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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 –
31/12/2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» την 3/6/2016 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.kekelta.gr. Επισηµαίνεται ότι τα
δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν
στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη
εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα
δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και
ανακατατάξεις κονδυλίων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,
Υποβάλλουµε για Έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας «ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε» η οποία
στη 18χρονη πορεία της µε συστηµατική και µεθοδική προσπάθεια συνέβαλε στην
αποτελεσµατική ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ΕΛΤΑ και άλλων φορέων και
επιχειρήσεων καθώς και των εργαζοµένων τους εστιάζοντας:
1. Στην διαχρονικά πλήρη απορρόφηση και βέλτιστη αξιοποίηση του πόρου ΛΑΕΚ/ΟΑΕ∆
0,24% των τακτικών αποδοχών των εργαζοµένων τους, έναντι 0,45% πριν το 2013.
2. Στην συµπληρωµατική και ορθολογική αξιοποίηση του ίδιου (ΕΛΤΑ) πόρου 0,25% του
κύκλου εργασιών, σύµφωνα µε την ΕΣΣΕ του 2013, που πρέπει να διατίθεται ετησίως για
την εκπαίδευση του προσωπικού.
3. Στην επίτευξη ανταγωνιστικών τιµών παράλληλα όµως µε τη διατήρηση της ποιότητας
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ως προς όλες τις παραµέτρους τους (Μέσο Ωριαίο
Κόστος: 7,80€).
4. Στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη νέων µεθοδολογικών, µαθησιακών
εργαλείων και προϊόντων (NaviGaTor 3.0, Τετράδιο ∆εξιοτήτων, Prognostis) µέσα από
την συµµετοχή, ως Συντονιστής Εταίρος ή Εταίρος, σε διεθνή ή ευρωπαϊκά προγράµµατα
(π.χ. LDV, DAC, INTERREG II, ERASMUS+) ορισµένα εκ των οποίων έτυχαν και
διακρίσεων (European Postman, COURIEL)
5. Στην υπογραφή συνεργασιών εξωστρέφειας προκειµένου να αξιοποιήσουµε µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί και που µπορεί να
µετατραπεί σε ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα (ICTC, UNICERT, ADHD HELLAS, TETRAS)
6. Στη διασφάλιση της επιχειρηµατικής τεχνογνωσίας των ΕΛΤΑ έναντι τρίτων που αποτελεί
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου
τους στο πλαίσιο της απελευθερωµένης πλέον ταχυδροµικής αγοράς
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Α. Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
Η Εταιρεία µας συνεκτιµώντας τις ανάγκες και τις εξελίξεις της αγοράς, των ΕΛΤΑ καθώς και
τις αλλαγές του ευρύτερου επιστηµονικού και κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος ανέπτυξε
και υλοποίησε µε επαγγελµατισµό καλύπτοντας τις απαιτήσεις του πελάτη τις ακόλουθες
δράσεις:
Α.1.- Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης χρησιµοποιώντας κλασσικές αλλά και σύγχρονες
µεθοδολογίες (εκπαίδευση στην αίθουσα, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, smart
class, βιωµατική, προσοµοίωση, cd-interactive κ.α.) µε πλήρη προσαρµογή στις σύγχρονες
ανάγκες του ανθρώπινου δυναµικού.
• Εκπαίδευση Πιστοποίησης Επαγγελµατικών Προσόντων και Σταδιοδροµίας (∆΄ Κύκλος
Σπουδών, ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, µηχανικοί, άοπλοι φύλακες) που απευθυνόταν σε
460 διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους των ΕΛΤΑ, (12.050 ΑΩ αίθουσα & σύγχρονη
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τηλεκπαίδευση και 26.308 ΑΩ – ισοδύναµο αίθουσας – ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ή
εργασία).
• Εκπαίδευση Συνεχούς Επιµόρφωσης & Υποστήριξης των Αλλαγών που απευθυνόταν σε
5.056 υπαλλήλους των ΕΛΤΑ στελέχη και εργαζόµενους στις εµπορικές και παραγωγικές
ταχυδροµικές οργανωτικές µονάδες (33.630 ΑΩ αίθουσα & σύγχρονη τηλεκπαίδευση &
26.127 ΑΩ – ισοδύναµο αίθουσας – ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
Α.2.- Υπηρεσίες ανάπτυξης & παρακίνησης του ανθρώπινου δυναµικού, συνδυάζοντας τις
σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις, µε τις ανάγκες της αγοράς και των ΕΛΤΑ, προκειµένου η εν
λόγω

επένδυση

του

στην

εκπαίδευση

και

κατάρτιση,

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και να προωθεί το

να

οδηγεί

στην

απόκτηση

στρατηγικό και επιχειρησιακό του

σχεδιασµό. Πιο αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν:
• Ηµερίδες Ευαισθητοποίησης & παρακίνησης 509 συνολικά στελεχών και υπαλλήλων των
Ταχυδροµικών Καταστηµάτων για τραπεζοασφαλιστικά θέµατα σε συνεργασία µε την
EUROBANK (1.929 ΑΩ αίθουσα).
• Έγκριση υλοποίησης 2015 – 2017 του Σχεδίου Experiential Training in 3D Virtual (Ex.Tra.3D) που αφορά την δηµιουργία βιωµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος προσοµοίωσης
της εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα συναλλαγής και χρηµατοδοτείται από το
ευρωπαϊκό πρόγραµµα ERASMUS+ (χρηµατοδότηση διετίας ΚΕΚ 64.000€).
• Ειδικά Θέµατα ∆ιοικητικής Λειτουργίας για 28 στελέχη της θυγατρικής εταιρείας
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (336 ΑΩ αίθουσα) προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν και να
παρακινηθούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά και ανθρωποκεντρικά (ΛΑΕΚ:5.220€).
Α.3.- Υπηρεσίες εξωστρέφειας µε την:
• Υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Ανάπτυξη Εργαλείων Πιστοποίησης Γνώσεων &
∆εξιοτήτων» που µας ανατέθηκε ύστερα από δηµόσιο διαγωνισµό, ύψους 43.000€ από το
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενου από το ΕΣΠΑ
σχεδίου µε τίτλο «∆ιπλή Σταδιοδροµία Αθλητών/τριών Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου (MIS
482356)».
• Υλοποίηση της πιλοτικής φάσης (ύψους 5.800€) του ανωτέρω έργου εκπαίδευσης και
κατάρτισης 200 αθλητών/τριών µέσα από την πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης της εταιρείας
µας κατανεµηµένων σε 10 τµήµατα για 100 ώρες και 5 µαθήµατα για κάθε µια από τις 7
επαγγελµατικές ειδικότητες.
• Υλοποίηση της εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (ύψους 4.200€) και την απόκτηση
πιστοποιητικού VELLUM που αναγνωρίζεται από τις δηµόσιες κρατικές αρχές (π.χ. ΑΣΕΠ)
και ενισχύει τα προσόντα τόσο των υπαλλήλων των ΕΛΤΑ όσο και των συγγενικών τους
προσώπων.
• Ολοκλήρωση της συµµετοχής µας (ύψους 14.000€) στο Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci, ∆ράση Εταιρικές Σχέσεις – κινητικότητα, µε τίτλο Σχεδίου “Training
Partnership for Stress Management in the Postal Sector” και κωδικό αριθµό 2013-1-FR1LEO04-49551_4.
Α.4.- Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης των ανωτέρω υπηρεσιών για λογαριασµό του
πελάτη, καθ’ όλη την περίοδο της συνεργασίας, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί, χωρίς
προβλήµατα, από τον ΛΑΕΚ/ΟΑΕ∆. Πιο συγκεκριµένα η υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών
στο σύνολό τους, υποστηρίχθηκε από δράσεις όπως:
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Συστηµατική και συνεχής ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού των
ΕΛΤΑ
• Μεθοδική τήρηση, παρακολούθηση και ανάλυση εκπαιδευτικών στοιχείων, όλων των
προγραµµάτων
• Τήρηση, παρακολούθηση και ανάλυση οικονοµικών - διαχειριστικών στοιχείων, όλων
των προγραµµάτων και παρεχοµένων υπηρεσιών για την πλήρη απορρόφηση της
χρηµατοδότησης ΛΑΕΚ (ποσό 750.000,00€ συνολικά) και από ίδιους πόρους των
ΕΛΤΑ.
• Κατάρτιση φακέλων αποπληρωµής των προγραµµάτων για υποβολής τους στον
ΛΑΕΚ για το έτος 2012 και 2013.
Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΕΙΩ∆ΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
•

Β.1: Η επιπλέον και άµεσή αύξηση της χρηµατοδότησης κατά 370.000€ (230.000€
πρόσφατη απόφαση ∆Σ ΕΛΤΑ) του εκπαιδευτικού προγράµµατος για το 2016 των ΕΛΤΑ ώστε
να επιτευχθούν η βιωσιµότητα του ΚΕΚ και ο καλύτερος χρονοπρογραµµατισµός της
υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που διευκολύνει τα ΕΛΤΑ και τους
εργαζοµένους τους, και για να καλυφθεί το 90% των εκπαιδευτικών αναγκών που αρχικά µας
είχαν γνωστοποιηθεί και κοστολογηθεί.

Β.2: Η ολοκλήρωση µέσα στον µήνα της πιστοποίησης της δοµής της Αθήνας (Καισαριανή)
από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Κε.∆ι.Βι.Μ2 αλλά και της απόκτησης ISO 9001:2008, που θα συµβάλει
σταδιακά να αναπτυχθούν συγκεκριµένες δράσεις εξωστρέφειας καθώς η τεχνογνωσία που
έχει αποκτηθεί είναι αναγκαίο να λειτουργήσει πλέον µε πολλαπλασιαστικά οφέλη. Παράλληλα
να ξεκινήσει η διαδικασία µελέτης για την µετεγκατάσταση, µέσα στο έτος, του
Παραρτήµατος του ΚΕΚ στη Θεσσαλονίκη (εντός του ίδιου κτηρίου ιδιοκτησία ΕΛΤΑ) ώστε και
αυτό στη συνέχεια να πιστοποιηθεί αντίστοιχα καθώς µπορεί να συµβάλει στην επέκταση των
δραστηριοτήτων µας στα Βαλκάνια.

Β.3: H υποστήριξη µε κάθε τρόπο για να εγκριθούν οι παρακάτω υποβληθείσες προτάσεις για
χρηµατοδότηση από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
•

στο INTERREG – BALKAN MED ως Leader µε την πρόταση “Bridging the Gap” για την
ουσιαστική καλλιέργεια του πνεύµατος του «επιχειρείν» και των απαραίτητων γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε υπάρχοντες και νέους εν δυνάµει επιχειρηµατίες και
νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας.

•

στο ERASMUS+ ως εταίρος σε τρία νέα σχέδια:
o “European UAV Operator for Transfer of Products & Services- E.OP.UAVs” (ανάδοχος
ΕΛΤΑ), “Age Management Training Strategic Partnership for Innovation in the
Postale Sector - INNOV'AGE PROJECT”(ανάδοχος LA POSTE) και
o “New integrated training system on Insurance Intermediary” (ανάδοχος Posta
Romana).

Σε περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω έργων θα εισρεύσουν πόροι ύψους περίπου 250.000€
την επόµενη διετία και θα είναι η αφετηρία για νέες καινοτόµες εναλλακτικές λύσεις τόσο στη
επαγγελµατική εκπαίδευση όσο και στις καθολικές ταχυδροµικές υπηρεσίες αλλά και
ευρύτερα.

Β.4: Η συνέχιση ανάπτυξης συνεργασιών συµβάλλουν όχι µόνο στη µεταφορά τεχνογνωσίας
και σε άλλους φορείς (π.χ. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) σε έργα που χρηµατοδοτούνται από
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την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην παροχή νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τους
εργαζόµενους καθώς και για τα συγγενικά τους πρόσωπα (π.χ. πιστοποίηση UNICERT βασικών
γνώσεων ΤΠΕ µε αναγνώριση από ΑΣΕΠ ή Μεταπτυχιακά προγράµµατα εξ αποστάσεως µε το
Πανεπιστήµιο FREDERICK, µε αναγνώριση από το ∆ΟΑΤΑΠ).

Β.5: Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, µετά τον Τεχνικό
∆ιανοµής Προϊόντων & Υπηρεσιών το 2008, των δυο ακόµα ταχυδροµικών επαγγελµατικών
περιγραµµάτων:
o
Υπάλληλος Ταχυδροµικών Συναλλαγών & Υποστήριξης και
Στέλεχος Ταχυδροµικών Υπηρεσιών

o

προκειµένου να εξορθολογισθεί η ταχυδροµική αγορά εργασίας ειδικά µετά την
απελευθέρωσή της από την 01/01/2013 και να αποκτήσουν οι εργαζόµενοι τα αντίστοιχα
επαγγελµατικά δικαιώµατα.

Β.6: Το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών και των αντισταθµιστικών
παροχών του προς τα ΕΛΤΑ αλλά και της ευρύτερης προσπάθειας, που κάνει εδώ και ένα
χρόνο, για εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων του, σχεδίασε και έχει ήδη προτείνει, για πρώτη
φορά, µια νέα ολοκληρωµένη λύση παροχής υπηρεσιών, η οποία συνδυάζει αφενός την
στοχευµένη και αποτελεσµατική εκπαίδευση του προσωπικού και αφετέρου την παράλληλη
ανάπτυξη συµβουλευτικού έργου κρίσιµου αλλά και απαραίτητου σε ένα ραγδαία
µεταβαλλόµενο περιβάλλον, αξιοποιώντας κυρίως την τεχνογνωσία του καθώς και την
τράπεζα εξειδικευµένων επιστηµονικά και πιστοποιηµένων επαγγελµατικά στελεχών του.
Η νέα αυτή κατηγορία παρεχοµένων υπηρεσιών αποκτώντας την τεκµηρίωση που απαιτείται,
στις περιπτώσεις αυτές, µετά την εφαρµογή τους, σε ένα µεγάλο φορέα όπως τα ΕΛΤΑ,
εκτιµάται ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και για το ΚΕΚ καθώς µε την εµπειρία που θα
αποκτήσει µπορεί να τις προωθήσει ευρύτερα στην ελληνική αλλά και στη βαλκανική
ταχυδροµική και όχι µόνο, αγορά, βελτιώνοντας το µίγµα των εσόδων του µε προφανή τα
οφέλη και για την µητρική εταιρεία. Πιο συγκεκριµένα οι νέες αυτές ολοκληρωµένες υπηρεσίες
– λύσεις που σχεδιάσαµε και έχουµε ήδη υποβάλει, για συζήτηση και έγκριση, είναι:
•
•
•

ΠΡΟΤΑΣΗ 1Η : «Εφαρµογή Συµµετοχικών Μεθοδολογικών Εργαλείων Υποστήριξης &
Υλοποίησης των Στρατηγικών Επιλογών των ΕΛΤΑ»
ΠΡΟΤΑΣΗ 2Η : Ανάπτυξη Πλαισίου Λειτουργίας Επιχειρησιακής Συνέχειας ΕΛΤΑ Α.Ε.»
ΠΡΟΤΑΣΗ 3Η : Στρατηγικές και ∆ηµιουργία Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Με την συστηµατική αυτή προσέγγιση θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του και µπορεί να
λειτουργήσει ως µοχλός για την περαιτέρω διεύρυνση των επιχειρηµατικών του
δραστηριοτήτων και εκτός συνόρων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ανάλυση
1. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της δωδεκάµηνης χρήσης ( 01/01/2015-31/12/2015) είναι
τα παρακάτω :
Αµοιβές από διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεµιναρίων

ευρώ

772.144,65

Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών

"

667.059,89

1.1.1.1. Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

"

105.084,76

1.1.1.2. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

"

40.084,45
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1.1.1.3. Σύνολο

145.169,21

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

"

136.493,93

Μερικά αποτελέσµατα εκµ/σης (κέρδη)

"

8.675,28

"

1.478,41

"

10.153,69

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

104,61

"

-Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

21,69

"

2.086,40

"

-2.003,48

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)

"

8.150,21

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

"

9.973,81

- Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

1.1.1.3.1.

Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος

1.1.1.3.2.

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (κέρδη

-9.973,81

"

8.150,21

2. Τα ποσά του ισολογισµού περιλαµβάνουν τα εξής :
Τα έξοδα εγκατάστασης ευρώ 129.787,06 αφορούν τα έξοδα ιδρύσεως της εταιρείας ευρώ
5.423,06 και προγράµµατα Η/Υ ευρώ 124.363,64. Αυτά έχουν αποσβεσθεί κατά ευρώ
107.188,42 και παραµένει αναπόσβεστη αξία ευρώ 22.598,64.
Το πάγιο Ενεργητικό αξίας κτήσεως ευρώ 517.784,48 αφορά ακινητοποιήσεις σε ακίνητα
τρίτων (ΕΛΤΑ ) ευρώ 3.551,76 και έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό ευρώ 514.232,72

µεγάλο

µέρος των οποίων προµηθευτήκαµε από τα ΕΛΤΑ. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν
αποσβεσθεί κατά ευρώ 510.635,45και παραµένει αναπόσβεστο υπόλοιπο ευρώ 7.143,03.
. Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.
Οι απαιτήσεις ευρώ 473.308,05 αφορούν :
α. Μη εισπραχθείσες αµοιβές για Εκπαίδευση, ευρώ 472.001,12 . Αναλυτικά:
- από ΕΛΤΑ ευρώ 447.660,49. Μεγάλο µέρος τους εισπράχθηκε το Α΄ τρίµηνο του 2015.
- από Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ ευρώ 20.135,63
- ∆ιεθνές εκπ/κ/ο κέντρο ευρώ 4.250,00
β. Χρεώστες διάφοροι ευρώ 1.128,36
γ. Λογαριασµοί προκαταβολών ευρώ 178,57
Τα διαθέσιµα της εταιρείας στις 31/12/2015 ανέρχονται σε ευρώ 80.015,57. Η εταιρεία δεν
κατέχει συνάλλαγµα.
Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ευρώ 14.673,51 περιλαµβάνουν πρόβλεψη για
έκτακτους κινδύνους .
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας στις 31/12/2015 ανέρχονται σε ευρώ 243.968,23 και αφορούν
υποχρεώσεις σε :
•

Προµηθευτές ευρώ 48.666,25

•

Επιταγές πληρωτέες ευρώ 7.299,04

•

Προκαταβολές πελατών ευρώ 0,00

•

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ευρώ 11.882,80 οι οποίες αποδόθηκαν το 2016.

•

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις ευρώ 156.088,94. Αναλυτικά προς:
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-

ΕΛΤΑ

ευρώ 155.685,45 περιλαµβάνει

ενοίκια

ευρώ 19.518,24. µισθοδοσία

αποσπασµένου προσωπικού ευρώ 135.215,07 και ασφάλιστρα ευρώ 952,14). Αποδόθηκαν το
Α΄τρίµηνο του 2015.
-

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ευρώ 403,49

3. Τα από ευρώ 8.150,21 κέρδη χρήσεως µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος ποσού
ευρώ 6.339,64 µεταφέρεται σε τακτικό αποθεµατικό 301,56 ευρώ και σε υπόλοιπο κερδών εις
νέο ευρώ 1.509,57.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το ΚΕΚ για όλη την αναφερόµενη χρονική περίοδο δεν παρέκλινε:
1.

Των απαιτήσεων και κατευθύνσεων των Μετόχων όπως εξειδικεύτηκαν από την

∆ιοίκησή του.
2.

Του θεσµικού πλαισίου του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΚΕΚ ΕΛΤΑ ΑΕ

3.

Του θεσµικού πλαισίου της µητρικής εταιρείας «ΕΛΤΑ Α.Ε.» που αφορά το

αποσπασµένο προσωπικό.
Τα µέλη του ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. &
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
& ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΕΣΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΚΕΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ

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

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
Αυτή η Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου µε
ηµεροµηνία 06 Ιουνίου 2016
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Χριστόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.. 28481
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
σχετικά µε τα θέµατα της παρ.1 του άρθρου 11α του Ν .3371/2005
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα
ζητήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν .3371/2005.
Ι . ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ
(€198.900,00), διαιρούµενο σε έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (6.630) ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) η κάθε µία .
II. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ
του καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους , δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται
για µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών .
III. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π .∆ . 51/1992
Οι µέτοχοι (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ) που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο
από 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών της, κατά την 31/12/2015 παρατίθενται στον
κάτωθι πίνακα .
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
µε 70% και
ΠΟΣΤ ΕΛΤΑ (Οµοσπονδία εργαζοµένων) µε 30%.
IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα
ελέγχου .
V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που
απορρέουν από τις µετοχές της .
VI. Συµφωνίες µετόχων της εταιρείας.
∆εν είναι γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των
δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της .
VII. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης
καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισµό και την
αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των
διατάξεών του καταστατικού της του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ .Ν .
2190/1920.
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VIIΙ . Αρµοδιότητα του ∆ .Σ . για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών
Α ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ . 1 στοιχ . β ) και γ ) του Κ .Ν . 2190/1920
και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του καταστατικού της , το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου7 β του Κ .Ν .
2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών , µε
απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των µελών του.
IX. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης .
∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης .
X. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της εταιρείας
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής
τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. ∆εν υφίσταται πρόβλεψη αποζηµίωσης για τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας .
Για το ∆ .Σ . της εταιρείας
Ο Πρόεδρος του ∆ .Σ
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

Κωνσταντίνος Μελαχροινός
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
“ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε”
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» , οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές
επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώµη
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Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας της «ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια
των οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

5.1

7.149

6.169

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5.2

22.599

12.342

16

20

29.764

18.531

472.001

533.513

1.231

30.146

80.016

80.877

Σύνολο

553.248

644.536

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

583.012

663.067

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

5.3

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5.4

Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

5.5

198.900

198.900

Τακτικό αποθεµατικό

5.5

4.645

4.353

Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια

5.5

14.079

14.079

Αποτελέσµατα εις νέον

5.5

96.710

95.191

314.334

312.523

24.674

24.674

24.674

24.674

212.054

293.967

-

4.192

31.950

27.711

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

244.004

325.870

Σύνολο Υποχρεώσεων

268.677

350.544

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

583.012

663.067

Σύνολο
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις

5.6

Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

5.7

Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

5.7

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

1/1-31/12/2015

1/1-31/12/2014

772.145

769.951

Κόστος πωλήσεων

(667.060)

(615.181)

Μικτό Κέρδος

105.085

154.771

Έξοδα διοίκησης

(136.494)

(150.425)

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)

38.081

(430)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων

6.672

3.916

1.478

3.967

-

-

8.150

7.883

(6.340)

(4.192)

1.811

3.691

-

-

1.811

3.691

Κύκλος εργασιών

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη Προ Φόρων
Φορολογία εισοδήµατος
Κέρδη/(Ζηµιές) Μετά Φόρου
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα αναγνωρισθέντα
απ’ ευθείας στα Ίδια κεφάλαια από :
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου καθαρά
φόρου εισοδήµατος
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα µετά από
φόρους

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2014,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1-31/12/2014
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Προσαρµογές
Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/131/12/2014
Συνολική µεταβολή περιόδου

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

180.000

41.206

92.059

18.900

(23.333)
559

Σύνολο
313.265

(4.433)
(559)

0

3.691

3.691

18.900

(22.774)

3.132

(742)

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31ης ∆εκεµβρίου 2014

198.900

18.432

95.191

312.523

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2015,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ

198.900

18.432

95.191

312.523

292

(292)

0

1.811

1.811

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1-31/12/2015
Προσαρµογές
Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 1/131/12/2015
Συνολική µεταβολή περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31ης ∆εκεµβρίου 2015

0

292

1.519

1.811

198.900

18.724

96.710

314.334

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών
1/131/12/2015

1/131/12/2014

8.150

7.883

9.974

23.339
-

(1.478)
16.646

(3.967)
27.255

90.431
(84.626)

(120.090)
10.064

(3.580)
18.871

(11.947)
(94.718)

(21.210)
1.478

(23.101)
3.967

(19.732)

(19.134)

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

-

-

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

(861)

(113.852)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

80.877

194.729

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

80.016

80.877

Ποσά σε €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

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

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

Μείον:
Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος

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

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

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΚΕΚ ΕΛΤΑ AΕ, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων.
Η ΚΕΚ ΕΛΤΑ AΕ εδρεύει στην Καισαριανή, Αδριανουπόλεως 45, και είναι καταχωρηµένη στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό Μ.Α.Ε
40724/01/Β/98/281και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 20 έτη (λήξη έτος 2018), τα οποία
άρχισαν από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία και ανάπτυξη θεµατικού ΚΕΚ Εθνικής Εµβελείας
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, µε θεµατικά πεδία, στα οποία θα πιστοποιείται
κάθε φορά, σύµφωνα µε τις επικείµενες διατάξεις.
Αποκλειστικός σκοπός της ΚΕΚ ΕΛΤΑ είναι η υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης µε δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το αντικείµενο αυτό
δραστηριοτήτων, όπως έρευνα, µελέτες, ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια, έκδοση
εκπαιδευτικών βοηθηµάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και συµµετοχή σε
ολοκληρωµένα προγράµµατα οποιασδήποτε µορφής τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην
επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.kekelta.gr.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
την 28/06/2013 µε τριετή διάρκεια και η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος και Εντεταλµένος Σύµβουλος
Μέλη

Κωνσταντίνος Μελαχροινός
Παναγιώτης Καλαϊτζίδης
Ευστάθιος Σταθόπουλος
∆ηµήτριος Κεκερής
Παναγιώτης Μαλέσκος

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31 ∆εκεµβρίου 2014)
εγκρίθηκαν από το ∆.Σ στις 3/6/2016.
Η εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), που
συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιο µε ποσοστό 70%. Οι παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις, περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου ΕΛ.ΤΑ.
Α.Ε (www.elta.gr).
2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΚΕΚ ΕΛΤΑ AΕ της χρήσης 2015, που καλύπτουν την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2015, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την
αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την
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αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εταιρεία δεν εφαρµόζει τα ∆.Λ.Π. 33 «Κέρδη ανά µετοχή» και ∆.Λ.Π. 14 «Οικονοµικές
πληροφορίες κατά τοµέα» (αναθεωρήθηκε µε το ∆.Π.Χ.Π. 8 «Λειτουργικοί τοµείς»), καθώς
αυτά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή σε µη εισηγµένες ή υπό εισαγωγή εταιρείες σε
οργανωµένη χρηµαταγορά.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της
διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες
περιλαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι
υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται
στην § 2.2 «Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις».
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην
εταιρεία και είναι σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2015 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα.

3. Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
3.1. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ∆ΠΧΑ και διερµηνείες που µέχρι την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είχαν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των
οποίων η εφαρµογή σύµφωνα µε το Σ∆ΛΠ ήταν υποχρεωτική για την χρήση που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2015.

Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων
Προτύπων τα
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή
τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή µεταγενέστερα:
- Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015) Βελτιώσεις Προτύπων
Κύκλος 2011‐2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/01/2015)
Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από
µία σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να
τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής:
∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13:
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Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση
της αλληλεξάρτησης του ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα
κατά την ταξινόµηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα
ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.
−

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

Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού
στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών:
Εισφορές Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή
σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων
παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για
τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για
παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.
−

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

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

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

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27
«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα
τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν
ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.
−

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
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Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από
µία σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται
να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα
εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και
εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19:
Επιτόκιο προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική
αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.
−

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

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει
η χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή,
αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση
της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια
(∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες
φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.
−

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

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της
απόκτησης συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική
οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.
−

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

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες
απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης
κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.
−

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

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

Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες
για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε
δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:
─

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

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

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

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

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

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου
σκοπού στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις
αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν
εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε
την εφαρµογή των προτύπων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
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Οικονοµικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

−

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης για µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές”
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Ο
στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισµό των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από
χρεόγραφα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
−

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

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

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

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

−

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB δηµοσίευσε το νέο Πρότυπο, ∆ΠΧΑ 16. Ο σκοπός του
έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις
οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µια σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτή»)
και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις µισθώσεις µε τον
τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο
µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη µίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3.2. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων,
εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και
τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις
γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης
οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων. Τα
πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι
εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία
θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την
χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών.
Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της εταιρείας (εκτός των κρίσεων που
συνδέονται µε εκτιµήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την
σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως
σχετίζονται µε την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων.
Εκτιµήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές µας καταστάσεις
καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας από εµάς να σχηµατίζουµε
υποθέσεις σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Μία λογιστική
εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής
κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή
περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό
εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία αξιολογεί
τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην
εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται
λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς
αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. Στη σηµείωση 4 «Σύνοψη των λογιστικών
πολιτικών», αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές
εναλλακτικές.
Εκτίµηση αποµείωσης
Ετησίως ελέγχονται για τυχόν αποµείωση αναγνωριζόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε
καθορισµένες ωφέλιµες ζωές και υποκείµενα σε απόσβεση ενσώµατα πάγια συγκρίνοντας τη
λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφληµένων ταµειακών ροών που αναµένεται να
δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο.
Φόροι εισοδήµατος
Η ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε. υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον
καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του
φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε
εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό
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αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε
αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο
εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία
τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.
Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν.
Οι εκτιµήσεις για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης
καθώς και από την εµπειρία της εταιρείας σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των
πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο
κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (πχ, χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη,
διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται
και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι
ανείσπρακτη.
Ενδεχόµενα γεγονότα
Η εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά
την οικονοµική θέση της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των
ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις
είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και
τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις
διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων της εταιρείας στο µέλλον.
4. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
4.1. Γενικά
Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο «3.2.
Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις», ότι χρησιµοποιούνται λογιστικές
εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι
αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα
γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από
αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί.
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
4.2. Αναγνώριση εσόδων και δαπανών
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε
αξιοπιστία.
Το έσοδο επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και είναι καθαρό
από φόρο προστιθέµενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόµενες
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την πώληση έχουν επιλυθεί.
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Παροχή υπηρεσιών
Το έσοδο από συµβάσεις µε προκαθορισµένη τιµή αναγνωρίζεται µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σύµφωνα µε τη µέθοδο
ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας
παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης µέχρι σήµερα σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών
που πρόκειται να εκτελεστούν.
Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί
βάσιµα, το έσοδο αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισµένες δαπάνες είναι
ανακτήσιµες.
Το ποσό της τιµής πώλησης που σχετίζεται µε συµφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
µεταγενέστερα, εγγράφεται σε µεταβατικό λογαριασµό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της
περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το έσοδο (deferred income)
περιλαµβάνεται στο κονδύλι «λοιπές υποχρεώσεις».
Σε περιπτώσεις που ίσως µεταβληθούν οι αρχικές εκτιµήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο
βαθµός ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις µπορεί να οδηγήσουν σε
αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων ή δαπανών και εµφανίζονται στα έσοδα της
περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση
γνωστοποιούνται από τη διοίκηση.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου
το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις
µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού
µέσου ή, όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή λογιστική αξία του
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης.
Όταν µία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση αξίας, η εταιρεία µειώνει τη λογιστική αξία στο
ποσό που αναµένεται να ανακτηθεί, το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από τις
εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφληµένες µε το πραγµατικό επιτόκιο του
µέσου. και συνεχίζει την περιοδική αναστροφή της προεξόφλησης ως έσοδο από τόκους.
Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση αναγνωρίζονται
χρησιµοποιώντας το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.
4.3. Αποκτώµενο λογισµικό
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν το αποκτώµενο λογισµικό που χρησιµοποιείται
στην παραγωγή ή στη διοίκηση.
Οι δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης
κατά τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές τους (τρία µε πέντε χρόνια). Επιπλέον και το αποκτώµενο
λογισµικό υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους.
4.4. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Εδαφικές εκτάσεις κατεχόµενες για την παραγωγή ή τη διοίκηση εµφανίζονται στο κόστος
κτήσης τους. Καθώς δεν µπορεί να προσδιοριστεί περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, οι σχετικές
λογιστικές αξίες δεν υπόκεινται σε απόσβεση.
Τα κτίρια, ο τεχνικός εξοπλισµός, τα έπιπλα εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως τους ή στο
κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµίες
αποµείωσης. Στο κόστος περιλαµβάνεται επίσης το κόστος ανταλλακτικών µερικών τµηµάτων
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των ενσώµατων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση κατά τακτά διαστήµατα,
εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.
Τα κόστη της καθηµερινής συντήρησης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Αν η λογιστική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων έχουν υποστεί µια υποτίµηση ή µια
ζηµιά αποµείωσης αυτή πραγµατοποιείται όπως περιγράφεται παρακάτω.
Το κέρδος ή η ζηµιά από τη διάθεση των εδαφικών εκτάσεων θα προσδιορίζεται ως η διαφορά
µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του
στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί µε τη σταθερή µέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής των περιουσιακών στοιχείων.
Οι ωφέλιµες ζωές (έτη) των ενσώµατων ακινητοποιήσεων συνοψίζονται παρακάτω:

Έπιπλα
Εκτυπωτές / Hardware

10
1-5

Οι υπολειµµατικές αξίες, οι ωφέλιµες ζωές και οι µέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται και
προσαρµόζονται εάν είναι απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσης.
4.4.1. Έλεγχος µείωσης των ασώµατων - ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Οι ασώµατες και ενσώµατες ακινητοποιήσεις της εταιρείας υπόκεινται σε ελέγχους
αποµείωσης. Οι ζηµιές από µείωση της αξίας στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, αρχικά
µειώνουν στην λογιστική αξία της υπεραξίας. Κάθε αποµένουσα ζηµιά αποµείωσης επιβαρύνει
τα αποτελέσµατα.
Τα περιουσιακά στοιχεία που συµπεριλαµβάνουν οι λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις µε
απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και τα περιουσιακά στοιχεία που ακόµη δεν είναι διαθέσιµα προς
χρήση εξετάζονται για τυχόν αποµείωση το ελάχιστο σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα
περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται για αποµείωση σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι η
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται στο ποσό
κατά το οποίο, η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία.
Ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού, αποτελεί το υψηλότερο ποσό µεταξύ της
εύλογης αξίας και της αξίας χρήσης (προκύπτει µε βάση την αξιολόγηση των προεξοφληµένων
µελλοντικών ταµειακών ροών του στοιχείου).
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα επανεκτιµούνται σε περιπτώσεις που η ζηµιά
αποµείωσης που είχε αρχικώς αναγνωριστεί µπορεί να µην υφίσταται.`
4.5. Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαµβάνουν απαιτήσεις.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από
την διοίκηση ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το µέσο
αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο
διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία θα
καταχωρηθεί το µέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίµηση του αλλά
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και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόµενου αποτελέσµατος είτε στην κατάσταση
αποτελεσµάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται µε την εφαρµογή της λογιστικής
της ηµεροµηνίας διακανονισµού.
Η εκτίµηση της αποµείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης των
οικονοµικών καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια ότι κάποιο
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχουν υποστεί µείωση
της αξίας τους είτε όχι.
─

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές
και προσδιοριστές καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά.
∆ηµιουργούνται όταν η εταιρεία παρέχει χρήµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν
οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης. Oι απαιτήσεις αποτιµώνται στο
αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον κάθε πρόβλεψη για
αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία των απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν
αυτές διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της
απόσβεσης.
Για ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν αποµείωση τους ανά
µεµονωµένη απαίτηση (για παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η
είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των
οικονοµικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά στοιχεία υποδεικνύουν την
ανάγκη για αποµείωση τους.
Οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που
λήγουν µετά την πάροδο 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Αυτά χαρακτηρίζονται
σαν µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισµό ταξινοµούνται σαν εµπορικές
και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
4.6. Λογιστική Φόρου Εισοδήµατος
─ Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή
απαιτήσεις από τις φορολογικές αρχές σχετιζόµενες µε την τρέχουσα ή προηγούµενες
περιόδους αναφοράς που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους
που εφαρµόζονται στην δηµοσιονοµική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων
κερδών για την χρήση. Όλες οι µεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα.
─ Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος
Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που
εστιάζει στις προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε τις
αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι
θα αντισταθµιστούν έναντι της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές.
∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε
επενδύσεις σε θυγατρικές εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών µπορεί να
ελεγχθεί από την εταιρεία ενώ αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το
µέλλον. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζηµιές που µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενες
περιόδους καθώς και φορολογικές πιστώσεις στην εταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις.
Καµία αναβαλλόµενη φορολογία δεν αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση µίας
απαίτησης ή υποχρέωσης σε µία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και
κατά την στιγµή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το
φορολογητέο κέρδος ή ζηµιά.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους
φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία
θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
Οι περισσότερες µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. Μόνο µεταβολές στις
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µεταβολή στην
αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή
πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Η εταιρεία αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει
την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και
µειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα
είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.
4.7. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο
ταµείο καθώς και βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της
χρηµαταγοράς και τραπεζικές καταθέσεις µε ηµεροµηνία λήξης σε τρεις µήνες ή λιγότερο. Οι
αξίες της χρηµαταγοράς είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Για τον σκοπό των ενοποιηµένων Καταστάσεων Ταµιακών Ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και
ταµειακά ισοδύναµα αποτελούνται από ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα όπως
προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να περιλαµβάνονται τα εκκρεµή υπόλοιπα των τραπεζικών
υπεραναλήψεων (bank overdrafts).
4.8. Ίδια Κεφάλαια
Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που
έχουν εκδοθεί. Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το
άρτιο κατά την αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής
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σχετιζόµενο µε την έκδοση των µετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου
εισοδήµατος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
Τα στοιχεία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου που α) δηµιουργούν χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση της οικονοµικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωµα προαίρεσης στον
κάτοχο του µέσου να το µετατρέψει σε συµµετοχικό τίτλο της οικονοµικής οντότητας,
αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις ή συµµετοχικοί τίτλοι.
Αν η οικονοµική οντότητα αποκτήσει τους ίδιους της συµµετοχικούς τίτλους, τα µέσα αυτά (οι
«ίδιες µετοχές») αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. Αν αυτές οι µετοχές µεταγενέστερα
επανεκδίδονται, το τίµηµα που λαµβάνεται (καθαρό από τα σχετικά κόστη της συναλλαγής και
το σχετικό όφελος του φόρου εισοδήµατος) περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια που
αποδίδονται στους µετόχους. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων
συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία
στα αποτελέσµατα.

4.9. Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαµβάνουν, εµπορικές και άλλου είδους
υποχρεώσεις.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συµµετέχει σε µία
συµβατική συµφωνία του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην
Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως
αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού.
Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις
διαγράφονται καθώς και µέσω της διενέργειας αποσβέσεων.
Όταν µία υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη υποχρέωση
διαφορετικής µορφής µε τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι
µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά, όπως µία ανταλλαγή ή
τροποποίηση, αυτή αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση
µίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα.
4.10.

Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα
Περιουσιακά στοιχεία

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε
εκροή οικονοµικών πόρων για τον Όµιλο ενώ αυτή µπορεί να εκτιµηθεί και αξιόπιστα. Ο
χρόνος πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής µπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγµα εγγυήσεις
προϊόντων, νοµικές αντιδικίες ή επαχθή συµβόλαια.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται µόνο εάν ένα λεπτοµερές τυπικό πρόγραµµα
έχει αναπτυχθεί και εκτελεστεί, ή η ∆ιοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά
του προγράµµατος σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό. Προβλέψεις δεν
αναγνωρίζονται για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές.
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Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης
αναµένεται να αποζηµιωθεί από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση θα αναγνωρίζεται όταν και
µόνον όταν, είναι κατ’ ουσία βέβαιο ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική
οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιµετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό
στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζηµίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της
πρόβλεψης.
Το έξοδο σχετικά µε µία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα, καθαρό από το ποσό
που αναγνωρίστηκε για την αποζηµίωση.
Μια πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί
πρόβλεψη. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και
προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση.
Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η
παρούσα δέσµευση, βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την
ηµεροµηνία Ισολογισµού, περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε
την παρούσα δέσµευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της
πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να
τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη
διαχρονική αξία του χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο
δεν αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν
προσαρµοστεί.
Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει
σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση
αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού στα αποτελέσµατα. Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων
δεσµεύσεων, η πιθανότητα ότι µία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισµό, καθορίζεται
λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη
αναγνωρίζεται ακόµη και αν η πιθανότητα πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που
περιλαµβάνεται στην κατηγορία δεσµεύσεων είναι µικρή.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα
απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται.
Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονοµικών πόρων σαν αποτέλεσµα παρουσών
δεσµεύσεων θεωρείται µη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν µπορεί να εκτιµηθεί
αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καµία υποχρέωση στον ενοποιηµένο Ισολογισµό, εκτός εάν
θεωρείται στα πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων.
Αυτές οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανοµής του κόστους
απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων.
Ακολούθως αποτιµώνται στο υψηλότερο ποσό µίας συγκρίσιµης πρόβλεψης όπως
περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς αναγνωριστεί, µείον κάθε απόσβεση.
Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια
ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις.
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5. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
5.1.

Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα µηχανήµατα αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα
∆ΠΧΠ (01/01/2008) στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν
ζηµιές αποµείωσης.
Ακολούθως παρατίθεται αναλυτικά η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας:
Οικόπεδα Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2014
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2014

648
(102)
546

14
23.101
(17.492)
5.623

662
23.101
(17.594)
6.169

Μικτή Λογιστική αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2014

3.552
(3.006)
546

509.533
(503.910)
5.623

513.085
(506.916)
6.169

Οικόπεδα Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

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

546
(102)
444

5.623
4.700
(3.617)
6.706

6.169
4.700
(3.719)
7.149

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

3.552
(3.108)
444

514.233
(507.527)
6.706

517.785
(510.635)
7.149

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποτιµούνται στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις
σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές αποµείωσης.
∆εν υπήρχαν υποθήκες επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
5.2.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν προγράµµατα Η/Υ ενώ οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις.
Ακολούθως παρατίθεται αναλυτικά η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.:
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Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ
Λογιστική Αξία 1/1/2014

18.087

∆απάνη απόσβεσης

(5.744)

Λογιστική Αξία 31/12/2014

12.343

Προσθήκες

16.510

∆απάνη απόσβεσης

(6.255)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2015

22.599

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

107.853
(89.766)

Λογιστική Αξία 1/1/2014

18.087

Μικτή Λογιστική αξία

107.853

Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση

(95.510)

Λογιστική Αξία 31/12/2014

12.343

Μικτή Λογιστική αξία

124.363

Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2015

(101.765)
22.599
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5.3.

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

447.660

503.733

20.136

29.780

4.205

-

472.001

533.513

Λιγότερο από 3 µήνες

194.128

488.151

Μεταξύ 3 και 6 µηνών

215.751

Μεταξύ 6 και 12 µηνών
Σύνολο

62.122

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Σύνολο

Χρόνος είσπραξης

45.362
533.513

472.001

31/12/2015

31/12/2014

1.053

26.348

179

3.379

-

420

1.231

30.146

Χρεώστες
Προκαταβολές & πιστώσεις
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Σύνολο

-

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη
αξία αυτών των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν
καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία
τους.
5.4.

Ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων

Τα ταµιακά διαθέσιµα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

1.877

1.413

78.139

79.464

80.016

80.877
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5.5.

Ανάλυση καθαρής θέσης

5.5.1. Μετοχικό κεφάλαιο-Λοιπά αποθεµατικά
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €
198.900,00, διαιρούµενο σε 6.630 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 30
έκαστη.
Στη χρήση 2014 πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 18.900,00 € µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών µε βάση το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 ποσού 23.333.33 €
(µετά την αφαίρεση φόρου εισοδήµατος ποσού 4.433,33 €) µε έκδοση 630 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας €30 εκάστη.
Τα κέρδη µετά φόρων της χρήσης 2015 ποσού ευρώ 1.811 προστίθενται στο υπόλοιπο
κερδών εις νέο στις 31-12-2014 ευρώ 95.191 και µετά τη µεταφορά στα αποθεµατικά του
σχηµατισθέντος από τα κέρδη της χρήσης 2014 τακτικού αποθεµατικού ποσού ευρώ 292
υπολείπει κέρδη εις νέο ευρώ 96.710.
Τα «Αποθεµατικά» της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

2.699
1.095
3.794

37.412
37.412

40.111
1.095
41.206

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014

3.794
559
4.353

37.412
(23.333)
14.079

41.206
(22.774)
18.432

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

4.353
292
4.645

14.079
14.079

18.432
292
18.724

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

5.6.

Λοιπές προβλέψεις

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

5.7.

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των προµηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων της εταιρείας αντίστοιχα:
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Προµηθευτές

31/12/2015

31/12/2014

204.755

282.949

7.299

11.018

212.054

293.967

Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

9.598

10.597

42

1.504

22.310

15.610

31.950

27.711

Υποχρεώσεις από φόρουςτέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

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

5.8.
•

Ανάλυση λογαριασµών αποτελεσµάτων

Κύκλος Εργασιών

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

Ποσοστό µικτού κέρδους

•

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

1/1-31/12/2014
20,10%

Έξοδα ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας είχε ως ακολούθως:
1/1 - 31/12/2015
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη

Κόστος
πωληθέντων

Έξοδα διοίκησης
-

-

516.119

89.607

89.460

21.915

3.520

880

49.982

22.096

Αποσβέσεις

7.979

1.995

Προβλέψεις

-

-

∆ιάφορα Έξοδα

Σύνολο

667.060

136.494
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1/1 - 31/12/2014

Κόστος
πωληθέντων

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Έξοδα διοίκησης
-

-

411.620
80.519

98.842
19.829

1.760

440

102.611

26.646

Αποσβέσεις

18.671

4.668

Προβλέψεις

-

-

615.181

150.425

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

Σύνολο

5.9.

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα της εταιρείας σχετίζονται µε τόκους προθεσµιακών καταθέσεων,
οι οποίοι ανέρχονται σε € 1.479 το 2015 και € 3.967 το 2014.
5.10.

Συµφωνία του φόρου εισοδήµατος

Η σχέση µεταξύ του αναµενόµενου φορολογικού εξόδου, βασιζόµενου στον πραγµατικό
φορολογικό συντελεστή της εταιρείας, και του φορολογικού εξόδου που πραγµατικά
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων, διαφέρει στη χρήση 2015, όπως και στη
χρήση 2014, λόγω της φορολογικής αναµόρφωσης µη εκπιπτόµενων δαπανών.
31/12/2015
Τρέχον έξοδο φόρου
Αναβαλλόµενος Φόρος Αποτελεσµάτων

Κέρδη Προ Φόρων

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

31/12/2014

6.340

4.192

-

-

6.340

4.192

31/12/2015

31/12/2014

8.150

7.883

29%

26%

2.364

2.049

3.976

3.588

6.340

5.637

77,78%

71,52%
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5.11. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Καµία από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καµία εγγύηση δεν
δόθηκε ή λήφθηκε.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2015
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΕΛΤΑ
Α.Ε.

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

ΕΛΤΑ Α.Ε.

-

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ

-

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

155.685
155.685

ΚΕΚ ΕΛΤΑ
Α.Ε.
-

447.660

447.660

20.136

20.136

467.796

156.089
623.885

403
403

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2014
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΕΛΤΑ
Α.Ε.

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

ΚΕΚ ΕΛΤΑ
Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΛΤΑ Α.Ε.

-

-

503.733

503.733

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ

-

-

29.780

29.780

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

225.707

13.123

225.707

13.123

533.513

238.830
772.343

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 01/01/2015 - 31/12/2015
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΕΛΤΑ
Α.Ε.
ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ
-

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

-

ΚΕΚ ΕΛΤΑ
Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

-

396.422

396.422

-

1.744

1.744

760.289

5.220

-

765.509

760.289

5.220

398.166

1.163.674

ΠΩΛΗΤΗΣ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 01/01/2014 - 31/12/2014
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕΛΤΑ
Α.Ε.
ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

ΚΕΚ ΕΛΤΑ
Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

-

-

378.334

-

-

2.391

758.751
758.751

-

380.725

378.334
2.391
758.751
1.139.476
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5.12.

Παροχές προσωπικού

Στην ΚΕΚ ΕΛΤΑ ΑΕ απασχολούνται άτοµα τα οποία είναι µε απόσπαση από την µητρική ΕΛΤΑ
Α.Ε..
Το κόστος του αποσπασµένου προσωπικού (προ ΦΠΑ) ανέρχεται για τη χρήση 2015σε ευρώ
335.777 ( προ ΦΠΑ) έναντι ποσού ευρώ 319.557 για τη χρήση 2014. Ο αριθµός εργαζοµένων
για το 2015 ανήλθε σε 8 άτοµα όσο και το 2014.

5.13.

Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη

Στην χρήση 2015 δεν υπάρχουν αµοιβές των µελών του διοικητικού συµβούλιου.
5.14.

Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις

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

Εγγυήσεις

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

31/12/2015
13.460
13.460

31/12/2014
16.960
16.960

6. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς,
πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας, χωρίς όµως αυτοί οι κίνδυνοι να θεωρούνται
σηµαντικοί.
6.1.

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

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

Σελίδα 38 από 39

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ∆εκεµβρίου 2015

Ποσά σε €

6.2.

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των
χρεών των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των
πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά.

Προµηθευτές

31/12/2015

31/12/2014

204.755

282.949

7.299

11.018

212.054

293.967

Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

7. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του
(going-concern) και
• να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας προϊόντα
αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου.

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

2015

2014

268.677

346.352

80.016

80.877

Καθαρή Υποχρέωση

188.661

265.475

Πλέον: Ίδια Κεφάλαια

314.334

312.523

502.995

577.998

37,5%

45,9%

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

7.1. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Κωνσταντίνος Μελαχροινός:

Πρόεδρος ∆.Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

Καλαϊτζίδης Παναγιώτη:

Αντιπρόεδρος ∆.Σ και Εντεταλµένος Σύµβουλος

Παπαζέκος Αλέξανδρο:

Προϊστάµενος Τ.Ο.∆.Υ.
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