξάθηνξεο αθνξνχλ παξερφκελεο παξνρέο ηεο εηαηξείαο πξνο πειάηεο πνπ 

δηελεξγνχληαη κέζσ πξαθηφξσλ. Γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο νη πξάθηνξεο εηζπξάηηνπλ 
πξνκήζεηα, ε ππνρξέσζε ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο». 

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ εχινγε 

αμία απηψλ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ 
θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία 

ηνπο. 

Γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δηαηξείαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ 

απνκείσζε ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε γηα ηηο νπνίεο έρεη 
ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε.  
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4.6. Αλάιπζε ησλ Ινηπώλ Θπθινθνξνύλησλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ  

Σα Ινηπά Θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ, αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

  31/12/2010 31/12/2009 

 Ελλθνικό Δθμόςιο προκαταβολζσ- παρακρατοφμενοι φόροι  120.679 163.308 

 Ζξοδα επόμενων χριςεων  148.587 172.077 

 Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα  1.966.505 1.855.180 

 Λοιποί χρεϊςτεσ διάφοροι  380.034 295.215 

Απαιτιςεισ από λοιποφσ φόρουσ 181.009 74.978 

Ζςοδα χριςεωσ δουλευμζνα 199.900 0 

 Προκαταβολζσ προμθκευϊν  21.197 0 

 Σφνολο  3.017.911 2.560.758 

Οη κε εθθαζαξηζκέλεο Απαηηήζεηο δηεζλψλ ζπκςεθηζκψλ (Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα), 

αθνξνχλ θαηαιεθηηθά δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο απφ ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ έρνπλ 
εθθαζαξηζηεί.  

4.7. Αλάιπζε ησλ ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

  31/12/2010 31/12/2009 

 Σαμείο  322.456 212.838 

 Διακζςιμα ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ  569.427 587.038 

 Σφνολο  891.883 799.876 

Απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ πξνθχςεη ηφθνη (έζνδα) πνζνχ     

€ 3.427 γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη € 4.305 αληίζηνηρα γηα ηελ ρξήζε 2009. 

4.8. Αλάιπζε θαζαξήο ζέζεο 

4.8.1. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 
12.069.982,05, δηαηξνχκελν ζε 411.243 νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 

€ 29,35 έθαζηε θαη έρεη σο εμήο: 

   Αρικμόσ μετοχϊν  Κοινζσ μετοχζσ Τπζρ το άρτιο Ίδιεσ μετοχζσ φνολο 

Τπόλοιπα 1/1/2009 136.243  136.243     136.243  

Ζκδοςθ Νζων Μετοχϊν 275.000  275.000 -  -  275.000 

Αγορά Ιδίων Μετοχϊν -  -    -  -  

Πϊλθςθ Ιδίων Μετοχϊν -  -    -  -  

Τπόλοιπα 31/12/2009 411.243  411.243 0  -  411.243 

            

Ζκδοςθ Νζων Μετοχϊν - -   -  - 

Αγορά Ιδίων Μετοχϊν -  -    -  -  

Πϊλθςθ Ιδίων Μετοχϊν -  -    -  -  

Τπόλοιπα 31/12/2012 411.243  411.243  0  -  411.243  

 

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

4.8.2. Σαθηηθό  απνζεκαηηθό - Ινηπά απνζεκαηηθά 

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λφκνπ απφ ηα θέξδε εθάζηεο 

ρξήζεο θαη παξακέλεη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο πξνο ζπκςεθηζκφ ηπρφλ δεκηψλ πνπ 

ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ ελψ έρεη θνξνινγεζεί κέζα ζε θάζε ρξήζε ζηελ νπνία 
ζρεκαηίζηεθε θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη ειεχζεξν θφξνπ. 
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Σα «Ινηπά Απνζεκαηηθά» ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  
Τακτικό 

αποκεματικό Ζκτακτα αποκεματικά 
Λοιπά 

αποκεματικά Σφνολο 

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρίου 2009 27.711 433.037 36.444 497.191 

Μεταβολζσ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ       -  

Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2009 27.711 433.037 36.444 497.191 

Μεταβολζσ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ -    -  -  

Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2010 27.711 433.037 36.444 497.191 

Ιφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ «Εεκηψλ εηο λέν» ε εηαηξεία δε ζα δηαλείκεη κέξηζκα. 

ηελ «Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ», παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θηλήζεηο ησλ 
Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο. 

4.9. Αλάιπζε ησλ παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ 
ππεξεζία 

Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο: Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ αθνξά ηελ 

Δηαηξεία. Οη εξγαδφκελνη ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη απνδεκηψλνληαη κε ην 100% 
ηεο ππνρξέσζεο πνπ ζα πιεξσλφηαλ κε βάζε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία κε ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο ε απνδεκίσζε λα κελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην απνδεκίσζεο.  

Ζ Δηαηξεία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ ζα 

δηελεξγνχληαη ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ζα ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο 
ππνρξέσζεο.  

Ζ Δηαηξεία αλέζεζε ζε αλαγλσξηζκέλνπο αλεμάξηεηνπο κειεηεηέο-αλαινγηζηέο, λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ππνρξέσζε ηεο λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο 

αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 έρνπλ σο θάησζη: 

  31/12/2010 31/12/2009 

 Προεξοφλθτικό επιτόκιο  4,7% 5,1% 

 Μελλοντικζσ αυξιςεισ αποδοχϊν  3,7% 4,5% 

 Πλθκωριςμόσ  2,3% 2,5% 

Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη: 

  31/12/2010 31/12/2009 

 υμφωνία υποχρεϊςεων παροχϊν:       

 Κακαρι υποχρζωςθ ζναρξθσ περιόδου  178.272 130.984 

 Πλθρωκείςεσ παροχζσ  0 (2.518) 

 φνολο δαπάνθσ που αναγνωρίςτθκε ςτα αποτελζςματα  62.018 49.806 

 Παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ τζλουσ περιόδου  240.290 178.272 

Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ είλαη: 

υςτατικά του κακαροφ περιοδικοφ κόςτουσ ςυνταξιοδότθςθσ :       

 Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ  52.543 40.270 

 Χρθματοοικονομικό κόςτοσ  9.475 7.638 

 Αναλογιςτικζσ ηθμίεσ/(κζρδθ)      

 Κανονικι χρζωςθ ςτα αποτελζςματα  62.018 47.908 

 Πρόςκετο κόςτοσ  0 1.898 

 υνολικι χρζωςθ ςτα αποτελζςματα  62.018 49.806 

4.10. Αλάιπζε ησλ Ινηπώλ Πξνβιέςεσλ 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη δηελεξγήζεη ε Δηαηξεία ηελ 
31/12/2010 θαη ηελ 31/12/2009: 
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 Πρόβλεψθ για 
διαφορζσ 

φορολογικοφ 
ελζγχου  

 Προβλζψεισ 
αποηθμιϊςεων  

 Λοιπζσ 
Προβλζψεισ   Σφνολο  

          

 1.1.2009 200.000 50.000 16.651 266.651 

 Πρόςκετεσ προβλζψεισ      

 Χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ    (1.578) (1.578) 

 Αχρθςιμοποίθτα ποςά που αναςτράφθκαν      

Υπόλοιπο 31.12.2009 200.000 50.000 15.073 265.073 

 Πρόςκετεσ προβλζψεισ        0 

 Χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ      3.837 3.837 

 Αχρθςιμοποίθτα ποςά που αναςτράφθκαν        0 

Υπόλοιπο 31.12.2010 200.000 50.000 18.910 268.910 

4.11. Αλάιπζε ησλ Δκπνξηθώλ θαη Ινηπώλ Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ  

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ινηπψλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο: 

  31/12/2010 31/12/2009 

 Προμθκευτζσ εςωτερικοφ   4.136.058 5.914.010 

 Τποχρεϊςεισ ςε πράκτορεσ  6.759.850 4.811.180 

 Προμθκευτζσ εξωτερικοφ   64.894 53.054 

 Σφνολο  10.960.802 10.778.244 

 

  

 31/12/2010 31/12/2009 

 Ζξοδα χριςεωσ δεδουλευμζνα  270.067 728.046 

 Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ  528.640 218.849 

 Σαμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  338.521 331.579 

 Φόροσ Μιςκωτϊν Τπθρεςιϊν  0 54.551 

 Πιςτωτζσ Διάφοροι  764.303 1.124.701 

 Δικαιοφχοι αποηθμιϊςεων  14.859 0 

 Αντικαταβολζσ  69.927 265.525 

 Λοιποί Φόροι  75.091 6.975 

 Σφνολο  2.061.409 2.730.227 

 

4.12. Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο  

  31/12/2010 31/12/2009 

 Εκνικι  Σράπεηα 1.460.000 2.426.963 

 Εμπορικι  Σράπεηα  900.000 0 

 Σφνολο  2.360.000 2.426.963 

 

4.13. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ απνηειεζκάησλ 

 Θύθινο Δξγαζηώλ 

ηνλ θάησζη πίλαθα δίλεηαη αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλά θχξηα 

θαηεγνξία: 

  31/12/2010 31/12/2009 

 Ζςοδα από υπθρεςία Πόρτα-Πόρτα  22.277.565 24.437.100 

 Ζςοδα από υπθρεςία SPM  504.436 666.690 

 Ζςοδα από υπθρεςία EMS  3.944.936 4.144.607 

 Σφνολο  26.726.937 29.248.398 
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Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο Σαρπκεηαθνξέο ΔΙΣΑ νκαδνπνηνχληαη ζηα εμήο πξντφληα: 

Πόξηα – Πόξηα αθνξά ηε δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ζηε Διιάδα εληφο θαη εθηφο 

πφιεσλ. 

EMS αθνξά ζηε κεηαθνξά θαη επίδνζε αληηθεηκέλσλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ κέζα 

απφ έλα παγθφζκην δίθηπν Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζε 120 ρψξεο. 

SPM αθνξά δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ θαη επίδνζε ζην εμσηεξηθφ ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα ζηηο θχξηεο Δπξσπατθέο πφιεηο θαη ηε ηαρχηεξε δπλαηή επίδνζε (2-6 

εκέξεο) ζηνλ ππφινηπν θφζκν ζε 179 ζπλνιηθά ρψξεο.  

 Θόζηνο πσιεζέλησλ-Έμνδα Γηνίθεζεο-Έμνδα Γηάζεζεο 

 

1.1 - 31.12.2010  Κόςτοσ πωλθκζντων   Ζξοδα διοίκθςθσ    Ζξοδα διάκεςθσ  

 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ  7.933.564 1.057.764 471.952 

 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων  9.796.189 662.218 41.648 

 Παροχζσ τρίτων  1.553.116 508.110 357.476 

 Φόροι - Σζλθ  173.891 21.799 358 

 Διάφορα Ζξοδα  2.749.222 291.142 77.685 

 Αποςβζςεισ   519.354 215.545 45.071 

 Προβλζψεισ  49.614 6.200 6.204 

 Ιδιοπαραγωγι  (38.724) 0 0 

 Σφνολο 22.736.226 2.762.777 1.000.394 

 
1.1 - 31.12.2009   Κόςτοσ πωλθκζντων   Ζξοδα διοίκθςθσ    Ζξοδα διάκεςθσ  

 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ  5.310.494 980.682 399.016 

 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων  14.741.779 1.346.769 396.075 

 Παροχζσ τρίτων  1.827.557 622.284 342.930 

 Φόροι - Σζλθ  56.043 58.839 15.221 

 Διάφορα Ζξοδα  3.085.140 198.272 134.294 

 Αποςβζςεισ   617.340 197.206 42.871 

 Προβλζψεισ  37.830 4.729 4.729 

 Ιδιοπαραγωγι  (82.815) 0 0 

 Σφνολο 25.593.368 3.408.781 1.335.135 

 Ινηπά Έζνδα/Έμνδα 

Σα ινηπά έζνδα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 

  Αποηθμιϊςεισ  1.560 10.895 

  Ζςοδα από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ  221.947 15.560 

 Ζςοδα παρεπόμενων αςχολιϊν  75.803 310.187 

 Μθ επαναλαμβανόμενα ζςοδα  107.756 300.706 

 Ζςοδα προθγουμζνων χριςεων  130.388 2.895 

 Λοιπά ζςοδα  0 22.732 

 Ζςοδα από προβλζψεισ προθγουμζνων χριςεων  220.000 0 

Σφνολο 757,454 662.975 

Σα ινηπά έμνδα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 

 υναλλαγματικζσ διαφορζσ  120.316 56.690 

 Πρόβλεψθ Επιςφαλϊν Απαιτιςεων  95.481 141.000 

 Αποηθμιϊςεισ  46.370 53.653 

 Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων  284.084 242.786 

 Αταςκαλίεσ πρακτόρων  0 120.320 

 Τπεξαιρζςεισ-Λθςτείεσ  0 56.256 

 Λοιπά  91.989 26.963 

Σφνολο 602.239 697.669 
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 Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό 

Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο εηαηξείαο είρε σο αθνινχζσο: 

  31/12/2010 31/12/2009 

 Ζςοδα τόκων κατακζςεων  3.427 4.305 

 Σφνολο  3.427 4.305 

 

  31/12/2010 31/12/2009 

 Σόκοι δανείων  164.161 44.201 

 Προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν  11.226 11.417 

 Λοιπά τραπεηικά ζξοδα  21.458 7.842 

 Σφνολο  196.845 63.460 

Οη πηζησηηθνί αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ηφθνπο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ.  

ηε ρξήζε 2010 ε εηαηξεία εηζέπξαμε απφ βξαρππξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα πνζφ € 

7.773.037, απφ ην νπνίν εμφθιεζε € 7.840.000 . Γηα ηα δάλεηα πνπ έιαβε επηβαξχλζεθε κε 

ηφθνπο πνζνχ €164.161 ηνπο νπνίνπο θαη εμφθιεζε. ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
πεξηιακβάλνληαη θαη πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

4.14. πκθσλία ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο  

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ ζηα θέξδε πξν θφξσλ ηεο εηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ 

πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θνξνινγηθνχ 
εμφδνπ, βαζηδφκελνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο εηαηξείαο, θαη ηνπ 

θνξνινγηθνχ εμφδνπ πνπ πξαγκαηηθά αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, έρεη 
σο εμήο: 

 31/12/2010 31/12/2009 

 Σρζχον ζξοδο φόρου  0 0 

 Αναβαλλόμενοσ Φόροσ Αποτελεςμάτων  66.580 (57.236) 

 Πρόβλεψθ διαφορϊν φορολογικοφ ελζγχου  0 0 

  66.580 (57.236,) 

 

 31/12/2010 31/12/2009 

 Κζρδθ Προ Φόρων  189.337 (1.182.029) 

 Φορολογικόσ ςυντελεςτισ  24% 25% 

      

 Αναμενόμενο φορολογικό ζξοδο με τον κεςπιςμζνο φορολογικό ςυντελεςτι  45.441 (295.507) 

  - άλλα ζςοδα απαλλαςςόμενα φορολογίασ   (27.614) 

  - Πρόςκετοι φόροι-προςαυξιςεισ-πρόςτιμα ΚΒ  34.629   

  - Δαπάνεσ αυτοκινιτων που δεν αναγνωρίηονται για ζκπτωςθ  7.257   

  - Άλλα μθ αφαιροφμενα ζξοδα  5.483 114.070 

 Επίδραςθ ςτον αναβαλλόμενο φόρο λόγω αλλαγισ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν  (26.230) 21.819 

 Μθ Μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμιζσ   129.996 

 Πραγματοποιθκζν φορολογικό ζξοδο, κακαρό  66.580 (57.236) 

 

Ο ζηαζκηζκέλνο κέζνο εθαξκνζηένο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο εηαηξείαο είλαη 35,16% 
(2009: 4,84%).  

4.15. Παξνρέο πξνζσπηθνύ 

Οη παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο: 

  1/1- 31/12/2010  1/1- 31/12/2009 

 Ημερομίςκια, μιςκοί, bonus  7.310.421 5.177.691 

 Ζξοδα κοινωνικισ αςφάλιςθσ (Ι.Κ.Α.)  2.042.215 1.421.750 

 Παρεπόμενεσ παροχζσ προςωπικοφ  103.251 90.751 

 Παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία  8.392 0 

 Σφνολο  9.463.280 6.690.192 
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Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31/12/2010 θαη 31/12/2009 γηα ηελ εηαηξεία 
ήηαλ:  

  31/12/2010 31/12/2009 

 Μόνιμοι Τπάλλθλοι  165 170 

 Οριςμζνου Χρόνου  245 507 

 Σφνολο  410 677 
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4.16. πλαιιαγέο κε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε  

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Κατθγορία   Περιγραφι   1/1- 31/12/2010  1/1- 31/12/2009 

 Μζλθ Δ  

 Μιςκοί  74.292 87.387 

 Κόςτοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  12.667 9.554 

 Bonus     

 Λοιπζσ Αποηθμιϊςεισ     

 Αμοιβζσ μελϊν Δ  62.908 140.400 

       

 Διευκυντικά τελζχθ  

 Μιςκοί  158.834 232.999 

 Κόςτοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  22.846 33.136 

 Bonus     

 Λοιπζσ Αποηθμιϊςεισ     

 Σφνολα  331.547 503.476 

Γελ ππάξρνπλ δάλεηα ζε αλψηαηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο. 

4.17. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο: 

 Ποσά σε χιλ €   ΠΩΛΗΣΗ 

    ΕΛΣΑ Α.Ε. 
ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ 

Α.Ε. ΚΕΚ ΕΛΣΑ Α.Ε. ΤΝΟΛΑ 

Α                         
Γ                        
Ο                     
Ρ 
Α                      
                      
Σ                                 
Η                     
 

ΕΛΣΑ Α.Ε. - 2.747.952   2.747.952  

ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. 
4.518.318 

 

- 15.932 4.534.250 

ΚΕΚ ΕΛΣΑ Α.Ε. - -  - 10.789  

ΤΝΟΛΑ 4.518.318  2.747.952  15.932  7.282.202 

 

 Ποσά σε χιλ €   Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Η 

    ΕΛΣΑ Α.Ε. 
ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ 

Α.Ε. ΚΕΚ ΕΛΣΑ Α.Ε. ΤΝΟΛΑ 

Α
Π

Α
ΙΣΗ

Η
 

ΕΛΣΑ Α.Ε. - 1.200.983   1.200.983 

ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ 
ΕΛΣΑ Α.Ε. 

. - 1.901 1.901. 

ΚΕΚ ΕΛΣΑ Α.Ε. - 15.392  15.392. 

ΤΝΟΛΑ . 1.216.375. 1.901 1.218.276. 

Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πνπ 
ηζρχνπλ θαη γηα ηα κε ζπλδεκέλα κέξε. Θακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο 

φξνπο θαη ζπλζήθεο. Ζ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ.» έρεη ιάβεη σε εγγχεζε απφ ηε κεηξηθή 

εηαηξεία «ΔΙ.ΣΑ. Α.Δ.» ην πνζφ ησλ € 4 εθάη. γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ, ην 
δε χςνο  απηψλ ηελ 31/12/2010 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 1,46εθάη.  
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4.18. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο-ππνρξεώζεηο 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 είλαη: 

 Ζ «Θνηλνπξαμία PLANET- ERNST & Young- LAMANS» δηεθδηθεί απνδεκίσζε γηα κε 

θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ηεο απφ ηελ εηαηξεία, καο ζηε δηαδηθαζία ζπζηάζεψο ηεο 
πνζνχ €98.675 . Ζ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο έρεη νξηζζεί γηα ην 2013. 

 Δθθξεκεί ε απφ 27/7/2007 αγσγή θαηά ηεο εηαηξείαο UFS γηα πνζφ € 301.599, ελψ 

ππάξρεη θαη αληίζεηε αμίσζε ηεο εηαηξείαο πνζνχ € 79.937. Ζ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο 
έρεη νξηζζεί γηα ην 2012. 

 Έρνπλ αζθεζεί αγσγέο θαηά δχν πξψελ πξαθηφξσλ ηεο εηαηξείαο καο γηα πνζά 

πεξίπνπ € 120 ρηι. απφ παξαθξαηεζείζεο αληηθαηαβνιέο πειαηψλ. Θαηά ησλ αλσηέξσ 

έρνπλ εθδνζεί  απνθάζεηο επηηξέπνληαο ηελ ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε θάζε θηλεηήο θαη 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Δπίζεο, έρνπλ εθδνζεί δηαηαγέο πιεξσκήο ηεο εηαηξείαο 

θαηά πξψελ πξάθηνξά ηεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 85.278. 

 Τπάξρνπλ αμηψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά πειάηε γηα πνζφ €164.059.Ζ εηαηξεία έρεη ήδε 

πξνβεί ζε ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ηνπ εηο ρείξαο ηεο πνζνχ €24.200. Ο πειάηεο έρεη 

παξαδψζεη ζπλαιιαγκαηηθέο ζπλνιηθνχ πνζνχ €98.000 πεξίπνπ ην νπνίν θαζνκνινγεί 

θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ πιεξσζεί. Ζ εηαηξεία έρεη ήδε πξνβεί ζε έθδνζε δηαηαγψλ 
πιεξσκήο γηα κέξνο απηψλ. 

  πδεηήζεθε ηελ 16/2/2011 αγσγή ηεο εηαηξείαο θαηά δεκνζίνπ νξγαληζκνχ γηα πνζφ 

€ 700.000. Αλακέλεηαη  ε απφθαζε. 

 Έρνπλ εθδνζεί δηαηαγέο πιεξσκήο ηεο εηαηξείαο θαηά ηξίησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ         

πεξίπνπ € 250.000.  

 Έρνπλ αζθεζεί θαη αγσγέο θαηά πειαηψλ ηεο εηαηξείαο εθηφο ησλ αλσηέξσ δηαηαγψλ 

πιεξσκήο. 

 Έρνπλ αζθεζεί αγσγέο πξψελ εξγαδνκέλσλ θαηά ηεο εηαηξείαο, κε αμηψζεηο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ πεξίπνπ  € 75.095. 

 Σελ 26/10/2010 ζπδεηήζεθε αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ .η.Δ. ηεο εηαηξείαο θαηά 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη αληαγσλίζηξηαο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ησλ 

δηαβαηεξίσλ. Ζ ππφζεζε  αλαβιήζεθε γηα λα ζπδεηεζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011. 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2004. Γηα ηηο 
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ 

θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ απφ ηηο 

αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηηο αλέιεγθηεο απηέο ρξήζεηο, ε Δηαηξεία δηελήξγεζε 
επαξθείο πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο (§ 4.10 «Αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ»). 

4.19. Δγγπήζεηο 

 31/12/2010 31/12/2009 

 Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν  2.115.521 1.603.695 

 Σφνολο  2.115.521 1.603.695 

 



Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

  

 ειίδα 43 από 45 

5. θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο κεηαβνιέο ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν 
εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, 
εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο. 

5.1. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν 
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ SDR. Σν SDR (Special Drawing 

Right) είλαη κηα δηεζλήο ινγηζηηθή κνλάδα (φρη λφκηζκα) ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ην 
Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΛΣ) (International Monetary Fund - IMF) ην έηνο 1969 γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηηο ηζνηηκίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Bretton Woods. 

ήκεξα ην SDR ρξεζηκεχεη κφλν σο ινγηζηηθή κνλάδα ηνπ IMF θαη άιισλ δηεζλψλ 
Οξγαληζκψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο. 

Σν SDR είλαη έλα «θαιάζη» ηεζζάξσλ λνκηζκάησλ (επξψ, δνιάξην, ζηεξιίλα, γηελ). Ζ 
βαξχηεηα (πνζνζηφ) ηνπ θάζε λνκίζκαηνο ζην κίγκα θαζνξίδεηαη θάζε πέληε ρξφληα απφ ην 

ΓΛΣ έηζη ψζηε λα αληαλαθιάηαη ε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ αλσηέξσ λνκηζκάησλ ζηα 

παγθφζκηα εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα.  

Κεηά ηελ ηειεπηαία αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε λνκίζκαηνο απφ 

01.01.2006 έσο 31.12.2010, θαζνξίζηεθαλ σο εμήο: δνιάξην 44%, επξψ 34%, γηελ 11% θαη 
ζηεξιίλα 11%. Ζ ηζνηηκία ηνπ SDR κε ηα επίζεκα λνκίζκαηα φισλ ησλ ρσξψλ 

αλαθνηλψλνληαη θαζεκεξηλά απφ ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Σακείν ζην επίζεκν site ηνπ 
(www.imf.org). 

ηηο ζρέζεηο ηεο Δηαηξείαο κε ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο 

ηεο επξσδψλεο, νη ππνινγηζκνί ησλ εηζπξαθηέσλ ή πιεξσηέσλ πνζψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 
SDR. Οη αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο ή πιεξσκέο γίλνληαη ζην λφκηζκα ηεο θάζε ρψξαο κεηά ηε 

ζρεηηθή κεηαηξνπή ησλ SDR κε βάζε ηελ ηζνηηκία ηεο εκέξαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ζπλαιιαγή. 

Ο θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ απηνχ ηνπ είδνπο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνηηκία ηνπ SDR 

έλαληη ηνπ επξψ θαη αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο απφ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο 
ινγηζηηθήο κνλάδαο. 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ ζε SDR. Απηφο ν θίλδπλνο δελ είλαη ζεκαληηθφο, 

αληηπξνζσπεχεη γχξσ ζην 6% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 
Υξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε δηαθνξεηηθά απφ ην Δπξψ λνκίζκαηα δε ηεξνχληαη. 

5.2. Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ  

Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο δελ είλαη αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο 
ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ζ εηαηξεία δελ δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθά πνζά θαη ηα έζνδα απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζεκαληηθά.  
Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε εηαηξεία δελ έρεη ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίνπ 

5.3. Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ  

H έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο 
δηελεξγνχληαη θπξίσο κε πίζησζε ζε κεγάινπο πειάηεο, κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζησηηθήο 

http://www.imf.org/
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ζπκπεξηθνξάο (κέζσ ηεο ICAP), ην Διιεληθφ Γεκφζην, ΓΔΘΟ, Σξάπεδεο θαη κεγάινπο 
εηαηξηθνχο πειάηεο.. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο επαξθή δηαζέζηκα θαη 
ηξαπεδηθά πηζησηηθά φξηα.  

Πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο δηελεξγνχληαη γηα φινπο ηνπο πειάηεο πνπ δεηνχλ πίζησζε πέξαλ 
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ. Ζ Δηαηξεία δελ απαηηεί εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο επί ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ. 

Δπελδχζεηο επηηξέπνληαη κφλν ζε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ρξεφγξαθα θαη κφλν κε 
αληηζπκβαιιφκελνπο πνπ έρνπλ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε. ίδηα ή θαιχηεξε απφ απηή ηεο 

Δηαηξείαο.  
Ζ εηαηξεία ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη 

ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηα control ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα 

ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο πειάηεο.  
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ δελ έρνπλ απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ είλαη πςειήο πηζησηηθήο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

νθεηινκέλσλ.  

Θαλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο δελ έρεη αζθαιηζηεί κε 
ππνζήθε ή άιιε κνξθή πηζησηηθήο αζθάιηζεο. 

5.4. Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

ρξεψλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ 
πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη 

ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε 

πεξίνδν 30 εκεξψλ.  
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ 

εηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο: 

 31/12/2010 Βραχυπρόκεςμεσ Μακροπρόκεςμεσ 

  εντόσ 6 μθνϊν 6 ζωσ 12 μινεσ 1 ζωσ 5 ζτθ αργότερο από 5 ζτθ 

 Σραπεηικόσ Δανειςμόσ          

 Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ          

 Βραχυπρόκεςμο τμιμα Λοιπϊν 
Μακροπρόκεςμων Τποχρεϊςεων          

 Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ  10.895.908   64.894   

 Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  
1.791.342 

    270.067   

 Σφνολο  12.687.250 - 334,961 - 

 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2009 είρε σο εμήο: 

 31/12/2009  Βραχυπρόκεςμεσ Μακροπρόκεςμεσ 

  εντόσ 6 μθνϊν 6 ζωσ 12 μινεσ 1 ζωσ 5 ζτθ αργότερο από 5 ζτθ 

 Σραπεηικόσ Δανειςμόσ          

 Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ          

 Βραχυπρόκεςμο τμιμα Λοιπϊν 
Μακροπρόκεςμων Τποχρεϊςεων          

 Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ  10.725.190   53.054   

 Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  
2.002.181 

    728.046    

 Σφνολο  12.727.371 - 781.101 - 

 

Οη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
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6. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο: 

 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

(going-concern) θαη 
 λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ. 

  

Σν θεθάιαην γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:  
 

 2010 2009 

 φνολο Ιδίων Κεφαλαίων   9.461.411 9.339.363 

 Μείον: Σαμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα  (891.883) (799.876) 

 Κεφάλαιο  8.569.528 8.539.487 

 φνολο Ιδίων Κεφαλαίων   9.461.412 9.339.362 

 Πλζον: Δάνεια  2.360.000 2.426.963 

 Σφνολο Κεφαλαίων   11.821.412 11.766.325 

 Κεφάλαιο προσ φνολο Κεφαλαίων  7/10 7/10 

 

Ζ εηαηξεία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, 
π.ρ. ίδηα θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
αιιάδνπλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ε 

εηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσκψλ, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα 
πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Ζ εηαηξεία έρεη ηηκήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. 

7. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 
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