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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ.
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ
Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ., νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, ηηο εηαηξηθέο
θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ
θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε
λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ, πνχ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία
(ΦΔΘ/Β'/2848/23.10.2012). Ρα 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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ,
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ
ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε
είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο
εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ
θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ
ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε
γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν 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 εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο:
1. Ν ινγαξηαζκφο «Απαηηήζεηο απφ Θαζνιηθή πεξεζία» ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ
πνζνχ € 197.643 ρηιηάδσλ αθνξά απαίηεζε γηα απνδεκίσζε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
γηα ην θφζηνο Ξαξνρήο Θαζνιηθψλ Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, γηα ηα έηε
2013 έσο θαη 2016. Δπεηδή δελ θαηέζηε εθηθηφ λα απνθηήζνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια
ειεγθηηθά ηεθκήξηα, δηαηεξνχκε, βάζεη ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, επηθχιαμε γηα ηελ δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηελ 31ε Γεθέκβξηνπ 2016 ηφζν
ηνπ πνζνχ ησλ € 105.820 ρηιηάδσλ πνπ αθνξά ην θφζηνο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα
ηηο ρξήζεηο 2013 έσο 2015, φζν θαη ηνπ πνζνχ ησλ € 46.823 ρηιηάδσλ, πνπ αθνξά ην
θφζηνο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε, θαζψο δελ έρεη νινθιεξσζεί ν
έιεγρνο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη δελ έρεη εθδνζεί ε Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε πνπ
ξπζκίδεη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζηελ Δηαηξεία. Γηα ηα παξαπάλσ πνζά, ε Δηαηξεία θαη ν
κηινο έρνπλ ππνινγίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζπλνιηθνχ πνζνχ €
44.267 ρηιηάδσλ. Ιφγσ ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ, ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απαηηήζεηο
απφ Θαζνιηθή πεξεζία» εκθαλίδεηαη απμεκέλε θαηά πνζφ € 152.643 ρηιηάδσλ, ην
θνλδχιη «Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε» εκθαλίδεηαη απμεκέλν θαηά πνζφ €
44.267 ρηιηάδσλ ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά πνζφ € 108.376 ρηιηάδσλ
(€ 152.643 ρηιηάδεο απαίηεζε απφ Θαζνιηθή πεξεζία κείνλ € 44.267 ρηιηάδεο πνπ αθνξά
ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απαίηεζε απηή) θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο εκθαλίδνληαη απμεκέλα
θαηά πνζφ €1.295 ρηιηάδσλ θαη πνζφ € 35.007 ρηιηάδσλ αληίζηνηρα.
2. Πην ινγαξηαζκφ «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ
Νκίινπ, πνζνχ € 3.855 ρηιηάδσλ πεξηιακβάλεηαη ε εχινγε αμία κεηνρψλ αλψλπκεο
εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην πνπ ζηηο 31/12/2016 αλέξρεηαη ζε πνζφ
€ 290 ρηιηάδσλ κεησκέλε θαηά € 2.710 ρηιηάδσλ απφ ηελ αξρηθή αμία θηήζεο. Θαηά
παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ε Δηαηξεία θαη ν κηινο έρνπλ θαηαρσξήζεη ηελ
κεηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ € 2.710 ρηιηάδσλ απ’ επζείαο ζηα Ηδία Θεθάιαηα ρσξίο λα
επηβαξχλνπλ ηζφπνζα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ιφγσ ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ ελδείμεσλ
απνκείσζεο κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απμεκέλα.
3. Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε πνζνχ € 1.100 ρηιηάδσλ
γηα ηελ θάιπςε δεκίαο απφ αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο εηαηξίαο, κε ζπλέπεηα ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απμεκέλα.
4. Πηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο» θαη «Ινηπά
Θπθινθνξνχληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ» ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνληαη θαη επηζθαιή
ππφινηπα ζπλνιηθνχ πνζνχ € 10.333 ρηιηάδεο. Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ,
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, δελ έρεη
δηελεξγεζεί απνκείσζε επί ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, θαηά ηελ εθηίκεζή καο πνζνχ
€ 7.931 ρηιηάδεο. Ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ε αμία ησλ θνλδπιίσλ Ξειάηεο θαη Ινηπέο
Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο θαη Ινηπά Θπθινθνξνχληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ θαζψο θαη ηα Ίδηα
Θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά € 7.931 ρηιηάδεο θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ηνπ Νκίινπ απμεκέλα θαηά
€ 2.636 ρηιηάδεο θαη € 5.295 ρηιηάδεο αληίζηνηρα.
5. Πην ινγαξηαζκφ «Δλζψκαηα Ξάγηα» ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, απεηθνλίδεηαη ε αμία
θηήζεο αθηλήησλ (νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ) ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ € 143.391 ρηιηάδσλ. Ζ
εηαηξεία δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν απνκείσζεο ησλ αθηλήησλ ηεο αμίαο πνζνχ
€ 143.391 ρηιηάδσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ε ινγηζηηθή αμία ππνιείπεηαη ηεο
αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπο. Θαηά ζπλέπεηα δηαηεξνχκε επηθχιαμε γηα ηελ νξζή απνηίκεζε
ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα
θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο θαη
ηνπ Νκίινπ.
6. Πην ινγαξηαζκφ «Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο», πνζνχ € 14.067 ρηι.,
απεηθνλίδεηαη ε αμία θηήζεο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε
πνζνζηφ 99.98%. Δπίζεο ζην ινγαξηαζκφ «Απαηηήζεηο απφ Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο»,
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πεξηιακβάλεη εκπνξηθή απαίηεζε πνζνχ € 9.690 ρηι. απφ ηελ ίδηα ζπγαηξηθή εηαηξεία. Ζ
Δηαηξεία δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ε
ινγηζηηθή αμία ηνπο ππνιείπεηαη ηεο αλαθηήζηκεο αμία ηνπο. Θαηά ζπλέπεηα δηαηεξνχκε
επηθχιαμε γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ησλ ινγαξηαζκψλ «Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο
Δπηρεηξήζεηο» θαη «Απαηηήζεηο απφ Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο» θαη ηηο ελδερφκελεο
επηπηψζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο θαη
ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο.
7. Πην ινγαξηαζκφ «Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο» ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ
Νκίινπ πεξηιακβάλνληαη θαη επίδηθεο ή κε απαηηήζεηο, ζπλνιηθνχ πνζνχ
€ 10.000 ρηιηάδσλ απφ ην επξχηεξν Διιεληθφ Γεκφζην. Δπεηδή δελ θαηέζηε εθηθηφ λα
απνθηήζνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα, δηαηεξνχκε επηθχιαμε γηα ηελ
αμία απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηελ ελδερφκελε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα,
ζηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ
Νκίινπ.
8. Πην ινγαξηαζκφ «Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε» ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ
πεξηιακβάλνληαη ζπκςεθηζηηθά αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνζνχ
€ 7.317 ρηιηάδεο ε αλαθηεζηκφηεηα ησλ νπνίσλ, ιφγσ ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ηεο Δηαηξείαο, δελ θαηέζηε
δπλαηφ λα εθηηκεζεί. Θαηά ζπλέπεηα δηαηεξνχκε επηθχιαμε γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ησλ
Αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηα ίδηα
θεθάιαηα, ζηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο
θαη ηνπ Νκίινπ.
9. Νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2010 δελ έρνπλ
εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Υο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο
ρξήζεο απηήο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο δελ έρεη πξνβεί ζε
εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε
κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρνπλ ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ
ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε
ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ 1 έσο θαη 4 θαη ηηο πηζαλέο
επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ 5 έσο 9 πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλψκε κε
Δπηθχιαμε», νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο
ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Έκθαζε Θέκαηνο
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη, ην ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε νη επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ 1 θαη 3 πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν
«Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε», θαζίζηαηαη αξλεηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Ζ πεξηγξαθείζα θαηάζηαζε
ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. πσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 2.3 ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη πξνβεί ζην ζρεδηαζκφ
δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο Θέζεο θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξνυπφζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ
ζπλεκκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Πηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε
κε ην ζέκα απηφ.
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Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Λ. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη:
1) Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α ηνπ
Θσδ. Λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη
ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2016.
2) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία ΔΙΙΖΛΗΘΑ
ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο
ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ.

Αζήλα, 4 Απγνχζηνπ 2017

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

Ξαλαγηψηεο Σξηζηφπνπινο
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 28481
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Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
ηεο Διιεληθά Ραρπδξνκεία Α.Δ. πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ
Θχξηνη Κέηνρνη,
πνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο Αηνκηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο
ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. (ηα «ΔΙΡΑ» ή ε «Δηαηξεία») γηα ηε ρξήζε 2016. Νη
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη επηπιένλ ζχκθσλεο κε ηελ 62784/2017 εγθχθιην ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο αλαθνξηθά κε ηελ εκπνξηθή δεκνζηφηεηα ησλ εηήζησλ
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πνπ ιήγνπλ ηελ 07/07/2016 θαη κεηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Λ. 4403/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4308/2014.
1. Γνκή ηνπ Νκίινπ θαη ζέζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ αγνξά
Ρνλ κηιν ΔΙΡΑ ζπληζηνχλ ε ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο
Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ Α.Δ. θαη ΘΔΘ-ΔΙΡΑ Α.Δ. ησλ νπνίσλ ηα βαζηθά ζηνηρεία έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ παξνχζα έθζεζε. Αλαιπηηθφηεξα:
Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ Α.Δ.: Ηδξχζεθε ην 2000, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά
Ραρπκεηαθνξψλ θαη ε κεηξηθή Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε απηήλ κε πνζνζηφ 99,98%, ελψ κε
0,02% ζπκκεηέρνπλ νη εξγαδφκελνη κέζσ ηεο Ξαλειιήληαο Νκνζπνλδίαο Πσκαηείσλ
Ραρπδξνκηθψλ (Ξ.Ν.Π.Ρ.).
ΘΔΘ – ΔΙΡΑ Α.Δ.: Ηδξχζεθε ην 1998. Θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΘΔΘ - ΔΙΡΑ Α.Δ. είλαη ε
εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ΔΙΡΑ. Ρα ΔΙΡΑ
ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην κε πνζνζηφ 70%, ελψ κε 30% ζπκκεηέρνπλ νη
εξγαδφκελνη κέζσ ηεο Ξαλειιήληαο Νκνζπνλδίαο Πσκαηείσλ Ραρπδξνκηθψλ (Ξ.Ν.Π.Ρ.).
Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην πιαίζην ηεο απνεπέλδπζεο απφ κε ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε
Δηαηξεία πξνέβε ηελ 31/12/2015 ζηελ νιηθή απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Post
Insurance (ζηελ νπνία θαηείρε ην 15,33%).
2. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο
Ζ νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ Νκίινπ απνηππψλεηαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηνπ 2016 θαζψο ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:
1. Ν Θχθινο Δξγαζηψλ ην 2016 αλήιζε ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζην πνζφ ησλ
€ 342.323 ρηι. έλαληη € 364.402 ρηι. ην 2015, παξνπζηάδνληαο κείσζε 6,1%. Ν Θχθινο
Δξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο αλήιζε ζε € 311.754 ρηι. έλαληη € 336.958 ρηι. ην 2015,
κεησκέλνο θαηά 7,5%.
2. Ρν ελνπνηεκέλν Κηθηφ Απνηέιεζκα αλήιζε ζην πνζφ ησλ θεξδψλ € 36.174 ρηι. έλαληη
θεξδψλ € 45.495 ρηι. ην 2015. Ρα Κηθηά Θέξδε ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζε
€ 28.960 ρηι. έλαληη θεξδψλ € 38.807 ρηι. ην 2015. Ρν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο ηνπ Νκίινπ
αλήιζε ζε 10,6% ην 2016 έλαληη 12,5% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ρν πεξηζψξην κηθηνχ
θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 9,3% ην 2016 έλαληη 11,5% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.
3. Ρα Απνηειέζκαηα πξν Φφξσλ, Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη
Απνζβέζεσλ ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε θέξδε χςνπο € 8.457 ρηι. έλαληη θεξδψλ € 12.462 ρηι.
ην 2015. Δπηπιένλ γηα ηελ κεηξηθή Δηαηξεία δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε € 7.947 ρηι. απφ θέξδε
€ 10.743 ρηι. ην 2015. Πεκεηψλεηαη πσο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ EBITDA έρνπλ εμαηξεζεί ηα
έζνδα απφ απνζβέζεηο επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ.
4. Ρα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε χςνπο € 0,4 ρηι.
έλαληη θεξδψλ € 5.470 ρηι. ην 2015. Ρα θέξδε πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε € 0,4 ρηι.
έλαληη θεξδψλ € 3.092 ρηι. ην 2015.
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3. Νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο
Ζ κείσζε ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε
σο ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο. Ρν ζχλνιν ησλ
Ηδίσλ Θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε € 28,1 εθαη. πεξίπνπ, πνζνζηφ 8,2% ηνπ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλνπκε φηη ε κείσζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ έρεη πξνέιζεη θαηά
ηα πξνεγνχκελα έηε θπξίσο απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο πνζνχ € 211.734 ρηι. ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην Ραρπδξνκηθφ Ρακηεπηήξην Α.Ρ.Δ. θαζψο θαη απφ ηελ
αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο πνζνχ € 9.094 ρηι. πνπ πξνθιήζεθε ζηηο επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ
ην πξφγξακκα PSI, Buyback πνπ εθαξκφζηεθε ζηα δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε θξαηηθά
νκφινγα ην 2012.
Θαηά ζπλέπεηα ην Πχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαζηεί ιφγσ απνκείσζεο
κηθξφηεξν ηνπ ½ ηνπ θαηαβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζπληξέρνπλ
νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Δπηπιένλ πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ίδηνπ Λφκνπ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη
φηαλ ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ ελφο δεθάηνπ
(1/10) ηνπ Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ.
Θαζίζηαηαη ζαθέο φηη επηβάιιεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ΔΙΡΑ ζε θεξδνθφξν πνξεία ηα επφκελα
έηε. Πην πιαίζην απηφ ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ζεηξάο
παξεκβάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ αθελφο ζηελ ελίζρπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη αθεηέξνπ
ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
4. Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε Σξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο επηδόζεσλ ηνπ Νκίινπ
θαη ηεο Δηαηξείαο
Νη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο
2016 θαη 2015 έρνπλ σο εμήο:
Σξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο επηδόζεσλ Νκίινπ & Δηαηξείαο ΔΙΡΑ

ΝΚΗΙΝΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2016

2015

2016

2015

Αξηζκνδείθηεο αλαινγίαο θεθαιαίνπ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

66,5%

61,9%

64,0%

59,5%

Αξηζκνδείθηεο αλαινγίαο θεθαιαίνπ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε πάγην ελεξγεηηθφ

33,5%

38,1%

36,0%

40,5%

Η) Νηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο

Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο απηάξθεηαο

3,5%

7,1%

5,7%

9,4%

Αξηζκνδείθηεο ρξήζεο μέλσλ θεθαιαίσλ

96,6%

93,4%

94,6%

91,4%

Αξηζκνδείθηεο βαζκνχ ρξεκαηνδνηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ (απφ ηα Ίδηα Θεθάιαηα)

10,2%

17,5%

14,9%

21,1%

109,3%

108,5%

108,3%

107,5%

17,4%

14,3%

16,7%

13,7%

10,3%

12,5%

9,2%

11,5%

ΗΗ) Οεπζηόηεηαο
Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ή θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο
Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ή άκεζεο ξεπζηφηεηαο
ΗΗΗ) Απνδνηηθόηεηαο
Αξηζκνδείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο
Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ/ζπλνιηθνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο

0,1%

1,5%

0,1%

0,9%

Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ

2,4%

16,9%

1,4%

7,4%

0,7

0,7

0,6

0,7

ΗV) Απνηειεζκαηηθόηεηαο
Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ελεξγεηηθνχ (θνξέο)

Νη δείθηεο πνηφηεηαο αιιεινγξαθίαο δηακνξθψλνληαη δηαρξνληθά σο εμήο:

Γείθηεο Ξνηόηεηαο Αιιεινγξαθίαο Δζσηεξηθνύ 2016
Ρα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο GREX, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αηηνχκελεο πξνο
ηελ Δ.Δ.Ρ.Ρ. εμαηξέζεηο, ζχκθσλα κε εθηίκεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ ΔΙΡΑ
δηακνξθψλνληαη ζην θιείζηκν ηνπ 2016, σο εμήο:
Σ+1: 87,3% ην 2016, 87% ην 2015, 87,3% ην 2014, 90,1% ην 2013, έλαληη 91,6% ην
2012,
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Σ+3: 99,0% ην 2016, 99,1% ην 2015, 99,6% ην 2014, 99,8% ην 2013, έλαληη 99,7% ην
2012.

Γείθηεο Ξνηόηεηαο Αιιεινγξαθίαο Δμσηεξηθνύ 2016
Ρα εηήζηα απνηειέζκαηα πνηφηεηαο αιιεινγξαθίαο εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ηειεπηαίεο κεηξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο UNEX ηεο IPC, δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:
Σ+3: 52,7% γηα ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία θαη 71% γηα ηελ εμεξρφκελε
αιιεινγξαθία (2015: 62% θαη 78,9% αληίζηνηρα),
Σ+5: 81,2% γηα ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία θαη 92,8% γηα ηελ εμεξρφκελε
αιιεινγξαθία (2015: 86,5% θαη 95,1% αληίζηνηρα).
5. Όξακα-απνζηνιή, αμίεο, ζηξαηεγηθέο, βαζηθνί πόξνη, θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Ρν όξακα ησλ ΔΙΡΑ ζπλίζηαηαη ζην λα απνηεινχλ ηνλ εγέηε πάξνρν θαηλνηφκσλ θπζηθψλ
θαη ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκηθψλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο,
κε αζθάιεηα, ηαρχηεηα θαη αμηνπηζηία ζε φιε ηε ρψξα. Απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ην φξακα
απηφ είλαη ε απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο: Ζ παξνρή θαηλνηφκσλ ηαρπδξνκηθψλ,
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κε πςειή πνηφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα,
δηαηεξψληαο δηαρξνληθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ Ξειάηε θαη κε ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη
απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο.
Ζ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ απφ ηα Διιεληθά Ραρπδξνκεία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
ζεκειηώδεηο αμίεο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο είλαη:
-

Δπέλδπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο,

-

Αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ,

-

Δπέλδπζε ζην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ,

-

Ξαξνρή Θαζνιηθψλ πεξεζηψλ,

-

Ξειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε,

-

ςεινί ζηφρνη πνηφηεηαο.

Αλαιπηηθφηεξα, ηα Διιεληθά Ραρπδξνκεία έρνπλ ήδε εθαξκφζεη ζχγρξνλα ζπζηήκαηα
κέηξεζεο πνηφηεηαο θαη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο φπσο:
Νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ERP,
Ππζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ (RIPOSTE),
Ππζηήκαηα Κέηξεζεο Ξνηφηεηαο ησλ πεξεζηψλ (GREX θαη UNEX).
Ζ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ απνηειεί κεηαμχ άιισλ θαη ζηξαηεγηθφ ζηφρν ησλ
ΔΙΡΑ. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ζπκβνιή ζην φξακα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
απνηεινχλ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο Δηαηξείαο. Ρα ΔΙΡΑ αλαπηχζζνπλ δξάζεηο
πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα.
Ρα ΔΙΡΑ επελδχνπλ ηδηαίηεξα ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
ησλ ΔΙΡΑ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο λέεο αλάγθεο (λέα πξντφληα,
λέεο ηερλνινγίεο) πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ηαρχηεηα εμειηζζφκελν ηαρπδξνκηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ παξνρή θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ πξνζδηνξίδεη ην ραξαθηήξα ησλ ΔΙΡΑ σο πξνο ηε ζέζε ηνπο
θαη ην ξφιν ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δέζκεπζεο
έλαληη ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνζθνξά θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ απνδεθηήο πνηφηεηαο ζε
πξνζηηέο ηηκέο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ.
Ρα Διιεληθά Ραρπδξνκεία ζέηνπλ επηπιένλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζήο
ηνπο ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. Ξξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο δηαξθψο
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κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπο, πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία, αλαπηχζζνπλ λέα πξντφληα θαη
εκπινπηίδνπλ δηαξθψο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
Ρα ηειεπηαία ρξφληα ε εηαηξεία επηηπγράλεη πιήξσο φινπο ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο ζηε
δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δζληθή
Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ & Ραρπδξνκείσλ (ΔΔΡΡ) θαη απφ ηελ International Post
Corporation (IPC).
Νη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηεο Δηαηξείαο ραξαθηεξίδνπλ ην ζηίγκα ηεο επηζπκεηήο πνξείαο γηα
ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο θαη απνηεινχλ παξάιιεια θξηηήξην επηηπρνχο εθαξκνγήο
θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο.
Πην πιαίζην απηφ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ησλ ΔΙΡΑ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ Πηξαηεγηθφ θαη
Δπηρεηξεζηαθφ Πρεδηαζκφ ΔΙΡΑ 2017 – 2021 είλαη:
-

Ζ δηαζθάιηζε νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο,

-

Ζ δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο,

-

Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ
δηαδηθαζηψλ.

Νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκφο ηα ηειεπηαία έηε ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε
γηα ζρεδηαζκφ, πηνζέηεζε θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο ζα δηαζθαιίζνπλ
ηελ νηθνλνκηθή ηνπ βησζηκφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Πηξαηεγηθφο ζηφρνο ησλ ΔΙΡΑ είλαη λα παξακείλνπλ ν κεγαιχηεξνο θαη πην αμηφπηζηνο παίθηεο
ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά ηεο Διιάδνο. Γεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ
θαη ηεο ςεθηαθήο ππνθαηάζηαζεο, ν νξγαληζκφο επελδχεη ζπλερψο ζε λέεο ηερλνινγίεο
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη λέεο ζχλζεηεο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Ν πθηζηάκελνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ε πνιππινθφηεηα νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ
θαη ε αλάγθε κείσζεο νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκφο θαζηζηνχλ ζεκαληηθή ηελ αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ, απινπνίεζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεηάβαζεο ζε έλα λέν πην επέιηθην κνληέιν ιεηηνπξγίαο.
Νη αλσηέξσ ζηφρνη απνηεινχλ αληηθείκελν θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ΔΙΡΑ – Action
Plan, ην νπνίν εγθξίζεθε θαηά ηελ 1710/24.05.2017 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ΔΙΡΑ. Ζ άκεζε πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Action
Plan εθηηκάηαη φηη ζα δηαζθαιίζεη ηε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηεο
επηρείξεζεο θαη ζα απνηειέζεη ην θξίζηκν εθαιηήξην ζπλνιηθήο αλάθακςήο ηεο.
Πεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, ηα ΔΙΡΑ είλαη ν
Φνξέαο Ξαξνρήο Θαζνιηθψλ Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Κε βάζε ηνλ λφκν
4053/2012 «Ξεξί Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ, Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο»
ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνβιέπεηαη φηη ηα ΔΙΡΑ αλαιακβάλνπλ
ηελ ππνρξέσζε παξνρήο Θαζνιηθήο πεξεζίαο γηα δηάζηεκα 15 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
πιήξνπο απειεπζέξσζεο, δειαδή έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2028.
Ζ παξνρή θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ΔΙΡΑ σο πξνο ηε ζέζε ηνπο
θαη ην ξφιν ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δέζκεπζεο
έλαληη ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνζθνξά θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ απνδεθηήο πνηφηεηαο ζε
πξνζηηέο ηηκέο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δέζκεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ γεσγξαθηθή κνξθνινγία ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ είλαη ε δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο
εθηεηακέλνπ ηαρπδξνκηθνχ δηθηχνπ κε ηαρπδξνκηθά θαηαζηήκαηα θαη πξαθηνξεία ζε φιε ηελ
επηθξάηεηα θαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ δηθηχνπ.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο
λέσλ ελαιιαθηηθψλ αμφλσλ αχμεζεο ησλ εζφδσλ απνηειεί απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ
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επηρείξεζε. Ζ δπλαηφηεηα αλακφξθσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ηάζεηο θαη ε αλάπηπμε
πνιπθαλαιηθψλ ππεξεζηψλ ζπληζηνχλ δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο
ησλ ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην κέιινλ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο
ΔΔΡΡ.
Ρα Διιεληθά Ραρπδξνκεία ην 2016 πξνρψξεζαλ ζηελ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζή ηνπο ζε λένπο
θιάδνπο θαη ππεξεζίεο σο απνηέιεζκα ζρεδηαζκνχ ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Ζ πινπνίεζε
ηεο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ θηλεδηθή εηαηξεία «ZHEJIANG LTD» αθνξά ηνλ ηεισλεηαθφ
δηαθαλνληζκφ, ηε κεηαθνξά, απνζηνιή θαη παξάδνζε πξνο φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο
κηθξνδεκάησλ (κέγηζηνπ βάξνπο 2 ρηιηνγξάκκσλ). Πην ίδην πιαίζην εμεηάδεηαη ε ζχλαςε
επηπιένλ ζπλεξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ logistics πξνο εθκεηάιιεπζε πιήζνπο επθαηξηψλ
αλάπηπμεο γηα ηα ΔΙΡΑ (φπσο ε κεηαθνξά πξντφλησλ ηξίησλ επηρεηξήζεσλ απφ θαη πξνο ηελ
Θίλα). Απψηεξν ζηφρν απνηειεί ε θαζηέξσζε ηεο επηρείξεζεο σο πχιε εηζφδνπ ηνπ θηλεδηθνχ
e-commerce ζηελ Δπξψπε.
Πηε δηάξθεηα ηνπ 2016 ηα ΔΙΡΑ εηζήιζαλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, ζε πξψηε θάζε γηα ηελ
ειεθηξνδφηεζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ
θαη ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπο. Άκεζν ζηφρν γηα ηελ επηρείξεζε απνηειεί ε
πξνζέιθπζε θαηαλαισηψλ γηα ηελ πψιεζε ππεξεζηψλ πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε
κεζνπξφζεζκε πξννπηηθή λα θαηαζηνχλ ηα Διιεληθά Ραρπδξνκεία εθ ησλ θνξπθαίσλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο πνπ
δηακνξθψλεηαη ζηε ρψξα. Ζ δπλακηθή είζνδνο ζηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ ζα επηηεπρζεί κε
φρεκα ην εθηελέο δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη πξαθηνξείσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή
επαθή, ηελ αμηνπηζηία πνπ απνξξέεη απφ ην brand name ΔΙΡΑ θαη ηελ ζηαζεξή θαη
αληαγσληζηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή.
Ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ δεκάησλ θαη ηαρπκεηαθνξψλ πξνζθέξεη ηηο πην επνίσλεο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη δχλαηαη ζε κεζνκαθξνπξφζεζκε βάζε λα απνηειέζεη εθαιηήξην
αλάζρεζεο ηεο ζπλνιηθήο πησηηθήο πνξείαο ησλ εζφδσλ. Ζ ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο
ην ειεθηξνληθφ εκπφξην γηα ηελ αγνξά κηαο επξείαο γθάκαο πξντφλησλ θαζηζηά ηα
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα έλαλ απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ιηαληθνχ
εκπνξίνπ. Ζ νινέλα απμαλφκελε ρξήζε ηνπ e-commerce πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζεκαληηθήο
αχμεζεο ζηνπο φγθνπο ησλ θαη’ νίθσλ επηδηδνκέλσλ δεκάησλ θαη δεκηνπξγεί ζπλεπψο
επθαηξίεο γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ εζφδσλ θαη αληηζηάζκηζε κέξνπο ησλ απσιεηψλ πνπ
πθίζηαηαη ε παξαδνζηαθή αιιεινγξαθία. Ρν 2016 ε πξντνληηθή θαηεγνξία ηνπ δέκαηνο ησλ
ΔΙΡΑ θαηέγξαςε ηάζεηο δπλακηθήο αλάθακςεο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ κε ζηφρν
λα θαηαζηήζνπλ ηελ επηρείξεζε σο ηνλ κεγαιχηεξν θαη πην αμηφπηζην παίθηε ζηελ αγνξά CEP
(Courier, Express & Parcels) ζηελ Διιάδα.
Ζ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ ΔΙΡΑ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα απνηειεί
επηπξφζζεηα βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επηρείξεζε. Ρα Διιεληθά Ραρπδξνκεία
θαηαιακβάλνπλ ήδε ζεκαληηθή ζέζε ζηα ζπζηήκαηα εηζπξάμεσλ, πιεξσκψλ θαη κεηαθνξάο
θεθαιαίσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. Ζ αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο ζηξαηεγηθήο
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ κηιν ηεο Eurobank εληζρχεη ζεκαληηθά ηε ζέζε ησλ ΔΙΡΑ ζηε ιηαληθή
ηξαπεδηθή. Απνηέιεζκα, κέζσ θαη ηεο δηαζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δχν εηαηξεηψλ, είλαη
ε παξνρή ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε
νιφθιεξε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Ζ ζπξξίθλσζε κάιηζηα ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο
ηξάπεδαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο εληζρχεη ηνλ ξφιν ησλ θαηαζηεκάησλ ΔΙΡΑ ζηελ
εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο ηεο.
Πεκαληηθή παξακέλεη βέβαηα ε εζηίαζε ζηε ζπλαιιαθηηθή αιιεινγξαθία, θαζψο ε δηαηήξεζε
ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηαρπδξνκηθψλ θνξέσλ πξνυπνζέηεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ κεξηδίσλ
αγνξάο ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Ρα λέα πξντφληα εμαζθαιίδνπλ αχμεζε θαη
δηαθνξνπνίεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, αιιά ε παξαδνζηαθή αιιεινγξαθία θξίλεη ζε κεγάιν
βαζκφ ηελ επίηεπμε ή φρη θεξδψλ ζε βξαρππξφζεζκε βάζε.
Θίλδπλνη – Αβεβαηόηεηεο
Ζ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο ηεο απνδεκίσζεο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο
ησλ εηψλ 2013 – 2015 εληείλεη ηελ πίεζε ζηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Πηελ ίδηα
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θαηεχζπλζε ζπκβάιιεη θαη ε απμαλφκελε πίεζε εθ κέξνπο ησλ κεγάισλ πειαηψλ γηα
επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ πίζησζεο.
Ζ πιήξσο απειεπζεξσκέλε αγνξά εγθπκνλεί θηλδχλνπο απψιεηαο κεγάισλ πειαηψλ έλαληη
ηνπ αληαγσληζκνχ. Θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα επαλέληαμε ζην πειαηνιφγην ησλ ήδε
απνιεζζέλησλ πειαηψλ, θαζψο θαη γηα δηαθξάηεζε ησλ ππαξρφλησλ κε φρεκα ηελ
αληαπφθξηζε ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο απαηηήζεηο ηνπο.
Ζ εληεηλφκελε ειεθηξνληθή ππνθαηάζηαζε (γηα παξάδεηγκα e-banking, e-statement,
e-invoice), θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αζθνχλ πεξαηηέξσ πηέζεηο ζηα έζνδα ησλ
ΔΙΡΑ απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηελ αιιεινγξαθία ε νπνία αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ
ην 60% ησλ εζφδσλ ηνπο.
Δπηπιένλ πεγή απψιεηαο εζφδσλ γηα ηα ΔΙΡΑ απνηειεί ε κεηαηφπηζε επηζηνιψλ εθ κέξνπο
ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ρακειφηεξα θιηκάθηα βάξνπο κε θίλεηξν ηελ αιιαγή θιίκαθαο
ηηκνιφγεζεο θαη ζπλεπψο ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο.
Ρα έζνδα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή πηψζε
ηα ηειεπηαία ρξφληα σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ
θιάδν. Ζ ηαρππιεξσκή θαζίζηαηαη ιηγφηεξν ειθπζηηθή σο απνηέιεζκα δηάδνζεο θαη
πηνζέηεζεο πιήζνπο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πιεξσκψλ, φπσο ην internet banking, νη νπνίεο
ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο γηα ηνλ πειάηε. Ρα έζνδα ησλ επηηαγψλ
εζσηεξηθνχ θζίλνπλ θπξίσο σο απφξξνηα ηεο ραιάξσζεο ησλ capital controls. Ρν ιαλζάξηζκα
απφ ηελ άιιε πιεπξά λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαηάιιεισλ γηα ην ζεκεξηλφ ηδηαίηεξν
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα αλάθηεζεο πειαηψλ πνπ
απνρψξεζαλ ηα ηειεπηαία έηε απφ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηακηεπηεξίνπ.
Ρα ΔΙΡΑ ζπκκεηείραλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Attica
Bank, απνθηψληαο 10 εθ. κεηνρέο έλαληη € 0,30 (ζπλνιηθφ ηίκεκα € 3 εθ.). H κείσζε ζηελ
ηηκή ηεο κεηνρήο πνπ θαηαγξάθεηαη ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ηηκή κεηνρήο € 0,029 ζηηο
30/12/2016) ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρεο απψιεηεο ζηελ απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο απηήο.
Νη πξνκεζεπηέο ελφο ηαρπδξνκηθνχ θνξέα δε δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε
ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ θνξέα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηελ
επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ.
Πην πεξηβάιινλ απηφ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ θαη δπζρεξεηψλ
πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή ε αλάγθε ζρεδίαζεο, πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο ζεηξάο
ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ νη νπνίεο ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηεο
επηρείξεζεο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε ζηαδηαθή αλαζηξνθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο Πηξαηεγηθνχο Πηφρνπο θαη ην Πρέδην Γξάζεσλ 2017 – 2021 ζα
ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ Δηαηξεία θαη ζα ηελ νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ αλάθακςε. Ζ αληίδξαζε
ηεο Δηαηξείαο θαιχπηεη ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΔΙΡΑ γηα
ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπο, ηελ
πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε λέεο
ηερλνινγίεο.
Πην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ην Ξξφγξακκα Γξάζεο ΔΙΡΑ – Action Plan, ην νπνίν
εγθξίζεθε θαηά ηελ 1710/24.05.2017 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΔΙΡΑ.
Αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ νινθιεξσκέλνπ Πηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ
2017 – 2021 εμεηδηθεχνληαη ζε ζχλνιν κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:
-

ηελ εθινγίθεπζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο,

-

ηε δπλακηθή επαλαεηζαγσγή ηεο ππεξεζίαο Express ζην πιαίζην ησλ ιεηηνπξγηψλ CEP
ηεο επηρείξεζεο,

-

ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο πνιηηηθήο,

-

ηελ επηζεηηθή είζνδν ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,

-

ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξάο εθηεισληζκνχ,
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-

ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ,

-

ηελ αλαδηνξγάλσζε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ,

-

ηελ αιιαγή ησλ θχθισλ δηαλνκήο,

-

ηε δεκηνπξγία απηφλνκσλ κνλάδσλ.

Ζ πεξαηηέξσ ιεηηνπξγηθή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ δεκάησλ θαη
ηαρπκεηαθνξψλ πξνβάιιεη σο απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δηαηξεία, σο ζπλέρεηα θαη
ησλ ηάζεσλ δπλακηθήο αλάθακςεο πνπ θαηέγξαςε ε αληίζηνηρε πξντνληηθή θαηεγνξία ησλ
ΔΙΡΑ ην 2016. Αλαθνξηθά κε ηελ επαλαεηζαγσγή ηεο ππεξεζίαο Express, πξέπεη λα
ηνληζηεί φηη ε αγνξά Courier – Express – Parcels (CEP) παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε
ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ δηαθίλεζεο θαθέισλ, κηθξνδεκάησλ θαη δεκάησλ σο
ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ην νπνίν εληείλεη ηηο αλάγθεο γηα:
Ξαξνρή ζχλζεησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο,
Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ απνζηνιψλ,
Κεγάιν εχξνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο πειάηεο ηφζν
σο πξνο ηε θπζηθή φζν θαη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ απνζηνιψλ
ηνπο.
Πθνπφο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε αλαβίσζε θαη εμέιημε ηεο ππεξεζίαο Express ζην πιαίζην ησλ
ιεηηνπξγηψλ CEP ησλ ΔΙΡΑ, γηα ηελ παξαιαβή θαη επίδνζε αληηθεηκέλσλ εηδηθήο δηαρείξηζεο
(ζπζηεκέλα, κηθξνδέκαηα, δέκαηα) ελζσκαηψλνληαο ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζηηζέκελεο
αμίαο (ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε, λέν ξαληεβνχ, αλαδηαβίβαζε, αληηθαηαβνιή θ.α.). Ζ λέα
ππεξεζία Express ζα ζηνρεχεη ζηε καδηθή αγνξά θαη ζα θαιχπηεη βαζηθέο απαηηήζεηο
ππεξεζηψλ CEP (π.ρ. δελ ζα πεξηιακβάλεη ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα παξαιαβψλ θαη
επηδφζεσλ). Νη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε εηδηθέο απαηηήζεηο
ζα εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινχλ αγνξά-ζηφρν ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο (Ραρπκεηαθνξέο
ΔΙΡΑ Α.Δ.).
Κε ηελ επαλαεηζαγσγή ηεο ππεξεζίαο Express επηδηψθεηαη ε δπλακηθή αλάπηπμε ησλ ΔΙΡΑ
ζηελ αγνξά CEP έρνληαο σο ζηφρν ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο 2017 – 2021 ηελ θαηάθηεζε
κεξηδίνπ 30% ηεο ηδηαίηεξα δπλακηθήο απηήο αγνξάο. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο αχμεζεο ζηε δηαθίλεζε δεκάησλ απνηειεί επηπιένλ ππιψλα
δηαθνξνπνίεζεο ησλ εζφδσλ θαη αληηζηάζκηζεο κέξνπο ησλ απσιεηψλ πνπ πθίζηαηαη ε
παξαδνζηαθή αιιεινγξαθία.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, φζν θαη απαξαίηεηε δξάζε απνηειεί ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ ΔΙΡΑ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο ησλ
ππεξεζηψλ. Απαηηείηαη εηδηθφηεξα ε δηακφξθσζε λέαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Α’
αιιεινγξαθία, ηα κηθξνδέκαηα θαη ηα δέκαηα θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα απνηππσζεί ζηελ
ηηκή ην πξαγκαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη λα εληαρζνχλ απηά ζηηο ππεξεζίεο Express. Νη
βειηηψζεηο απηέο αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ ιφγσ:
Θαηάθηεζεο κεξηδίνπ ζηελ αγνξά CEP απφ ηελ ππεξεζία Express,
Αχμεζεο εζφδσλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα αληηθείκελα ιφγσ αιιαγήο πξντφληηθήο
θαηεγνξίαο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο (ξεαιηζηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην θφζηνο)
πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο.
Ήδε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ΔΙΡΑ ελέθξηλε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ δεκάησλ θαη εηνηκάδνληαη
ηα ζρεηηθά θνζηνινγηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζηνχλ ζηελ ΔΔΡΡ γηα ηελ έγθξηζε
ηνπ λένπ ηηκνθαηαιφγνπ.
Ρα Διιεληθά Ραρπδξνκεία ζρεδηάδνπλ λα θηλεζνχλ δπλακηθά θαη ζηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο εθκεηαιιεπφκελα θαη ηελ ππνρξέσζε γηα κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο ΓΔΖ. Πηε
δηάξθεηα ηνπ 2016 ε Δηαηξεία εηζήιζε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, ζθνπεχνληαο λα θαηαζηεί
ζηαδηαθά ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο
αγνξάο πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε ρψξα. Ζ Άδεηα Ξξνκήζεηαο θαη Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο
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Δλέξγεηαο (ππ’ αξηζκ. 18/2016 απφθαζε ηεο Οπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο) ηζρχεη γηα 20 έηε.
Πε πξψηε θάζε ειεθηξνδνηήζεθε ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηε
κείσζε ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Ζ δηείζδπζε ζηελ αγνξά αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο δηεχξπλζεο ηνπ πειαηνινγίνπ
σο απνηέιεζκα ησλ αλαγθαίσλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ αλάπηπμε απηνχ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα απμεκέλα πνζνζηά ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Υο απνηέιεζκα ε
επηρείξεζε απεπζχλεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην ζε δχν βαζηθέο νκάδεο πειαηψλ απφ ηηο νπνίεο
κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πςειφ επίπεδν θεξεγγπφηεηαο:
Νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία, φπσο εξγαδφκελνη,
ζπληαμηνχρνη ηαρπδξνκηθνί, πξάθηνξεο,
Νη ήδε πειάηεο ησλ ΔΙΡΑ ζηηο θαζηεξσκέλεο ηαρπδξνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζπληαμηνχρνη, επαγγεικαηίεο κε νκαδηθέο απνζηνιέο δεκάησλ
ή εληχπσλ θιπ
Ν επφκελνο κεγάινο θχθινο ζα είλαη ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ κε ζπληεξεηηθφ ζηφρν ηεο
επφκελεο ηξηεηίαο ηελ θαηάθηεζε κεξηδίνπ 4% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (κε αλαθνξά
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015).
Ρν πιένλ απνηειεζκαηηθφ κέζν δηείζδπζεο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο απνηειεί ην εθηελέο δίθηπν
θαηαζηεκάησλ κε ζεκείν αλαθνξάο ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ
εθπαηδεπηεί θαηάιιεια γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο. Υο δχλακε πσιήζεσλ παξάιιεια
δξαζηεξηνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο
πνιίηεο (θαηαζηήκαηα, δηαλνκείο, πξάθηνξεο).
Ρα ΔΙΡΑ μεθίλεζαλ επηπιένλ ήδε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ αγνξά εθηεισληζκνχ
ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ζπλεξγαδφκελα κε πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα
πξνζφληα πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εθηεισληζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ
ππαγσγή ζην θαηάιιειν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ησλ εηζεξρνκέλσλ απφ ηξίηεο ρψξεο
ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Νη αλσηέξσ πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θξίλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ αλαγθαίεο, πξνθεηκέλνπ ε
Δηαηξεία λα θαηαζηεί βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα βηψζηκε. Πε θάζε πεξίπησζε,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα, ε Γηνίθεζε ησλ ΔΙΡΑ ζα παξαθνινπζεί
ζηελά ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ψζηε λα είλαη έηνηκε λα παξέκβεη
νπζηαζηηθά ζε ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηα ζρεδηαδφκελα.
6. Δπηπιένλ πιεξνθόξεζε
Ξεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα
Ζ Δηαηξεία έρεη εγγξαθεί ζην ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ
ΠΠΔΓ-ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο θαη γηα ηηο
δηαθηλεζέληεο ζπζθεπαζίεο ηνπ έηνπο 2016 ζηελ θαηεγνξία Σαξηί-Σαξηφλη ζπλνιηθνχ βάξνπο
19.259,65 θηιψλ.
Δπηπιένλ ηα ΔΙΡΑ έρνπλ εγγξαθεί ζην Κεηξψν Ξαξαγσγψλ Ππζθεπαζίαο ηνπ Διιεληθνχ
Νξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο (Δ.Ν.ΑΛ.) κε αξηζκφ κεηξψνπ 4990.
Δξγαζηαθά Εεηήκαηα
Πηα εξγαζηαθά δεηήκαηα ε Δηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθέο ίζσλ επθαηξηψλ (αλεμαξηήησο θχινπ,
θ.ιπ.), θαη αλαγλσξίδεη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα απνιακβάλνπλ ηζνλνκία, ίζε κεηαρείξηζε θαζψο
θαη απνδνρή θαη ζεβαζκφ απφ ηνπο ινηπνχο εξγαδφκελνπο θαη ηα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο.
Πηα ζέκαηα πξνζιήςεσλ, κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ, πξναγσγψλ, επηινγήο ζε ζέζεηο
επζχλεο, κηζζνδνζίαο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη
πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο, θ.ιπ. εθαξκφδεηαη απαξεγθιίησο ε λνκνζεζία θαζψο θαη ν Γεληθφο
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Θαλνληζκφο Ξξνζσπηθνχ θαη δελ πθίζηαληαη απνθιεηζκνί. Αληηζέησο ζε πεξηπηψζεηο
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ ππάξρεη πξφβιεςε ζεηηθψλ κέηξσλ (π.ρ. ζε πεξίπησζε
πξφζθαηξεο αλαπεξίαο ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, κνξηνδφηεζε θαηά ηελ πξφζιεςε
ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (π.ρ. πνιπηέθλσλ, ηξηηέθλσλ, αλέξγσλ, θ.ά.).
Νη πξναγσγέο ζε ζέζεηο επζχλεο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην Πχζηεκα Πηειέρσζεο (πνπ
απνηειεί θεθάιαην ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Ξξνζσπηθνχ), ζην νπνίν ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία
πξνθήξπμεο θαη θάιπςεο ησλ ζέζεσλ επζχλεο θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ζέζεσλ γηα ηξηεηή
ζεηεία, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζ’ απηήλ, ηα θξηηήξηα βαζκνινγίαο ησλ
ππνςεθίσλ, ηα φξγαλα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ
επηιερζέλησλ ζηε ζέζε επζχλεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο θαζψο θαη ε
ππνρξέσζε αμηνιφγεζήο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε
επζχλεο.
Πηα ζέκαηα δηεπθνιχλζεσλ, ε Δηαηξεία δηαζέηεη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ παξέρεη επξεία
πξνζηαζία ζε εξγαδφκελνπο κε νηθνγελεηαθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο (κεησκέλν σξάξην, άδεηεο,
δηεπθνιχλζεηο, γνληθέο άδεηεο, άδεηεο αλαηξνθήο ηέθλσλ θ.ιπ.) ή εξγαδνκέλνπο πνπ ρξήδνπλ
πξνζηαζίαο (αζζέλεηα, εγθπκνζχλε, ηνθεηφο, ινρεία, θ.ιπ.).
Ζ ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε είλαη ειεχζεξε θαη αλεμάξηεηε, αζθείηαη απφ ηνπο εθιεγκέλνπο
εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηεπθνιχλεηαη κε ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο θαη άιιεο
δηεπθνιχλζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη φρη κφλν απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία αιιά θαη απφ ηνλ
Γεληθφ Θαλνληζκφ Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΔΙΡΑ, ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λφκνπ 1264/1982,
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη αδηαθξίησο ζε φιν ην Ξξνζσπηθφ ηνπ ΔΙΡΑ θαιχπηεη δε δξάζεηο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζπλδένληαη κε
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε ζέζε εξγαζίαο, πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη
απφ ηελ Ξαγθφζκηα Ραρπδξνκηθή Έλσζε, επηκφξθσζε ζε μέλεο γιψζζεο θαζψο θαη επηδφηεζε
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ή
άιισλ Ξαλεπηζηεκίσλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ. Ζ εθπαίδεπζε πινπνηείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, κε
κεζνδνινγίεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή
θαζψο θαη κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηελ ζπκβαηηθή κεζνδνινγία
εθπαίδεπζεο ζηελ αίζνπζα. Ζ εθπαίδεπζε ζπκπιεξψλεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο (εκεξίδεο).
Νη δξάζεηο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Ξξνζσπηθνχ,
εθηφο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηηο νπνίεο ζηνρνζεηνχλ σο πξνζδνθψκελα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα, επηδηψθνπλ θαη ηελ αλαηξνπή ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο
απηνγλσζίαο, ηνπ απηνζεβαζκνχ, ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Νκνίσο, ζηελ
θαιιηέξγεηα αμηαθνχ θιίκαηνο ηζφηεηαο θαη ηζνηηκίαο. Δπίζεο, ζηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ησλ
επηρεηξεζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.
ιεο νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δηαπλένληαη απφ ηελ
αξρή ηεο ηζφηεηαο, ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ησλ κε δηαθξίζεσλ. Αλ παξά ηαχηα εληνπηζηνχλ
ηπρφλ θαηλφκελα άληζεο κεηαρείξηζεο θαη δηαθξίζεσλ, απηά ειέγρνληαη ζην πιαίζην ησλ
δηαηάμεσλ πεξί πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Ξξνζσπηθνχ.
Ρα Διιεληθά Ραρπδξνκεία Α.Δ κεξηκλνχλ γηα ηελ γεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ δηα ηεο
πεξεζίαο γείαο & Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, ππαγφκελε ζηελ Γεληθή Γ/λζε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ θαη ζηελ νπνία απαζρνινχληαη ν πξντζηάκελνο, δχν δηνηθεηηθνί ππάιιεινη,
ηέζζεξηο Ρερληθνί Αζθαιείαο (ΡΑ) θαη δχν Ηαηξνί Δξγαζίαο (ΗΔ), νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ
Δζσηεξηθή πεξεζία Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΠ..Ξ.Ξ) ησλ ΔΙΡΑ ΑΔ.
Ππκπιεξσκαηηθά ε πεξεζία καο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη γηα ηελ παλειιαδηθή θάιπςε ησλ πεξεζηαθψλ
Ιεηηνπξγηψλ ηεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε
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εηαηξεία γηα ππεξεζίεο Ρερληθνχ Αζθαιείαο (ΡΑ) θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζπληζηψληαο ηελ
Δμσηεξηθή πεξεζία Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΜ..Ξ.Ξ).
Ρν έξγν ηεο ππεξεζίαο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζπκπιεξψλεηαη απφ δχν επηζηεκνληθνχο
ππεπζχλνπο Ρερληθφ Αζθαιείαο (ΡΑ) θαη Ηαηξφ Δξγαζίαο (ΗΔ) πνπ επνπηεχνπλ παξάιιεια κε
ηνλ πξντζηάκελν ηεο πεξεζίαο γείαο & Αζθάιεηαο Δξγαζίαο ην έξγν ηνπ ζπλφινπ ησλ
ηερληθψλ αζθαιείαο θαη ηαηξψλ εξγαζίαο, ΔΠΞΞ ΔΙΡΑ & ΔΜΞΞ.
Νη Ρ.Α θαη Η.Δ επηζθεπηφκελνη ηηο ππεξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο επηζεσξνχλ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο,
θάλνπλ ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο γξαπηά ζην Βηβιίν πνδείμεσλ ή
πξνθνξηθά γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαζψο θαη πξφιεςεο ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ.
Ππληζηνχλ ηε ρξήζε ησλ Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) σο κέηξσλ πξφιεςεο ησλ
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ αιιά θαη εμάιεηςεο ησλ ππγψλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. Δπί πιένλ ν
Η.Δ κεξηκλά θαη ζπκβνπιεχεη γηα ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ,
ελεκεξψλεη γηα ζέκαηα πξψησλ βνεζεηψλ, πξνηείλεη αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο γηα
εξγαδφκελνπο ή επαλεληάμεηο κεηνλεθηνχλησλ ππαιιήισλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
ιεο νη πεξεζηαθέο Ιεηηνπξγίεο ησλ ΔΙΡΑ Α.Δ. δηαζέηνπλ ηα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
νξηδφκελα λα ηεξνχληαη έγγξαθα ηεο ππεξεζίαο πγείαο θαη αζθάιεηαο, φπσο Ξξφγξακκα
επηζθέςεσλ ηνπ Ρερληθνχ Αζθαιείαο (Ρ.Α) θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο (Η.Δ), Βηβιίν πνδείμεσλ,
Γξαπηή Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Θηλδχλνπ (Γ.Δ.Δ.Θ.), Θαηάινγν Δξγαηηθψλ Αηπρεκάησλ,
Αηνκηθνχο Ηαηξηθφπο Φάθεινπο Δξγαδνκέλσλ, Ξηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ Ζιεθηξηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ, Ξηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο, Φαξκαθείν Ξξψησλ Βνεζεηψλ θαη Βηβιίν
Δξγαηηθψλ Αηπρεκάησλ.
Ρέινο ε πεξεζία γείαο & Αζθάιεηαο εμαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδφκελν ηελ επαξθή θαη
θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο κε ηελ κνξθή νδεγηψλ θαη
πιεξνθνξηψλ κε ηελ βνήζεηα Δγθπθιίσλ, πξνζαξηεκάησλ ζηηο ππάξρνπζεο ΓΔΔΘ, θαζψο θαη
κε ζεκηλάξηα ή επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.
Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο
Ρα ΔΙΡΑ δηαζέηνπλ πνιχρξνλε εκπεηξία ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ
Δ.Δ. έξγα ππνδνκψλ θαη εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζηηο δξάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Πην πιαίζην απηφ, θαηά ηελ πεξίνδν Απξίιηνο 2012 – Ηνχιηνο 2016 ζπκκεηείραλ ζην έξγν:
“SAFEPOST Project: Reuse and development of Security Knowledge assets for International
Postal supply chains” (7th Framework Programme /FP7)
Ρα ΔΙΡΑ ήηαλ ηειηθφο ρξήζηεο (end-user) καδί κε ηα Ραρπδξνκεία ηεο Ηζπαλίαο (Correos) θαη
ηεο Ηζιαλδίαο (Posturinn). Ππληνληζηήο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε PostEurop, ε έλσζε ησλ
επξσπατθψλ δεκφζησλ ηαρπδξνκείσλ.
To SAFEPOST Project ήηαλ έλα ηδηαίηεξα θαηλνηφκν έξγν γηα ηελ ηαρπδξνκηθή βηνκεραλία κε
ζηφρν:


ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηε δηαθίλεζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο ηελ
επηβάξπλζε κε πξφζζεηα θφζηε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία



ηε βηψζηκε αλάπηπμε ελφο απμεκέλνπ επηπέδνπ ηαρπδξνκηθήο αζθάιεηαο ζε νιφθιεξε ηελ
Δπξψπε.

Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθαλ ηερλνινγηθέο ιχζεηο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ
εληνπηζκφ χπνπησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δεκηνπξγήζεθε κηα Ξιαηθφξκα
Ραρπδξνκηθήο Αζθάιεηαο (Postal Security Platform), κέζα ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε ε cloud
εθαξκνγή γηα ηελ αζθαιή θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αζθάιεηαο, ην
“Common Postal Security Space”. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ζην εγγχο κέιινλ λα δεκηνπξγεζεί
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έλα θνηλφ Δπξσπατθφ / Ξαγθφζκην ζχζηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ
ηαρπδξνκείσλ.
Ξέξα απφ ηελ επηθέληξσζε ζηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ην
SAFEPOST Project ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο πεξίπνπ 1,6 εθαηνκκπξίσλ
εξγαδνκέλσλ ζηα ηαρπδξνκεία ζηελ Δ.Δ. κέζα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ απφ
εθξεθηηθέο νπζίεο, ξαδηνελεξγά πιηθά, βηνινγηθά φπια θαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο θαη άιια
πιηθά πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ επηθίλδπλα πεξηζηαηηθά πγείαο ή αθφκε θαη λα απεηιήζνπλ
ηε δσή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ ηαρπδξνκηθή βηνκεραλία.
πνθαηαζηήκαηα Δηαηξείαο
Ζ ηαρπδξνκηθή ππνδνκή (postal infrastructure) ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ
690 θαηαζηήκαηα θαη 694 πξαθηνξεία (1 πξαθηνξείν Α’, 70 πξαθηνξεία Β’ & 623 πξαθηνξεία
Γ’ ηάμεο). Ρα ΔΙΡΑ δηαζέηνπλ επηπιένλ 81 Κνλάδεο Γηαλνκήο ζε φιε ηε ρψξα, 9 Θέληξα
Γηαινγήο Αιιεινγξαθίαο (4 πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα), Θέληξν Γηαινγήο Γεκάησλ θαη 2
πεξεζίεο Δθηεισληζκνχ Γεκάησλ.
Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ
Ξαξάγνληεο Σξεκαηννηθνλνκηθνύ Θηλδύλνπ
Ν κηινο εθηίζεηαη ζε φρη ηδηαίηεξα πςεινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο κεηαβνιέο
ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν
εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ
Νκίινπ εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε
ηνπ Νκίινπ.

Ππλαιιαγκαηηθφο Θίλδπλνο
Ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ηε κεηαβνιή ηνπ SDR. Ρν SDR είλαη κηα ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε κέζε εκεξήζηα ηηκή ηεζζάξσλ βαζηθψλ λνκηζκάησλ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Ραρπδξνκείσλ εθηφο ηεο δψλεο Δπξψ θαζψο επίζεο
θαη ησλ θνκίζηξσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ εθηφο δψλεο Δπξψ. Απηφο ν θίλδπλνο δελ εθηηκάηαη
σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.

Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο & Θίλδπλνο Οεπζηφηεηαο
Ν κηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Αμηφινγν πνζνζηφ ησλ
πσιήζεσλ ηνπ Νκίινπ δηελεξγνχληαη ηνηο κεηξεηνίο, νη δε πσιήζεηο κε πίζησζε γίλνληαη
θπξίσο ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ΓΔΘΝ, Ρξάπεδεο θαη ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ
πηζησηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

Θίλδπλνο Κεηαβνιψλ Δχινγεο Αμίαο Ιφγσ Κεηαβνιψλ ησλ Δπηηνθίσλ
Ρα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ δελ είλαη αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο
ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθά πνζά θαη ηα έζνδα απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθά.
Ξνιηηηθή ζρεηηθά κε ηε κόληκε απνκείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε ρξε/θσλ
ζηνηρείσλ
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
ρξφλνπ ηεο κφληκεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ. Ν πξνζδηνξηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη
ππνθεηκεληθή θξίζε θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γηα ην ηη ζπληζηά
ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηελ εχινγε αμία ησλ κεηνρηθψλ επελδχζεσλ, θάησ απφ
ην θφζηνο θηήζεσο ηνπο. Θαηά ηελ θξίζε ηεο ε Δηαηξεία αμηνινγεί κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ
γηα ηηο κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ηε ζπλήζε
κεηαβιεηφηεηα (volatility) ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Ζ απνκείσζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε,
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φηαλ ππάξρεη έλδεημε επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εθδφηε, ηεο επίδνζεο ηνπ
θιάδνπ θαη ηνπ ηνκέα εξγαζηψλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ
θαζψο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ.
Γηα κεηνρηθέο επελδχζεηο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζην ραξηνθπιάθην σο Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε,
σο έλδεημε απνκείσζεο λνείηαη κία ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
ρξενγξάθνπ ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο.
Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε
Ν κηινο έρεη πηνζεηήζεη ηηο Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη
απφ ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο
ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη θαη
δηνηθείηαη ε Δηαηξεία, έρεη σο ζηφρν ηε δηαθάλεηα πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ, θαζψο επίζεο ηε
δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο θαη φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία
ηεο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ησλ ΔΙΡΑ απαξηίδεηαη απφ 1 εθηειεζηηθφ θαη 9 κε εθηειεζηηθά κέιε.
Απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε, ηα 3 πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο, πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο
ηνπ Λ.3016/2002 πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηψλ σο αλεμάξηεηα.
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) απνηειείηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ αληηθεηκεληθή δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
ειέγρσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Πηηο αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαη ε εμαζθάιηζε ηεο
ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαζψο επίζεο θαη
ε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε επνπηεία ησλ
εξγαζηψλ ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
Ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί βαζηθή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο. Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ ΔΙΡΑ απνηειεί κία αλεμάξηεηε
νξγαλσηηθή κνλάδα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Πηηο
αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαη ε αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο επίζεο ε εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο
ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ
Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (θπξίσο ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή)
θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ζ Δηαηξεία ζεζκνζέηεζε ηελ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ
ηεο Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο, εθαξκφδνληαο άκεζα ηηο επηηαγέο ηνπ Λ. 3016/2002 γηα ηελ
Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 30 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ησλ ΔΙΡΑ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη νξίζεη Δζσηεξηθή
Διέγθηξηα ηελ θ. Ηνπιία Ξαληαδνπνχινπ, Ξηπρηνχρν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηά, ε νπνία είλαη
επηθνξηηζκέλε κε ηελ νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Ζ επηθεθαιήο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απαζρνιείηαη ζηελ Δηαηξεία καο κε ζρέζε
πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.
Γηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο
H Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π.

Ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο

Δπθξνζύλε Πηαπξάθε

Ησάλλεο Εαξνιηάγθεο
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Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
Ξξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ
ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ.»
Η. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ηξηαθφζηα ζαξάληα εθαηνκκχξηα νρηαθφζηεο
δέθα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα είθνζη ηξία Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά (€ 340.814.323,80),
δηαηξνχκελν ζε δηαθφζηα εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο δέθα ηέζζεξηο
(200.479.014) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο Δπξψ θαη
εβδνκήληα ιεπηψλ (€ 1,70) ε θάζε κία.
Απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηα πξνεγνχκελα έηε,
ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαζηεί κηθξφηεξν ηνπ ½ ηνπ
θαηαβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Θάζε θνηλή κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε.
Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε
ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Θάζε
κεηνρή παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη
εηδηθφηεξα:
• Ξξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, δειαδή
αθαηξείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ.
Πχκθσλα κε ην λφκν ε αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ απηφ θζάζεη ζε πνζφ
ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ. Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ
πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο, δειαδή πνζνζηνχ έμη ηα
εθαηφ (6%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Θ.Λ.
2190/1920, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Λ. 148/1967, φπσο ηζρχεη. Ζ
Γεληθή Ππλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν.
• Νη κέηνρνη κεηέρνπλ ζηα θαζαξά θέξδε κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρν πνζφ πνπ εγθξίζεθε πξνο δηαλνκή, θαηαβάιιεηαη ζ’
απηνχο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
• Ρν δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή, αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο
θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
• Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε
κεηξεηά θαη ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ.
• Ρν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ
νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
• Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο
δηθαηψκαηα: Λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ
ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη ςήθνπ.
• Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξάγ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ).
Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ
θαηέρνπλ.

Πειίδα 20 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

II. Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Λφκνο κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ε
ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ επί ηνπ εθάζηνηε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΔΙΡΑ δε
δχλαηαη λα είλαη θαηψηεξε ηνπ πελήληα έλα ηνηο εθαηφ (51%) ησλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ
απηνχ (ζχκθσλα κε ηελ παξάγ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ).
III. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξ.Γ. 51/1992
Κέηνρνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπν) πνπ θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ
5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο, θαηά ηελ 31/12/2016 παξαηίζεληαη ζηνλ
θάησζη πίλαθα:
Κέηνρνο

Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρήο

Διιεληθφ Γεκφζην

90%

Ρξάπεδα Eurobank Ergasias A.E.

10%

Ρα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ κεηνρψλ πνπ αλαινγνχλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην έρνπλ κεηαθεξζεί
ζην Ρακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Ξεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΡΑΗΞΔΓ) απφ ην 2011.
IV. Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα
ειέγρνπ.
V. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.
VI. Ππκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο
Γηαηεξείηαη θαη κε ηελ Eurobank ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ην Ραρπδξνκηθφ
Ρακηεπηήξην Α.Ρ.Δ. («Ρ.Ρ.») ε νπνία ην 2007 παξαηάζεθε κε απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ
Ππκβνπιίσλ ησλ δχν εηαηξεηψλ κέρξη ηελ 31/12/2021. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη ην δίθηπν
ησλ ΔΙΡΑ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ δίθηπν ηνπ Ρ.Ρ., πξνθεηκέλνπ ην ηειεπηαίν λα
εμαζθαιίζεη ηελ γεσγξαθηθή θάιπςε πνπ απαηηείηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
VII. Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο
θαηαζηαηηθνύ
Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, δε δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ
Θ.Λ. 2190/1920 εθηφο απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην.
VIIΗ. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.Π. γηα ηελ έθδνζε λέσλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ
Α) Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ζηνηρ. β θαη γ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ ππφθεηηαη
ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ
απαξηία θαη πιεηνςεθία πνπ νξίδεη ν Θ.Λ. 2190/1920.
Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ
θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ σο άλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε.
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Β) Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 9 ηνπ Θ.Λ.2190/1920, κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο
κεηνρψλ θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο νξίδεη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ, ν νπνίνο
βάζεη ηνπ λφκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, αλ νη
δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ην δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ
κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, ξπζκίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πνπ δε
ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο
αγνξάο κεηνρψλ θαη θαηά ην κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο εθδίδεη κεηνρέο ζηνπο δηθαηνχρνπο,
πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο, απμάλνληαο αληίζηνηρα ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη
πηζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή αχμεζε απηνχ.
Γ) Κέρξη ηελ παξνχζα ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη ιάβεη νπδεκία
απφθαζε γηα ηελ ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
IX. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε
πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο.
Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε
πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
X. Ππκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ή κε ην
πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο, εηδηθά ζε πεξίπησζε
παξαίηεζεο ή ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν ή βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο
απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. Νη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα
απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ζπλεπεία θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Θ.Λ. 2112/1920, αλήιζαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ζην πνζφ ησλ € 128.099 ρηι. γηα ηνλ
κηιν θαη € 127.758 ρηι. γηα ηελ Δηαηξεία. Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε απνδεκίσζεο γηα ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.

Πειίδα 22 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

Πεκ.

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2016

2015

2016

2015

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα

5.1

164.098

171.281

163.538

170.608

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5.2

2.056

2.430

1.357

1.468

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

5.3

5.280

5.280

5.280

5.280

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο

5.4

-

-

14.067

14.067

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5.5

3.855

6.231

3.855

6.231

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

5.6

483

458

377

368

175.771

185.680

188.473

198.022

Πύλνιν
Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Απνζέκαηα

5.8

5.813

6.091

5.635

5.897

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

5.9

73.001

85.509

55.129

70.083

Απαηηήζεηο απφ Θαζνιηθή πεξεζία

5.25

197.643

150.820

197.643

150.820

Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

5.10

17.078

19.592

14.389

16.297

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

5.24

-

10.231

10.640

Ξξνθαηαβνιέο

5.11

230

215

230

215

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ

5.12

55.613

39.899

51.563

36.966

Πύλνιν

349.379

302.127

334.821

290.920

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

525.150

487.807

523.293

488.942

340.814

ΞΑΘΖΡΗΘΝ
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην

5.13.1

340.814

340.814

340.814

Ινηπά απνζεκαηηθά

5.13.2

499

493

57

57

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο

5.13.2

(220.867)

(218.380)

(220.867)

(218.380)

Απνζεκαηηθφ απφ αλαινγηζηηθέο (δεκηέο)

5.13.2

Εεκίεο εηο λένλ
Πύλνιν
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ

(8.073)

(11.275)

(8.042)

(11.265)

(94.398)

(79.338)

(83.902)

(69.384)

17.975

32.314

28.061

41.843

23

97

-

-

17.998

32.411

28.061

41.843

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

5.7.

36.873

21.270

36.950

21.926

Καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο

5.16

105

105

80

80

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία

5.14

128.099

129.764

127.758

129.475

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

5.15

22.407

25.910

21.329

24.954

187.483

177.048

186.118

176.435

Πύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Αιιειφρξενη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί

5.17

116.854

106.817

116.854

106.817

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

5.18

9.949

8.391

7.149

6.424

Ξξνθαηαβνιέο

5.20

3.290

3.456

3.205

3.456

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

5.19

15.139

15.308

11.794

11.787

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

5.18

174.437

144.377

170.113

142.181

Πύλνιν

319.669

278.348

309.115

270.664

Πύλνιν πνρξεώζεσλ

507.152

455.396

495.232

447.099

ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ

525.150

487.807

523.293

488.942

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 53-82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.

Πειίδα 23 απφ 82

ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2016

Θαηάζηαζε Ππλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

Πεκ.

1/1-31/12/2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

1/1-31/12/2015

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Θχθινο εξγαζηψλ

5.21

342.870

364.402

311.754

336.958

Θφζηνο πσιεζέλησλ

5.21

(307.604)

(318.907)

(283.032)

(298.151)

35.266

45.495

28.722

38.807

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο

5.21

10.968

8.171

11.399

8.545

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

5.21

(29.975)

(31.103)

(25.842)

(27.457)

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο

5.21

(4.931)

(5.083)

(4.059)

(4.319)

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο

5.21

(2.872)

(5.019)

(2.274)

(4.833)

Κηθηό Θέξδνο

Θέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

8.457

12.462

7.947

10.743

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

5.22

12

135

7

13

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

5.22

(8.033)

(7.127)

(7.558)

(7.664)

-

-

-

-

(Εεκηέο)/Θέξδε ζπγγελψλ εηαηξεηψλ

436

5.470

396

3.092

(14.636)

(15.735)

(13.979)

(15.517)

(14.200)

(10.265)

(13.583)

(12.425)

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 5.5

(2.377)

(79)

(2.377)

(79)

Φφξνη εηζνδήκαηνο αλαγλσξηζκέλνη απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα 5.7

(110)

100

(110)

100

Θέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

5.23

Θέξδε/(Εεκίεο) κεηά θόξσλ
1.Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
α) Κεηαθπιηόκελα ζηα απνηειέζκαηα

β) Κε κεηαθπιηόκελα ζηα απνηειέζκαηα
Ινηπά έμνδα αλαγλσξηζκέλα απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα
Αλαινγηζηηθέο δεκηέο

5.14

Φφξνη εηζνδήκαηνο αλαγλσξηζκέλνη απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα 5.7
Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
κεηά από θόξνπο

-

-

-

-

3.202

5.067

3.224

5.082

(929)

(1.470)

(935)

(1.474)

(214)

3.618

(198)

3.629

(14.413)

(6.647)

(13.781)

(8.796)

(14.126)

(10.266)

(13.583)

(12.425)

(73)

1

-

-

(14.200)

(10.266)

(13.583)

(12.425)

(14.340)

(6.648)

(13.781)

(8.796)

(73)

1

-

-

(14.413)

(6.647)

(13.781)

(8.796)

Θέξδε/(Εεκίεο) ρξήζεο απνδηδόκελα ζε :
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Πύλνιν
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα ρξήζεο
απνδηδόκελα ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Πύλνιν

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 53-82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.

Πειίδα 24 απφ 82

ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2016

Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Όκηινο

Ξνζά ζε ρηι. €

πόινηπα θαηά ηελ
1/1/2015
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα ρξήζεο κεηά
θφξσλ
πόινηπν Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ ηεο
31/12/2015
πόινηπα θαηά ηελ
1/1/2016
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα ρξήζεο κεηά
θφξσλ
πόινηπν Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ ηεο
31/12/2016

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην (Πεκ.
5.14.1)

Ινηπά
Απνζεκαηηθφ απφ Γηαθνξέο εχινγεο αμίαο
απνζεκαηηθά
αλαινγηζηηθέο δεκηέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θεθάιαηα (Πεκ.
(Πεκ. 5.14.2)
κέζσλ (Πεκ. 5.14.2)
5.14.2)

Ίδηα θεθάιαηα
απνδηδφκελα ζηνπο
ηδηνθηήηεο ηεο
κεηξηθήο

Απνηειέζκαηα
εηο
λένλ

Κε ειέγρνπζεο
ζπκκεηνρέο

Πχλνια ηδίσλ
θεθαιαίσλ

340.814

493

(14.873)

(218.401)

(69.827)

38.206

96

38.302

-

-

-

-

(10.265)

(10.265)

1

(10.264)

-

-

3.597

21

754

4.373

-

4.373

-

-

3.597

21

(9.511)

(5.892)

1

(5.891)

340.814

493

(11.276)

(218.380)

(79.338)

32.314

97

32.411

340.814

493

(11.276)

(218.380)

(79.338)

32.314

97

32.411

-

-

-

-

(15.061)

(15.061)

(73)

(15.135)

-

6

3.202

(2.487)

-

721

-

721

-

-

3.202

(2.487)

(15.061)

(14.340)

(73)

(14.413)

340.814

499

(8.073)

(220.867)

(94.398)

17.975

23

17.998

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 53-82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.

Πειίδα 25 απφ 82

ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2016
Δηαηξεία

Ξνζά ζε ρηι. €

πόινηπα θαηά ηελ
1/1/2015
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα ρξήζεο κεηά
θφξσλ
πόινηπν Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ ηεο
31/12/2015
πόινηπα θαηά ηελ
1/1/2016
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα ρξήζεο κεηά
θφξσλ
πόινηπν Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ ηεο
31/12/2016

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην (Πεκ.
5.14.1)

Ινηπά
Απνζεκαηηθφ απφ Γηαθνξέο εχινγεο αμίαο
απνζεκαηηθά
αλαινγηζηηθέο δεκηέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θεθάιαηα (Πεκ.
(Πεκ. 5.14.2)
κέζσλ (Πεκ. 5.14.2)
5.14.2)

Ίδηα θεθάιαηα
απνδηδφκελα ζηνπο
ηδηνθηήηεο ηεο
κεηξηθήο

Απνηειέζκαηα
εηο
λένλ

340.814

57

(14.873)

(218.401)

(56.959)

50.638

-

-

-

-

(12.425)

(12.425)

-

-

3.608

21

-

3.629

-

-

3.608

21

(12.425)

(8.796)

340.814

57

(11.265)

(218.380)

(69.385)

41.843

340.814

57

(11.265)

(218.380)

(69.385)

41.843

-

-

-

-

(14.518)

(14.518)

-

-

3.224

(2.487)

-

736

-

-

3.224

(2.487)

(14.518)

(13.781)

340.814

57

(8.042)

(220.867)

(83.902)

28.061

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 53-82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.

Πειίδα 26 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

Πεκ.

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2016

2015

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε/(Εεκίεο) πξν θφξσλ

436

5.470

396

3.092

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

5.21

9.509

10.571

8.924

9.952

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ

5.21

(3.625)

(4.043)

(3.625)

(4.043)

(Θέξδε) απφ πψιεζε παγίσλ

5.21

(12)

(17)

(12)

(17)

Έζνδα απνδεκίσζεο θαζνιηθψλ ηαρ. πεξεζηψλ

5.25

(46.823)

(49.305)

(46.823)

(49.305)

Εεκία απφ δηαγξαθή ινηπψλ απαηηήζεσλ

5.21

174

379

174

379

Εεκία απφ πξφβιεςε επηζθάιεηαο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ

5.21

424

6.536

394

6.507

Κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ

5.14

5.859

5.876

5.859

5.876

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

5.21

(3.061)

(560)

(3.061)

(560)

Εεκηέο εχινγεο αμίαο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα

5.21

-

419

-

419

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

5.21

198

(621)

72

(559)

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα

5.22

(7)

(23)

(7)

(13)

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

5.22

7.901

6.148

7.558

6.735

(29.025)

(19.168)

(30.150)

(21.535)

Ιεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ

5.8

278

1.805

262

1.759

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ

5.9

15.899

9.684

17.736

10.751

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)

5.18

2.986

171

1.630

297

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

(7.899)

(7.052)

(7.556)

(6.721)

Θαηαβεβιεκέλεο απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ

(4.352)

(8.416)

(4.352)

(8.416)

(22.114)

(22.976)

(22.432)

(23.866)

-

1.044

-

1.044

(1.293)

(1.926)

(1.083)

(1.586)

-

(3.000)

-

(3.000)

(1.293)

(3.882)

(1.083)

(3.542)

Κείνλ:

Πύλνιν (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ξψιεζε ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
(Αγνξέο) Γηαζέζηκσλ πξνο Ξψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ

5.5

Πύλνιν (εθξνώλ) / εηζξνώλ
από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ Δθδνζέληα/Αλαιεθζέληα Γάλεηα

5.19

1.184

-

-

-

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

5.19

(175)

(300)

-

-

(Κείσζε) ππνρξεψζεσλ ηξίησλ (Ππληάμεηο, ηαρππιεξσκή θ.ι.π.)

5.18

28.083

11.933

28.083

11.933

29.092

11.633

28.083

11.933

5.685

(15.225)

4.568

(15.474)

Πύλνιν (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Θαζαξή (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
απηώλ (α) + (β) + (γ)
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ έλαξμεο ρξήζεο

5.12

(64.457)

(49.232)

(67.390)

(51.915)

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ ιήμεο ρξήζεο

5.12

(58.772)

(64.457)

(62.821)

(67.390)

Κεηαβνιή ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ πεξηόδνπ

5.12

5.685

(15.225)

4.568

(15.474)

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 53-82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Νη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ A.Δ. (ν «κηινο») θαη νη Αηνκηθέο ηεο
κεηξηθήο Δηαηξείαο (ε «Δηαηξεία» ή ηα «ΔΙΡΑ»), έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ
Ξξνηχπσλ θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ A.Δ. εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Απειινχ 1, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Κεηξψν
Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ κε αξηζκφ Κ.Α.Δ 1429/01/Β/86/1428 θαη αξηζκφ ΓΔ.ΚΖ
1092101000. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη αξρίζεη απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (1/5/1970) θαη ιήγεη
ηελ 30ε Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2105.
Πην πιαίζην ελίζρπζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο επηρείξεζεο, ηα ΔΙΡΑ
θαηέζεζαλ ζηε Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΟΑΔ) αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Ξξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, ζθνπεχνληαο λα θαηαζηνχλ ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ζηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά πνπ
δηακνξθψλεηαη ζηελ Διιάδα. Ζ ζρεηηθή αίηεζε εγθξίζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 κε ηελ ππ’ αξηζκ. 18/2016
απφθαζε ηεο ΟΑΔ, αθνξά άδεηα εηήζηαο ηζρχνο 350MW θαη ηζρχεη γηα 20 έηε κε δπλαηφηεηα ζρεηηθήο
παξάηαζεο.
Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 1) Ζ παξνρή θαζνιηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο φινπο, ζε νπνηνδήπνηε
ζεκείν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, 2) ε αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ηαρπδξνκηθήο θαη
ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, 3) ε αλάπηπμε ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ, νκαδηθψλ
επηζηνιψλ, δεκάησλ, απνζηνιψλ εηδηθήο δηαρείξηζεο, δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, πβξηδηθνχ ηαρπδξνκείνπ,
θαζψο θαη άιισλ ππεξεζηψλ, φπσο ηαρπκεηαθνξέο, ππεξεζίεο αληαιιαγήο θαη δηαρείξηζεο εγγξάθσλ,
ππεξεζίεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο αιιεινγξαθίαο νξγαληζκψλ, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δηεχζπλζεο,
ππεξεζίεο ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ
ηαρπδξνκείνπ, ππεξεζίεο νινθιεξσκέλεο ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο, ππεξεζίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο λέεο
ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο κε ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,
ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο θαη πάζεο θχζεσο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο κε ηελ επξεία έλλνηα ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν, 4) ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη: www.elta.gr.
Ζ ζχλζεζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ ΔΙΡΑ φπσο ζπγθξνηήζεθε ζε Πψκα θαηά ηελ 01/09/2016
Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ησλ ΔΙΡΑ θαη κεηά ηελ απνρψξεζε δπν κειψλ ηνπ (Γηαλλνπνχινπ
Ρξηαληαθπιιηάο θαη Γειηέδα Βαζηιηθήο) θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ελφο εμ απηψλ (ηεο Γηαλλνπνχινπ
Ρξηαληαθπιιηάο απφ ηνλ Ξαπατσάλλνπ Βαζίιεην) είλαη 10κειήο θη έρεη σο εμήο:
Ξξφεδξνο (Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο)
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο (Δθηειεζηηθφ Κέινο)
Κε Δθηειεζηηθά Αλεμάξηεηα Κέιε:
Κε Δθηειεζηηθά Κέιε:
Κε Δθηειεζηηθά Κέιε-Δθπξφζσπνη Δξγαδνκέλσλ

Πηαπξάθε Δπθξνζχλε
Εαξνιηάγθεο Ησάλλεο
Βεΐηεο Ξαλαγηψηεο
Κπαληψξαο Σξήζηνο
Πηάβεξεο Ληθφιανο
Ξαπατσάλλνπ Βαζίιεηνο
Εαθεηξάθεο Θσλζηαληίλνο
Ξαπαγεσξγφπνπινο Γεκήηξηνο
Κπαθέιιαο Ζιίαο
Ξάιιαο Θσλζηαληίλνο

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π. ηελ
4ε Απγνχζηνπ 2017.
2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Νη Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ησλ ΔΙΡΑ πνπ θαιχπηνπλ ηελ ρξήζε απφ ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.).
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2016 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε
ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (“historical cost convention”) φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο (φπσο γηα παξάδεηγκα
Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα θαη Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε) θαη ηελ αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
(“going concern”). Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2015 είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. φπσο απηά
έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξκελεηψλ ηνπο,
φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα
πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ
θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Ξαξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη
ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά
απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο.
Ρν λφκηζκα παξνπζίαζεο είλαη ην Δπξψ (λφκηζκα ηεο ρψξαο έδξαο φισλ ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ) θαη φια ηα
πνζά εκθαλίδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ εθηφο φπνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
Ν κηινο δελ εθαξκφδεη ηα Γ.Ι.Ξ. 33 «Θέξδε αλά κεηνρή» θαη Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο», θαζψο απηά
δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε κε εηζεγκέλεο ή ππφ εηζαγσγή εηαηξείεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηαγνξά.
Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο.
ια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενθδνζέληα Ξξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ κηιν θαη είλαη ζε
ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα.
Νη πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη.
2.1.

Λέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ

2.1.1. Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Ρξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα
νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB),
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2016 ή
κεηαγελέζηεξα.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19: «Ξξόγξακκα Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ: Δηζθνξέο εξγαδνκέλσλ»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2015)
Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 19 κε
ηίηιν «Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ». Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ
εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν
ζθνπφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απινπνηήζνπλ ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη
αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ
ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε
ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2010-2012 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2015)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ - Θχθινο 2010-2012»,
ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε επηά ζέκαηα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ
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λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 2: Νξηζκφο ησλ
πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΞΣΑ 3: Ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε
ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΞΣΑ 8: Ππλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΞΣΑ 8: Ππκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο,
ΓΞΣΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΙΞ 16 /ΓΙΞ 38: Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο –
αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΙΞ 24: πεξεζίεο Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ
Πηειερψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 11: «Ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ Απνθηήζεσλ Ππκκεηνρώλ ζε Από
Θνηλνύ Ιεηηνπξγίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2016)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 11. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο
πξνζζέηνπλ λέα θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ
θνηλνχ ιεηηνπξγία, ε νπνία ζπληζηά κία επηρείξεζε θαη δηεπθξηλίδνπλ ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα
ηέηνηεο απνθηήζεηο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 38: «Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε Απνδεθηέο Κεζόδνπο
Απνζβέζεσλ»(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 38. Ρν ΓΙΞ 16 θαη
ην ΓΙΞ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ αληηκεησπίδνληαη νη
απνζβέζεηο ζηνλ ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ
ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ρν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη
ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα
έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κία δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
γεληθά αληαλαθινχλ παξάγνληεο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ
πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 41: «Γεσξγία: Θαξπνθόξεο Φπηείεο» (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά γηα ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη
θαξπνθφξεο θπηείεο, ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΙΞ 16).
Ππλεπψο, κε ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο νη θαξπνθφξεο θπηείεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 16,
αληί ηνπ ΓΙΞ 41. Ζ παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ ΓΙΞ 41. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27: «Κέζνδνο ηεο Θαζαξήο Θέζεο ζε Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 27. Κε
ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο, κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ επηινγή λα αλαγλσξίζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε
ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο ηεο, επηινγή ε νπνία έσο θαη ηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ, δελ ίζρπε. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
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Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2012-2014 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ - Θχθινο 20122014», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε ηέζζεξα Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ
λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΞΣΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο
δηάζεζεο, ΓΞΣΑ 7: Ππκβάζεηο πεξεζίαο θαη Δθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 7 ζηηο ζπλνπηηθέο
ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ΓΙΞ 19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο: ζέκα ηνπηθήο αγνξάο, θαη ΓΙΞ 34:
Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα
έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1: «Ξξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ»(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 1. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο
έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη
γλσζηνπνίεζεο, θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ
θαηάξηηζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28: «Δπελδπηηθέο Νληόηεηεο: Δθαξκόδνληαο
ηελ Δμαίξεζε από ηελ Δλνπνίεζε»(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΞΣΑ 10,
ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο
ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη
νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Ξξνηχπσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ
αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
2.1.2. Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα
νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο Ξξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ
Ξξνηχπσλ (IASB), αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 15. Ρν ελ ιφγσ Ξξφηππν
είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηφζν ησλ ΓΞΣΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθαληθψλ Γεληθά Ξαξαδεθηψλ Ινγηζηηθψλ Αξρψλ (USGAAP). Νη
βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ελ ιφγσ Ξξφηππν είλαη ζπλεπείο κε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηξέρνπζαο
πξαθηηθήο. Ρν λέν Ξξφηππν αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, θαζηεξψλνληαο έλα
πην ηζρπξφ πιαίζην γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, εληζρχνληαο ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ θιάδσλ
θαη θεθαιαηαγνξψλ, παξέρνληαο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο θαη δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ
θφζηνπο ησλ ζπκβάζεσλ. Ρν λέν Ξξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 18 «Έζνδα», ην ΓΙΞ 11
«Θαηαζθεπαζηηθέο Ππκβάζεηο», θαζψο θαη νξηζκέλεο Γηεξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έζνδα. Ν κηινο ζα
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα
έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ
01/01/2018.
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ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν
Ξξφηππν πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα
εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα «αλακελφκελεο δεκηέο» απνκείσζεο, θαη επίζεο, κία νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε
πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2018.
ΓΞΣΑ 16 «Κηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2019)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 16. Πθνπφο ηνπ έξγνπ
ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ
θαη ηα δχν κέξε ζε κία ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο»)
- γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο θαηά ηξφπν πνπ απεηθνλίδεη πηζηά απηέο ηηο
ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 12: «Αλαγλώξηζε Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο γηα κε
Ξξαγκαηνπνηεζείζεο Εεκηέο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2017)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 12.
Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απνζαθεληζηεί ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη
ζηελ εχινγε αμία. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ
Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 7: «Ξξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 7.
Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα θαηαζηεί εθηθηφ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Νη
ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα θαζηζηνχλ
εθηθηφ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηακεηαθέο
ξνέο, θαζψο θαη ησλ κε ηακεηαθψλ κεηαβνιψλ. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΞΣΑ 15. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ
15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Ξξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή
ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε
εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή ηνλ
εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε
κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
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παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 2: «Ραμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε Ππλαιιαγώλ Ξιεξσκήο βαζηδόκελσλ
ζε Ππκκεηνρηθνύο Ρίηινπο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2018)
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ 2. Πθνπφο
ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο είλαη λα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ
ηχπσλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε
εηζάγεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο θαη
κε θαηνρχξσζεο ζηελ επηκέηξεζε ησλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ δηαθαλνλίδνληαη
κε κεηξεηά, ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ
θέξνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ δηαθαλνληζκνχ ζε ζπκςεθηζηηθή βάζε γηα ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ,
θαζψο θαη κία ηξνπνπνίεζε ζηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο κίαο πιεξσκήο βαζηδφκελεο ζε ζπκκεηνρηθνχο
ηίηινπο, ε νπνία κεηαβάιιεη ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ δηαθαλνληδφκελε κε κεηξεηά ζε
δηαθαλνληδφκελε κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 4: «Δθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα ζε ζπλδπαζκό
κε ην ΓΞΣΑ 4 Αζθαιηζηηθέο Ππκβάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ
ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 4. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρεηξηζκφο ησλ πξνζσξηλψλ ινγηζηηθψλ επηδξάζεσλ ιφγσ ηεο
δηαθνξεηηθήο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα θαη ηνπ ππφ έθδνζε
Ξξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 4
επηηξέπνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε αζθάιηζε λα
αλαβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 έσο ην 2021 («πξνζσξηλή απαιιαγή»), θαη επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο
εθδφηεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, αληί ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο,
ηε κεηαβιεηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ
Ξξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο («πξνζέγγηζε επηθάιπςεο»). Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε
φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ
δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2014-2016 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017 θαη 01/01/2018)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θχθινο 2014-2016»,
ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλα Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν απηφλ
είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 12: Απνζαθήληζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Ξξνηχπνπ, ΓΞΣΑ 1: Γηαγξαθή ησλ
βξαρππξφζεζκσλ εμαηξέζεσλ γηα ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ, ΓΙΞ 28: Δπηκέηξεζε κίαο
ζπγγελνχο ή κίαο θνηλνπξαμίαο ζηελ εχινγε αμία. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 φζνλ αθνξά ζην ΓΞΣΑ 12, θαη ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2018 φζνλ αθνξά ζηα ΓΞΣΑ 1 θαη ΓΙΞ 28. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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ΔΓΓΞΣΑ 22 «Ππλαιιαγέο ζε Μέλν Λόκηζκα θαη Ξξνθαηαβιεηέν Αληάιιαγκα» (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε κίαο λέαο Γηεξκελείαο, ηεο ΔΓΓΞΣΑ 22. Ζ ελ ιφγσ
Γηεξκελεία πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα (π.ρ. ζπλαιιαγέο εζφδσλ) φηαλ έρεη
ιεθζεί ή δνζεί πιεξσκή πξνθαηαβνιηθά. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 40: «Κεηαθνξέο Δπελδύζεσλ ζε Αθίλεηα από ή ζε άιιεο θαηεγνξίεο»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 40.
Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα εληζρπζεί ε αξρή γηα ηηο κεηαθνξέο απφ, ή ζε επελδχζεηο ζε
αθίλεηα, ψζηε λα θαζνξηζηεί φηη (α) κία κεηαβίβαζε απφ, ή ζε επελδχζεηο ζε αθίλεηα ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, θαη (β) κία ηέηνηα κεηαβνιή ζηε
ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ ζα πεξηειάκβαλε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πνζφλ ην ελ ιφγσ αθίλεην πιεξνί ηα θξηηήξηα
ηαμηλφκεζήο ηνπ σο επελδπηηθφ αθίλεην. Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή ζηε ρξήζε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ
ζρεηηθή ηεθκεξίσζε /απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 17 «Αζθαιηζηηθέο Ππκβάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2021)
Ρνλ Κάην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά
έλα ελδηάκεζν Ξξφηππν, ην ΓΞΣΑ 4. Πθνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο εληαίνπ Ξξνηχπνπ
βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο (principle-based standard) γηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φισλ ησλ ηχπσλ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλαληαζθάιηζεο πνπ θαηέρεη έλαο αζθαιηζηηθφο θνξέαο.
Έλα εληαίν Ξξφηππν βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ζα εληζρχζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο
κεηαμχ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, δηθαηνδνζηψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. Ρν ΓΞΣΑ 17 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ
ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε
αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εθδίδεη θαη ζπκβάζεηο αληαζθάιηζεο πνπ θαηέρεη. Ν κηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα
αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
2.2.

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο

Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Ξ.Σ.A.) απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ
ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζηελ 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 ηεο
ρξήζεο. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Νη
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
Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε (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 ζρεηίδνληαη θπξίσο κε:
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Θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ
Ζ Γηνίθεζε απνθαζίδεη θαηά ηελ απφθηεζε κηαο επέλδπζεο, εάλ απηή ζα θαηεγνξηνπνηεζεί σο Γηαθξαηνχκελε
σο ηε Ιήμε, Θαηερφκελε γηα Δκπνξηθνχο Πθνπνχο, Απνηηκψκελε ζηελ Δχινγε Αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ,
ή Γηαζέζηκε πξνο Ξψιεζε. Γηα ηηο επελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Γηαθξαηνχκελεο σο ηε Ιήμε, ε Γηνίθεζε
εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ν κηινο έρεη ηελ πξφζεζε
θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. Ν κηινο θαηεγνξηνπνηεί ηηο επελδχζεηο σο θαηερφκελεο
γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο εάλ απηέο έρνπλ απνθηεζεί θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο. Ζ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ σο Απνηηκψκελεο ζηελ Δχινγε Αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη
απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ. ηαλ δελ
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο θαηερφκελεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο αιιά ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη αμηφπηζηεο εχινγεο
αμίεο θαη νη κεηαβνιέο ζηηο εχινγεο αμίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο
Γηνίθεζεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. ιεο νη άιιεο
επελδχζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο Γηαζέζηκεο πξνο Ξψιεζε.
Αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ
Ζ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε γηα αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ, απνηειεί ζεκαληηθφ
ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ σο επηζθαιή ή κε θαη ηελ επηκέηξεζε ηπρφλ απνκείσζεο ηεο
αμίαο ηνπο.
Απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ
Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ε Γηνίθεζε ιακβάλεη ππ’ φςηλ
ηελ πην αμηφπηζηε απφδεημε ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηίκεζε.
Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
Ζ εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο
θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο απαηηεί ην ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ 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
Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο
ηεο Γηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε
ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ζ Γηνίθεζε αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελε 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 ζρεηηθά κε ην πψο
απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. Πηελ § 3 «Πχλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ», αλαθέξνληαη νη
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί κεηαμχ απνδεθηψλ ελαιιαθηηθψλ.
Δθηίκεζε απνκείσζεο
Ν κηινο 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. Ν
θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο, ε
νπνία εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
Ρα 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. Πε απηή ηελ πεξίπησζε
ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 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. Ν
κηινο εηεζίσο ειέγρεη γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή φπσο αλαθέξεηαη
παξαθάησ (§ 3.7.3).
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Φόξνη εηζνδήκαηνο
Ζ Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο ππάγνληαλ κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010 ζε έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο
θνξνινγηθέο αξρέο. Απφ ην 2011 θαη έπεηηα ε Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε εξγαζία δηαζθάιηζεο θνξνινγηθήο
ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο.
πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη
αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα
αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ
ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. ηαλ 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 ρξήζεο θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά
νξηζηηθνπνηνχληαη.
Ξξνβιέςεηο
Νη επηζθαιείο απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Νη εθηηκήζεηο γηα
ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ
Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη κηα ζπγθεθξηκέλε
απαίηεζε ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (γηα παξάδεηγκα ρακειή
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο θ.ι.π.), ε
απαίηεζε αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε
είλαη αλείζπξαθηε.
Δλδερόκελα γεγνλόηα
Ν κηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ζ
Γηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016. Ξαξφια 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 ηνπ
Νκίινπ ζην κέιινλ.
Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ
Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο απνθηψκελεο
επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο. Θαηά
ηελ επηκέηξεζε ησλ εχινγσλ αμηψλ ε Γηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο
ξνέο, σζηφζν ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ. Νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ επηκέηξεζε
κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζα επεξεάζεη ηελ επηκέηξεζε ηεο ππεξαμίαο.
Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ
Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015
ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
Δλεξγεηηθνχ. Ρα πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα σζηφζν είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ιφγσ ηερληθήο
βαζκηαίαο απαμίσζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ θαη ηνλ κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ.
2.3.

Ππλέρηζε δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο

Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 28.061 ρηι., ην νπνίν απνηππψλεη ην 8,2% ηνπ
Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζπλέπεηα λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ
Θ.Λ. 2190/1920.
Νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ αληηθείκελν θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ΔΙΡΑ – Action
Plan, ην νπνίν εγθξίζεθε θαηά ηελ 1710/24.05.2017 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΔΙΡΑ. Ζ άκεζε
πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Action Plan εθηηκάηαη φηη ζα δηαζθαιίζεη ηε
βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζα απνηειέζεη ην θξίζηκν εθαιηήξην ζπλνιηθήο
αλάθακςήο ηεο.
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Αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ νινθιεξσκέλνπ Πηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2017 – 2021
εμεηδηθεχνληαη ζε ζχλνιν κέηξσλ/δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:
-

ηελ εθινγίθεπζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο,

-

ηε δπλακηθή επαλαεηζαγσγή ηεο ππεξεζίαο Express ζην πιαίζην ησλ ιεηηνπξγηψλ CEP ηεο επηρείξεζεο,

-

ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο πνιηηηθήο,

-

ηελ επηζεηηθή είζνδν ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,

-

ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξάο εθηεισληζκνχ,

-

ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ,

-

ηελ αλαδηνξγάλσζε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ,

-

ηελ αιιαγή ησλ θχθισλ δηαλνκήο,

-

ηε δεκηνπξγία απηφλνκσλ κνλάδσλ.

Ζ πεξαηηέξσ ιεηηνπξγηθή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ δεκάησλ θαη ηαρπκεηαθνξψλ πξνβάιιεη σο
απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δηαηξεία, σο ζπλέρεηα θαη ησλ ηάζεσλ δπλακηθήο αλάθακςεο πνπ θαηέγξαςε ε
αληίζηνηρε πξντνληηθή θαηεγνξία ησλ ΔΙΡΑ ην 2016. Αλαθνξηθά κε ηελ επαλαεηζαγσγή ηεο ππεξεζίαο
Express, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε αγνξά Courier – Express – Parcels (CEP) παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε
ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ δηαθίλεζεο θαθέισλ, κηθξνδεκάησλ θαη δεκάησλ σο ζπλέπεηα ηεο
αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ην νπνίν εληείλεη ηηο αλάγθεο γηα:
Ξαξνρή ζχλζεησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο,
Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ απνζηνιψλ,
Κεγάιν εχξνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο πειάηεο ηφζν σο πξνο ηε θπζηθή
φζν θαη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ απνζηνιψλ ηνπο.
Πθνπφο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε αλαβίσζε θαη εμέιημε ηεο ππεξεζίαο Express ζην πιαίζην ησλ ιεηηνπξγηψλ CEP
ησλ ΔΙΡΑ, γηα ηελ παξαιαβή θαη επίδνζε αληηθεηκέλσλ εηδηθήο δηαρείξηζεο (ζπζηεκέλα, κηθξνδέκαηα, δέκαηα)
ελζσκαηψλνληαο ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζηηζέκελεο αμίαο (ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε, λέν ξαληεβνχ,
αλαδηαβίβαζε, αληηθαηαβνιή θ.α.). Ζ λέα ππεξεζία Express ζα ζηνρεχεη ζηε καδηθή αγνξά θαη ζα θαιχπηεη
βαζηθέο απαηηήζεηο ππεξεζηψλ CEP (πρ δε ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα παξαιαβψλ θαη
επηδφζεσλ). Νη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε εηδηθέο απαηηήζεηο ζα
εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινχλ αγνξά-ζηφρν ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο (Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ Α.Δ.).
Κε ηελ επαλαεηζαγσγή ηεο ππεξεζίαο Express επηδηψθεηαη ε δπλακηθή αλάπηπμε ησλ ΔΙΡΑ ζηελ αγνξά CEP
έρνληαο σο ζηφρν ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο 2017 – 2021 ηελ θαηάθηεζε κεξηδίνπ 30% ηεο ηδηαίηεξα
δπλακηθήο απηήο αγνξάο. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο αχμεζεο ζηε
δηαθίλεζε δεκάησλ απνηειεί επηπιένλ ππιψλα δηαθνξνπνίεζεο ησλ εζφδσλ θαη αληηζηάζκηζεο κέξνπο ησλ
απσιεηψλ πνπ πθίζηαηαη ε παξαδνζηαθή αιιεινγξαθία.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, φζν θαη απαξαίηεηε δξάζε απνηειεί ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξνίφλησλ
ΔΙΡΑ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ. Απαηηείηαη εηδηθφηεξα ε δηακφξθσζε λέαο
ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Α’ αιιεινγξαθία, ηα κηθξνδέκαηα θαη ηα δέκαηα θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα
απνηππσζεί ζηελ ηηκή ην πξαγκαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη λα εληαρζνχλ απηά ζηηο ππεξεζίεο Express. Νη
βειηηψζεηο απηέο αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ ιφγσ:
Θαηάθηεζεο κεξηδίνπ ζηελ αγνξά CEP απφ ηελ ππεξεζία Express,
Αχμεζεο εζφδσλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα αληηθείκελα ιφγσ αιιαγήο πξντφληηθήο θαηεγνξίαο θαη
δηαθνξνπνηεκέλεο (ξεαιηζηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην θφζηνο) πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο.
Ήδε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ΔΙΡΑ ελέθξηλε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ δεκάησλ θαη εηνηκάδνληαη ηα ζρεηηθά
θνζηνινγηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζηνχλ ζηελ ΔΔΡΡ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ ηηκνθαηαιφγνπ.
Ρα Διιεληθά Ραρπδξνκεία ζρεδηάδνπλ λα θηλεζνχλ δπλακηθά θαη ζηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
εθκεηαιιεπφκελα θαη ηελ ππνρξέσζε γηα κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο ΓΔΖ. Πηε δηάξθεηα ηνπ 2016 ε
Δηαηξεία εηζήιζε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, ζθνπεχνληαο λα θαηαζηεί ζηαδηαθά ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε ρψξα. Ζ Άδεηα
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Ξξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ππ’ αξηζκ. 18/2016 απφθαζε ηεο Οπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο) ηζρχεη γηα
20 έηε. Πε πξψηε θάζε ειεθηξνδνηήζεθε ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ
ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Ζ δηείζδπζε ζηελ αγνξά αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο δηεχξπλζεο ηνπ πειαηνινγίνπ σο απνηέιεζκα
ησλ αλαγθαίσλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ αλάπηπμε απηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απμεκέλα πνζνζηά
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Υο απνηέιεζκα ε επηρείξεζε απεπζχλεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην
ζε δχν βαζηθέο νκάδεο πειαηψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πςειφ επίπεδν θεξεγγπφηεηαο:
Νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία, φπσο εξγαδφκελνη, ζπληαμηνχρνη
ηαρπδξνκηθνί, πξάθηνξεο,
Νη ήδε πειάηεο ησλ ΔΙΡΑ ζηηο θαζηεξσκέλεο ηαρπδξνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο ζπληαμηνχρνη, επαγγεικαηίεο κε νκαδηθέο απνζηνιέο δεκάησλ ή εληχπσλ θιπ.
Ν επφκελνο κεγάινο θχθινο ζα είλαη ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ κε ζπληεξεηηθφ ζηφρν ηεο επφκελεο 3εηίαο
ηελ θαηάθηεζε κεξηδίνπ 4% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κε ηελ πινπνίεζε θαη ηνπ ζρεηηθνχ πιάλνπ
δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο.
Ρν πιένλ απνηειεζκαηηθφ κέζν δηείζδπζεο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο απνηειεί ην εθηελέο δίθηπν θαηαζηεκάησλ κε
ζεκείν αλαθνξάο ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια γηα ηελ πξνψζεζε
ηνπ πξντφληνο. Υο δχλακε πσιήζεσλ παξάιιεια δξαζηεξηνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο
πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο (θαηαζηήκαηα, δηαλνκείο, πξάθηνξεο).
Ρα ΔΙΡΑ δξαζηεξηνπνηνχληαη επηπιένλ ήδε ζηελ αγνξά εθηεισληζκνχ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ζχκθσλα
κε ηελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ΓΡΓ Α 1181957 ΔΜ 2016 ζρεηηθά κε «Ρεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο
ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο κέζσ ηνπ Φνξέα Ξαξνρήο Θαζνιηθήο πεξεζίαο». Ζ αλσηέξσ ΘΑ δηακνξθψλεη
πιένλ ζηελ Διιάδα έλα εθζπγρξνληζκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ πιαίζην ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηελ εθξεθηηθή
άλζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη επηηξέπεη ηελ αχμεζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ θαη πξνο ην
εμσηεξηθφ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πξννπηηθψλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο απφ φιν
ηνλ θφζκν. Γεκηνπξγείηαη ζπλεπψο θαη γηα ηελ Δηαηξεία ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ελέξγεηεο αλάπηπμεο
ηφζν ησλ εηζεξρνκέλσλ, φζν θαη ησλ εμεξρνκέλσλ δεκάησλ θαη κηθξνδεκάησλ.
Ρα Διιεληθά Ραρπδξνκεία, ζπλεξγαδφκελα αλαιπηηθφηεξα θαη κε πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα
πξνζφληα πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εθηεισληζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ ππαγσγή ζην
θαηάιιειν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ησλ εηζεξρνκέλσλ/εμεξρνκέλσλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, αλαπηχζζνπλ
ζχγρξνλε εθηεισληζηηθή δηαδηθαζία, απμάλνληαο ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαη ηαπηφρξνλα απνθηνχλ
ζηξαηεγηθή ζέζε ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε δξάζε κε αικαηψδε ξπζκφ αλάπηπμεο ηα επφκελα ρξφληα.
Ρν Πρέδην Γξάζεσλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε απηφ ησλ δαπαλψλ. Ζ
ζπκβνιή ηεο πεξηζηνιήο δαπαλψλ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα θαη ε ξεπζηφηεηα θαη λα εηζέιζνπλ ηα Διιεληθά Ραρπδξνκεία ζε ηξνρηά αλάθακςεο.
Νη ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο. Ρν εξγαηηθφ θφζηνο ησλ ΔΙΡΑ ζπληζηά
ην 70% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, πνζνζηφ πςειφ ζπγθξηλφκελν θαη δηεζλψο κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.
Πηηο δξάζεηο κείσζεο ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο πξσηεχνληα ξφιν έρνπλ απηέο ηεο
πεξηθνπήο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο:
-

Απνρψξεζε πξνζσπηθνχ κε ψξηκα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα,

-

Κείσζε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ,

-

Κείσζε αξηζκνχ θαηαβαιιφκελσλ ππεξσξηψλ ζηε δηαλνκή,

-

Κείσζε κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ.

Υο πξνο ηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ε Θνηλή Ππκθσλία Ξιαίζην πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 20/07/2017
κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη Δξγαδνκέλσλ θαη εγθξίζεθε απφ ην ΓΠ ΔΙΡΑ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 19/07/2017
πξνβιέπεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο απφ 01/09/2017 θαηά 13,8%, ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αχμεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαηά είθνζη ιεπηά (απφ 07.40’ ζε 08.00’), ν
επαλαθαζνξηζκφο ηεο ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο, ην πηπρηαθφ επίδνκα λενπξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη
ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ θαη επηδνκάησλ.
Πειίδα 38 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Πρεηηθά κε ην ινηπφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο Δηαηξείαο, πξνβιέπεηαη εμνηθνλφκεζε σο απνηέιεζκα ησλ εμήο
κέηξσλ:
-

πνγξαθή λέαο ζχκβαζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

-

Αληηθαηάζηαζε ησλ γξακκαηνζήκσλ κε «Κεραλφζεκν»,

-

Κεηαθνξά ηνπ δηθηχνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζε VOIP,

-

Κείσζε δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ,

-

Κείσζε ζπρλφηεηαο αγξνηηθψλ δξνκνινγίσλ.

Γε ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ε αλαρξεκαηνδφηεζε ηεο βξαρππξφζεζκεο νθεηιήο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηελ
Ρξάπεδα Αηηηθήο χςνπο € 11.500 ρηι. ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΓΠ ΔΙΡΑ ηεο 13 εο Ηνπιίνπ 2017.
Έπεηηα απφ απαίηεζε ησλ ΔΙΡΑ γηα εχξεζε βηψζηκεο ιχζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρξάπεδα, ν αιιειφρξενο
ινγαξηαζκφο κεηαβιήζεθε ζε ηζφπνζν ηεο νθεηιήο καθξνπξφζεζκν δάλεην 10εηνχο δηάξθεηαο (κε δπλαηφηεηα
7εηνχο παξάηαζεο). Κε ηελ ίδηα πεξίπνπ δφζε απνπιεξψλεηαη πιένλ θαη ην θεθάιαην, ελψ ην βαζηθφ επηηφθην
κεηψλεηαη αλαδξνκηθά απφ 1εο Απξηιίνπ 2017 θαηά 4 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
Πηε κείσζε ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε είζπξαμε κέξνπο ηεο απνδεκίσζεο
ηεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο ησλ εηψλ 2013 – 2015 πνζνχ € 45.000 ρηι.. Ζ Δηαηξεία έρεη πινπνηήζεη ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο είζπξαμεο, φπσο ε θαηάξηηζε θαη ππνβνιή κειέηεο
κεζνδνινγίαο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ Θαζαξνχ Θφζηνπο Θαζνιηθήο πεξεζίαο (βι. Πεκ. 5.25) κε ζθνπφ ηελ
έγθξηζε ηνπ θφζηνπο Θαζνιηθήο πεξεζίαο απφ ηελ ΔΔΡΡ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ εηήζησλ
ζρεηηθψλ πνζψλ κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Αξρέο Απγνχζηνπ ςεθίζηεθε Λφκνο , ν νπνίνο κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θεθαιαίνπ Δ’, ηξνπνπνηεί ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ
8 ηνπ Λ.4053/2012, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.4463/2017, σο
εμήο: «Απφ ην επαιεζεπκέλν απφ ηελ ΔΔΡΡ θαζαξφ θφζηνο παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο
ησλ εηψλ 2013, 2014 θαη 2015, ν Θξαηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο θαιχπηεη έσο ην πνζφ ησλ δεθαπέληε
εθαηνκκπξίσλ επξψ αλά έηνο, σο πεξεζία Γεληθνχ Νηθνλνκηθνχ Ππκθέξνληνο (ΓΝΠ)». Πην πιαίζην απηφ
πξέπεη επηπιένλ λα ζεκεησζεί φηη ε ΔΔΡΡ έρεη δηελεξγήζεη ζρεηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
Θαζαξνχ Θφζηνπο Θαζνιηθήο πεξεζίαο: «Αμηνιφγεζε ηνπ ππνβιεζέληνο απφ ηα ΔΙΡΑ κνληέινπ αλαθνξάο –
πνινγηζκφο θαη επαιήζεπζε Θαζαξνχ Θφζηνπο Θαζνιηθήο πεξεζίαο γηα ηα έηε 2013, 2014, 2015». Πε
ζχληνκν επνκέλσο ρξνληθφ δηάζηεκα ζα γλσζηνπνηεζνχλ ηα νξηζηηθά πνζά ηεο απνδεκίσζεο Θαζνιηθήο
πεξεζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2013 – 2015, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ γλψκνλα θαη γηα ην 2016 θαη ηα επφκελα
έηε. Βξαρππξφζεζκν ζηφρν απνηειεί ε έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο απνδεκίσζεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο γηα
ηηο ρξήζεηο 2013-2015, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε έγθξηζε γηα ην 2016. Γηα ηελ καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηεο
Δηαηξείαο θαίξην ζεκείν απνηειεί ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζηνπο απνδεκίσζεο Θαζνιηθήο
πεξεζίαο κέρξη ην 2028, κέρξηο φηνπ ε Δηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο Θαζνιηθήο πεξεζίαο.
Ζ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο πξνυπνζέηεη ζεηξά επηπξφζζεησλ κέηξσλ:
-

Πηαδηαθή είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηε ζπγαηξηθή Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ (χςνπο € 9.690 ρηι. θαηά
ηελ 31/12/2016),

-

Δίζπξαμε αλείζπξαθησλ απαηηήζεσλ παξειζφλησλ εηψλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην χςνπο
€ 41.000 ρηι.. Απφ νθεηιέο πξνεγνχκελσλ εηψλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα έρνπλ ήδε εηζπξαρζεί
€ 19.600 ρηι.: € 6.600 ρηι. απφ ηε ΓΓΔ, € 9.000 ρηι. απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ θαη € 4.000 ρηι.
απφ ινηπά πνπξγεία,

-

Άκεζε είζπξαμε πνζνχ € 6.500 ρηι. κέζσ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηνλ ΔΦΘΑ.

Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη επηπξφζζεηα ελέξγεηεο γηα
ηελ ππεξάζπηζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ηηο επελδχζεηο ζε λέεο
ηερλνινγίεο (νινθιήξσζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ πιηθφ-ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη παξάιιειεο λέεο
επελδχζεηο) θαη ηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ. Απψηεξν ζηφρν απνηειεί ε πξνζαξκνγή ζηηο
εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη ζην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηεο αλαδηνξγάλσζεο
ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κνλάδσλ δηθηχνπ θαη παξαγσγήο, ηεο πεξηζηνιήο δαπαλψλ
θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.
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Νη αλσηέξσ πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θξίλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ αλαγθαίεο, πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα θαηαζηεί
βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα βηψζηκε. Πε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα, ε
Γηνίθεζε ησλ ΔΙΡΑ ζα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ψζηε λα είλαη
έηνηκε λα παξέκβεη νπζηαζηηθά ζε ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηα ζρεδηαδφκελα. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε επίηεπμε
ησλ αλσηέξσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή αλαζηξνθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ
Δηαηξεία θαη ζα ηελ νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή αλάθακςε.
Κε βάζε ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θξίλεηαη σο δηαζθαιηζκέλε.
3. Πύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ
3.1. Γεληθά
Νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν «2.3. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο
θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο», φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξαξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο
Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα
δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί.
3.2. Δλνπνίεζε θαη επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
3.2.1. Βάζε Δλνπνίεζεο
Νη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ησλ ΔΙΡΑ πεξηιακβάλνπλ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο
Δηαηξείαο φπσο επίζεο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή Δηαηξεία έρεη δπλαηφηεηα άζθεζεο
ειέγρνπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016.
Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ν κηινο έρεη ηε δχλακε λα ειέγρεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη
επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο. Ρα ΔΙΡΑ ζεσξνχλ φηη θαηέρνπλ θαη αζθνχλ έιεγρν φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα
νληφηεηα κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.
Θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν ηα ΔΙΡΑ αζθνχλ έιεγρν ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ κηαο άιιεο νηθνλνκηθήο
νληφηεηαο εμεηάδεηαη ε χπαξμε θαη ε ηπρφλ επίδξαζε δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα
εμαζθεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ.
ιεο νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο εκεξνκελία θιεηζίκαηνο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ.
Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία ν κηινο απνθηά ηνλ έιεγρν, ελψ παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παχεη λα
ππάξρεη ν έιεγρνο.
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαβιήζεθαλ φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα
είλαη ζπλεπείο κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ κηιν.
Δλδνεηαηξηθνί ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπλαιιαγέο (έζνδα θαη έμνδα) θαζψο θαη κε
πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελνπνίεζε απαιείθνληαη.
Νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο παξνπζηάδνπλ ην κέξνο ησλ θεξδψλ ή ησλ δεκηψλ θαη ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ κηιν. Νη δεκίεο ζπγαηξηθψλ απνδίδνληαη ζηε κε
ειέγρνπζα ζπκκεηνρή αθφκε θη αλ απηφ δεκηνπξγεί αξλεηηθφ ππφινηπν ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο.
Κία κεηαβνιή ζε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία, ρσξίο απψιεηα ειέγρνπ, απνηειεί ζπλαιιαγή
κεηαμχ ησλ κεηφρσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ν κηινο ράζεη ηνλ έιεγρν κηαο ζπγαηξηθήο ηφηε:

Απναλαγλσξίδνληαη:
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππεξαμίαο) θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο
Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο
Νη ζσξεπκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ Θαζαξή Θέζε
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Αλαγλσξίδνληαη:

H εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε
H εχινγε αμία ηεο ελαπνκέλνπζαο ζπκκεηνρήο
Νπνηνδήπνηε πιεφλαζκα ή έιιεηκκα ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο
Ρν κεξίδην ηεο κεηξηθήο ζηα ζηνηρεία πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα Ινηπά Ππλνιηθά
Έζνδα, ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ή Απνηειέζκαηα εηο Λέν, φπνπ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην

Πηηο Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο απνηηκψληαη ζην θφζηνο
θηήζεο ηνπο, εθηφο εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζήο ηνπο.
3.2.2. Ππλελώζεηο επηρεηξήζεσλ
Θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ινγηζηηθνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απφθηεζεο. Ρν θφζηνο ηεο
απφθηεζεο ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ κεηαβηβάζηεθε, απνηηκεκέλν θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ζηελ εχινγε αμία, θαη ηνπ πνζνχ ηπρφλ κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηνλ
απνθηψκελν. Γηα θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν απνθηψλ επηκεηξά ηε κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή επί ηνπ
απνθηψκελνπ είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζε αλαινγία επί ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ.
Ρα έμνδα θαηά ηελ απφθηεζε θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο. Θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο απφθηεζεο, ν κηινο εθηηκά ηα απνθηψκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο
πξνθεηκέλνπ γηα ηε θαηάιιειε ηαμηλφκεζή ηνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, ηηο νηθνλνκηθέο πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο.
Πε πεξίπησζε ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά, ν κηινο επηκεηξά εθ λένπ ηα
ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο ζηνλ απνθηψκελν ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία
απφθηεζεο κε ηε δηαθνξά λα κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Ρπρφλ ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ απνθηψλ ζα αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία θαηά
ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. Νπνηεζδήπνηε κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ
αληαιιάγκαηνο, πνπ ηεθκαίξεηαη φηη απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ, ζα αλαγλσξίδνληαη
ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 39 είηε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο είηε σο κεηαβνιή ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.
Δάλ ην ελδερφκελν αληάιιαγκα θαηαηάζζεηαη σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, δε ζα επηκεηξάηαη έσο ηελ
ηειηθή ηαθηνπνίεζή ηνπ κέζσ ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Ζ ππεξαμία αξρηθά απνηηκάηαη ζην θφζηνο θαη απνηειεί ην ππεξβάιινλ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ αληαιιάγκαηνο
πνπ κεηαβηβάδεηαη ζπλ ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή επί ησλ θαζαξψλ
αλαγλσξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηψληαη θαη ησλ αλαιεθζεζψλ ππνρξεψζεσλ. Δάλ ην
αληάιιαγκα είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηψληαη, ε
δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε ππεξαμία επηκεηξάηαη ζην θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. Γηα
ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο, ε ππεξαμία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, θαηαλέκεηαη,
απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο, ζηηο Κνλάδεο Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ ηνπ Νκίινπ νη νπνίεο αλακέλεηαη
λα επσθειεζνχλ απφ ηε ζπλέλσζε, αλεμαξηήησο εάλ ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο ηεο
απνθηεζείζαο εηαηξείαο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ.
ηαλ ε ππεξαμία απνηειεί κέξνο ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Ρακηαθψλ Ονψλ θαη ηκήκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
κνλάδαο απηήο δηαηεζεί, ε ππεξαμία πνπ αλαινγεί ζηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ δηαηίζεηαη ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηελ ινγηζηηθή αμία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο απφ ηελ πψιεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε ππεξαμία πνπ έρεη δηαηεζεί επηκεηξάηαη αλαινγηθά κε ηε ζρεηηθή
αμία ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη πνπιεζεί θαη ηεο ζρεηηθήο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηεο ελαπνκέλνπζαο κνλάδαο
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.
3.2.3.

Ππλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

Ππλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ν κηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη
ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ απνηεινχλ νχηε ζπγαηξηθέο νχηε δηθαηψκαηα ζε θνηλνπξαμία. Πεκαληηθή επηξξνή
είλαη ε εμνπζία λα ζπκκεηάζρεη ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο απνθάζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη
επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο ηεο εθδφηξηαο, αιιά φρη ν έιεγρνο ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο. Πεκαληηθή επηξξνή
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ζπλήζσο ππάξρεη φηαλ ε Δηαηξεία θαηέρεη πνζνζηφ κεηαμχ 20% κε 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κέζσ
θπξηφηεηαο κεηνρψλ ή κέζσ άιινπ είδνπο ζπκθσλίαο.
Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο ελψ γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ ππεξαμία πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία (θφζηνο) ηεο
επέλδπζεο θαη ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζαλ κέξνο ηεο επέλδπζεο. ηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ηνπ Νκίινπ
ζπλαιιάζζεηαη κε κηα ζπγγελή επηρείξεζε ηνπ Νκίινπ, ηα ηπρφλ δηεηαηξηθά θέξδε θαη νη δεκηέο απαιείθνληαη
θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Νκίινπ ζηε ζρεηηθή ζπγγελή επηρείξεζε.
ιεο νη κεηέπεηηα κεηαβνιέο ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο
αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ηνπ Νκίινπ. Κεηαβνιέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα θέξδε
ή ηηο δεκηέο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπγγελή επηρείξεζε θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ
“(Εεκηέο) / Θέξδε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ” ζηελ Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ησλ ΔΙΡΑ
θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. Απηέο νη κεηαβνιέο πεξηιακβάλνπλ ηηο
κεηαγελέζηεξεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ηηο απνζβέζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, ηηο απνζβέζεηο ή ηελ ηπρφλ απνκείσζε ησλ πξνζαξκνγψλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηελ ελνπνίεζε κεηαβνιέο νη νπνίεο έρνπλ απεπζείαο αλαγλσξηζηεί ζηα
ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε απνηέιεζκα, φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ ηεο ζπγγελνχο
επηρείξεζεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα ελνπνηεκέλα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ. Νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο πνπ
αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη δελ ζρεηίδνληαη κε απνηέιεζκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
δηαλνκή κεξηζκάησλ ή άιιεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο, θαηαρσξνχληαη έλαληη
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο. Θακηά επίδξαζε ζην θαζαξφ απνηέιεζκα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα δελ
αλαγλσξίδεηαη ζην πιαίζην απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Ξαξφια απηά, φηαλ ην κεξίδην δεκηψλ ηνπ Νκίινπ ζε κηα
ζπγγελή επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
νπνηνδήπνηε άιισλ κε εμαζθαιηζκέλσλ απαηηήζεσλ, ν κηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκηέο, εθηφο θη αλ
ν επελδπηήο έρεη επηβαξπλζεί κε δεζκεχζεηο ή έρεη πξνβεί ζε πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο
επηρείξεζεο.
Κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζηνλ κηιν θαη ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Νκίινπ ζηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Κε πξαγκαηνπνηεζέληεο
δεκηέο επίζεο απαιείθνληαη εθηφο θη αλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη έλδεημε δεκηψλ ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ
απνθηεζέλησλ απφ ηελ θνηλνπξαμία ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ.
ηαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηαξηίδνληαη ζε εκεξνκελία αλαθνξάο πνπ δηαθέξεη απφ εθείλε ηεο κεηξηθήο,
ηφηε γίλνληαη πξνζαξκνγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγγελνχο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο επηδξάζεηο
ησλ ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηαμχ εθείλεο ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο
εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε δηαθνξά
κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο ηεο ζπγγελνχο θαη εθείλεο ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο είλαη κεγαιχηεξε
απφ 3 κήλεο.
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηαβιήζεθαλ φπνπ ήηαλ απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ζπλέπεηα κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ κηιν.
3.3. Κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα
Νη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο κεηξηθήο
Δηαηξείαο.
Θάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηνπ Νκίινπ θαζνξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Πηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ελνπνηνχληαη, νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη
ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θάζε κεκνλσκέλεο νληφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ
ίζρπαλ ζηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ.
Ππλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ
ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ κε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηέινπο ρξήζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζην
θνλδχιη «Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα)». Ρα ΔΙΡΑ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε μέλα ηαρπδξνκεία θαη
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αεξνπνξηθέο εηαηξείεο εθηφο απφ ην Δπξψ, ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ λφκηζκα ην SDR ην νπνίν είλαη ε κέζε εκεξήζηα
ηηκή ηεζζάξσλ βαζηθψλ λνκηζκάησλ.
3.4. Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη δαπαλώλ
Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ
νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία.
Ρν έζνδν επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη είλαη θαζαξφ απφ θφξν
πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο, θάζε είδνπο εθπηψζεηο θαη αθνχ πεξηνξηζηνχλ νη πσιήζεηο εληφο ηνπ
Νκίινπ.
Ρν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί.
Ξώιεζε αγαζώλ
Ρν έζνδν απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδεηαη φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο
ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή, ζπλήζσο κε ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ. Γηα ηηο πσιήζεηο
εκπνξεπκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ππάξρνπλ ζπκβάζεηο κε ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηελ πψιεζε
ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο.
Έζνδα από επηζηνιηθό ηαρπδξνκείν-αιιεινγξαθία
Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα ησλ Κεγάισλ Ξειαηψλ Ηδησηηθνχ & Γεκφζηνπ ηνκέα, κε ηνπο
νπνίνπο ε Δηαηξεία έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε γηα δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπο θαη ηα έζνδα απφ ηελ
αιιεινγξαθία ιηαληθήο (γξακκαηφζεκν θαη αιιεινγξαθία πξνπιεξσκέλνπ ηέινπο). Έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ
εζφδσλ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηα πξαθηνξεία ηεο Δηαηξείαο ζε φιε ηε ρψξα.
Ξαξνρή ππεξεζηώλ
Ρν έζνδν απφ ζπκβάζεηο κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο
ζπλαιιαγήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Πχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο
νινθιήξσζεο, ην έζνδν γεληθά αλαγλσξίδεηαη βάζεη ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο επίδνζεο
κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζε πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα
εθηειεζηνχλ.
ηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζηκα, ην
έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη αλαγλσξηζκέλεο δαπάλεο είλαη αλαθηήζηκεο.
Ρν πνζφ ηεο ηηκήο πψιεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπκθσλία γηα ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ κεηαγελέζηεξα,
εγγξάθεηαη ζε κεηαβαηηθφ ινγαξηαζκφ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα έζνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο. Απηφ ην έζνδν (deferred income) πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «Ινηπέο πνρξεψζεηο».
Πε πεξηπηψζεηο πνπ ίζσο κεηαβιεζνχλ νη αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ εζφδσλ, νη δαπάλεο ή ν βαζκφο νινθιήξσζεο
αλαζεσξνχληαη. Απηέο νη αλαζεσξήζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απμήζεηο ή κεηψζεηο ησλ εθηηκψκελσλ
εζφδσλ ή δαπαλψλ θαη εκθαλίδνληαη ζηα έζνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ
αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε γλσζηνπνηνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε.
Έζνδα από ηόθνπο
Ρα 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 ηεο ππνρξέσζεο.
ηαλ κία απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο, ν κηινο 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.
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Έζνδα από κεξίζκαηα
Ρα έζνδα απφ ηα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο απφ ηνπο
κεηφρνπο.
Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο θαηά ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο
ή ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ εμφδνπ. Γαπάλεο γηα εγγπήζεηο ηέινο αλαγλσξίδνληαη θαη ρξεψλνληαη ζε
βάξνο ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο φηαλ ην αληίζηνηρν έζνδν αλαγλσξηζηεί.
3.5. Ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ. Ρν θφζηνο ελφο άπινπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνθηήζεθε ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, απνηειεί ε εχινγε αμία ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απηνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζήο ηνπ.
Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη ζην θφζηνο ηνπο κείνλ ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο έρεη ηπρφλ πξνθχςεη.
Νη απνθηεζείζεο άδεηεο πνπ αθνξνχλ ζε ινγηζκηθφ θεθαιαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε
θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ην
απνθηψκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ή ζηε δηνίθεζε.
Νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα έμνδα ηεο
ρξήζεο ζηελ νπνία απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη.
Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη είηε πεξηνξηζκέλε είηε απεξηφξηζηε αλάινγα κε ηε
θχζε ηνπο.
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή απνζβέλνληαη θαηά ηελ σθέιηκε δσή ηνπο θαη ε
απφζβεζε αξρίδεη φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.
Ζ πεξίνδνο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Δάλ ε
πξνζδνθψκελε σθέιηκε δσή ή ν πξνζδνθψκελνο ξπζκφο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ
πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρνπλ κεηαβιεζεί, ε πεξίνδνο ή ε κέζνδνο απφζβεζεο
κεηαβάιινληαη αληίζηνηρα. Ρέηνηεο κεηαβνιέο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο
εθηηκήζεηο.
Νη 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 ηνπ.
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε
εηήζηα βάζε γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαη γηα λα θαζνξηζζεί θαηά πφζν ππνζηεξίδεηαη ε αμηνιφγεζε
ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ αφξηζηε σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Δάλ δελ
ππνζηεξίδεηαη, ε κεηαβνιή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο σθέιηκεο δσήο απφ αφξηζηε ζε πεξηνξηζκέλε αληηκεησπίδεηαη
ινγηζηηθά ζαλ κηα κεηαβνιή ζε κηα ινγηζηηθή εθηίκεζε κε βάζε ην Γ.Ι.Ξ. 8.
Ρα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδνληαη σο ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ πνζνχ πψιεζεο θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ηεο ρξήζεο ζην θνλδχιη «Ινηπά έζνδα» ή «Ινηπά έμνδα».
3.6. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Δδαθηθέο εθηάζεηο θαηερφκελεο γηα ηελ παξαγσγή ή ηε Γηνίθεζε εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. Θαζψο
δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο αμίεο δελ ππφθεηληαη ζε
απφζβεζε.
Ρα θηίξηα, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ηα έπηπια εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο ή ζην θφζηνο θηήζεσο
κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Πην θφζηνο
πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ κεξηθψλ ηκεκάησλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηα
νπνία απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα, εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο.
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Ρα 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.
Ρν θέξδνο ή ε δεκηά απφ ηε δηάζεζε ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο, αλ ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα.
Νη απνζβέζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Νη σθέιηκεο δσέο (ζε έηε) ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Νη 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 επαλαμηνιφγεζή ηεο γηα ην θαηά πφζν πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο, φηαλ
ζπκβαίλεη θάπνην απφ ηα παξαθάησ:
α. πάξρεη 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 είρε αξρηθά πεξηιεθζεί ζηε κηζζσηηθή πεξίνδν.
γ. πάξρεη κηα κεηαβνιή ζην θαηά πφζν ε εθπιήξσζε εμαξηάηαη απφ έλα θαζνξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
δ. πάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Δάλ κηα ζπκθσλία επαλαμηνινγείηαη, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα κηζζψζεηο εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ ε κεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο ζπλεπάγεηαη επαλαμηνιφγεζε γηα ηα (α), (γ) ή (δ), θαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
αλαλέσζεο ή ηεο παξάηαζεο γηα ηελ πεξίπησζε (β).
3.7.1. Ν Όκηινο 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
αλεμάξηεηα 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.
Έλα αληίζηνηρν πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αλεμαξηήησο εάλ κεξηθέο
απφ ηηο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ θαηαβάιινληαη πξνθαηαβνιηθά θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο.
Ζ κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί κε ζπκβάζεηο
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, π.ρ. ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο απφζβεζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο σθέιηκεο
δσήο ηνπ, είλαη ίδηα κε απηή πνπ εθαξκφδεηαη ζε ζπγθξίζηκα απνθηψκελα, εθηφο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο,
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο αθνξά ζηε ζηαδηαθή κείσζε
ηεο, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο θαηαβνιέο ησλ κηζζσκάησλ κείνλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαηαλέκνληαη
ζηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο ρξήζεο, θαη αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην επί ηνπ
αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηεο ππνρξέσζεο.
ιεο νη ππφινηπεο κηζζψζεηο αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη θαηαβνιέο ζηηο ζπκβάζεηο
ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ επζεία κέζνδν (ζπζρεηηζκφο
εζφδνπ ρξήζεο θαη εμφδνπ). Νη ζρεηηδφκελεο δαπάλεο, φπσο ε ζπληήξεζε θαη ε αζθάιηζε, αλαγλσξίδνληαη σο
έμνδν φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
3.7.2. Ν Όκηινο σο εθκηζζσηήο
Νη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ν κηινο δε κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαηάζζνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αξρηθά άκεζα θφζηε πνπ βαξχλνπλ ηνπο
εθκηζζσηέο ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζηε ζπκθσλία κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή
αμία ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο σο έζνδα
κίζζσζεο.
3.8. Έιεγρνο απνκείσζεο ησλ αζώκαησλ - ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Νη αζψκαηεο θαη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απνκείσζεο. Γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο ηεο
απνκείσζεο, νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν, ζηε κηθξφηεξε
αλαγλσξίζηκε νκάδα ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ηε ρξήζε ηνπ
(Κνλάδεο Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ- Κ.Γ.Ρ.Ο.). Υο απνηέιεζκα, νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
εμεηάδνληαη απηφλνκα γηα ηπρφλ απνκείσζε ελψ θάπνηα άιια εμεηάδνληαη σο Κ.Γ.Ρ.Ο..
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη Κ.Γ.Ρ.Ο. 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 θαη’ ειάρηζην ζε εηήζηα βάζε. Ρα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη
Κ.Γ.Ρ.Ο. 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.Ρ.Ο. ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία. Αλαθηήζηκε αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ή Κ.Γ.Ρ.Ο., 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.Ρ.Ο.).
ια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επαλεθηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δεκηά απνκείσζεο πνπ είρε
αξρηθψο αλαγλσξηζηεί κπνξεί λα κελ πθίζηαηαη.
3.9. Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα
Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα είλαη νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ φια εθείλα ηα αθίλεηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη γε,
θηίξηα, κέξε θηηξίσλ) ηα νπνία θαηέρνληαη απφ ηνλ κηιν, είηε γηα λα απνθνκίδεη κηζζψκαηα απφ ηελ
εθκίζζσζή ηνπο, είηε γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο (ελίζρπζε θεθαιαίνπ), είηε θαη γηα ηα δχν. Νη επελδχζεηο
απηέο δελ θαηέρνληαη γηα: (α) Λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή ή ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ / ππεξεζηψλ ή
γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο θαη (β) γηα πψιεζε θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
Νη Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα επηκεηξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ
ζπλαιιαγήο.
Κεηαγελέζηεξα αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ εχινγε αμία θαζνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο
εθηηκεηέο, κε επαξθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ θχζε ηεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα.
Ζ ινγηζηηθή αμία πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπλζήθεο
ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
Θάζε θέξδνο ή δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ηεο επέλδπζεο, ζπληζηά απνηέιεζκα θαη
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξνθχπηεη.
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Κεηαθνξέο αθηλήησλ πξνο ηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα γίλνληαη κφλν φηαλ ππάξρεη κεηαβνιή
ζηελ ρξήζε απηψλ, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην πέξαο ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο απφ ηνλ κηιν ή απφ ην πέξαο
ηεο θαηαζθεπήο ή αμηνπνίεζεο κίαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ζε ηξίην.
Κεηαθνξέο αθηλήησλ απφ ηελ θαηεγνξία ησλ Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηα γίλνληαη κφλν φηαλ ππάξρεη κεηαβνιή
ρξήζεο απηψλ, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο απφ ηνλ κηιν ή ηελ έλαξμε ηεο
αμηνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ πψιεζε.
Γηα κία κεηαθνξά απφ ηελ θαηεγνξία ησλ Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν αθίλεην ή σο απνζέκαηα, ην ηεθκαξηφ θφζηνο ηνπ αθηλήηνπ γηα
κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε απνηειεί ε εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβνιήο ηεο
ρξήζεο. Αλ έλα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν αθίλεην κεηαθεξζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, ν
κηινο εθαξκφδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ νξίδεη ην Γ.Ι.Ξ. 16 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο αιιαγήο ρξήζεο.
Γηα κία κεηαθνξά ελφο παγίνπ πνπ είρε ραξαθηεξηζηεί σο απφζεκα ζηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ζε
αθίλεηα θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ θαηά απηήλ ηελ εκεξνκελία θαη ηεο
πξνεγνχκελεο ινγηζηηθήο αμίαο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. ηαλ ν κηινο νινθιεξψλεη ηελ θαηαζθεπή
ή αμηνπνίεζε κηαο ηδηνθαηαζθεπαδφκελεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
αθηλήηνπ θαηά απηήλ ηελ εκεξνκελία θαη ηεο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθήο αμίαο πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα.
Κία επέλδπζε ζε αθίλεηα δηαγξάθεηαη (απαιείθεηαη απφ ηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο) θαηά ηε δηάζεζε
ή φηαλ ε επέλδπζε απνζχξεηαη κνλίκσο απφ ηε ρξήζε θαη δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ
ηε δηάζεζή ηεο επέλδπζεο.
Ρα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζπξζε ή δηάζεζε ηεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα αθνξνχλ ζηελ
δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο δηάζεζεο.
3.10. Κε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Θαηερόκελα πξνο Ξώιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηόηεηεο
Ρα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη νκάδεο ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε πνπ θαηαηάζζνληαη σο
ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαη ηεο
εχινγεο αμίαο ηνπο κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα πψιεζεο. Ρα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη
νκάδεο ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε θαηαηάζζνληαη σο ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε αλ νη ινγηζηηθέο ηνπο
αμίεο αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ κέζσ ζπλαιιαγήο πψιεζεο θαη φρη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο. Ζ ελ ιφγσ
πξνυπφζεζε ηθαλνπνηείηαη κφλν φηαλ ε πψιεζε είλαη πςειά πξνζδνθψκελε θαη ην κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν ή
κία νκάδα ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε είλαη δηαζέζηκα πξνο άκεζε πψιεζε ζηελ παξνχζα ηνπο θαηάζηαζε, ε
Γηνίθεζε πξέπεη λα έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ πψιεζε, ε δε πψιεζε ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη λα αλαγλσξηζηεί σο
νινθιεξσκέλε εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηαμηλφκεζεο.
3.11. Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ:
Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο
Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηελ Γηνίθεζε
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ
θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο θαζψο
αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα θαηαρσξεζεί ην κέζν, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο φζνλ αθνξά
ζηελ απνηίκεζή ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο θάζε πξνζδηνξηδφκελνπ απνηειέζκαηνο είηε ζηα
Απνηειέζκαηα Σξήζεο, είηε ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο ηεο εκεξνκελίαο
δηαθαλνληζκνχ.
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Ζ εθηίκεζε ηεο απνκείσζεο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εκεξνκελία Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ είηε φηαλ
ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ηεθκήξηα φηη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ή νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπο είηε φρη.
3.11.1. Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία
Ρα Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη ζαλ Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε ή δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα λα ηαμηλνκεζνχλ ζε
άιιεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηήλ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, εθφζνλ απηή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί
αμηφπηζηα, κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπο λα αλαγλσξίδνληαη ζηα Ίδηα Θεθάιαηα κεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ
θάζε επίδξαζεο απφ θφξνπο.
Ζ Γηνίθεζε αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφηε κία κεηνρή έρεη ππνζηεί
κφληκε απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο. Ν πξνζδηνξηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη ππνθεηκεληθή θξίζε θαη ε Γηνίθεζε
πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γηα ην ηη ζπληζηά ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηελ εχινγε αμία ησλ κεηνρηθψλ
επελδχζεσλ θάησ απφ ην θφζηνο θηήζεσο ηνπο.
Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ θξίζε ηεο αμηνινγεί κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, γηα ηηο κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηε ζπλήζε κεηαβιεηφηεηα (volatility) ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Ζ
απνκείσζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε φηαλ ππάξρεη έλδεημε ρεηξνηέξεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
εθδφηε, ηεο επίδνζεο ηνπ θιάδνπ θαη ηνκέα εξγαζηψλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηακεηαθψλ
ξνψλ, είηε αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία.
Θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ απνκείσζε ησλ Γηαζέζηκσλ πξνο Ξψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζσξεπηηθά
θέξδε ή δεκηέο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα Ίδηα Θεθάιαηα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Πε πεξίπησζε απνκείσζεο, ην πνζφ ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε θαη
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
απνπιεξσκψλ θεθαιαίσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ) θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ θάζε δεκηά απνκείσζεο πνπ έρεη
πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί.
Νη δεκίεο απνκείσζεο ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν θαηαηαζζφκελν σο Γηαζέζηκν πξνο Ξψιεζε πνπ είραλ
αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα γηα επέλδπζε δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Νη δεκηέο πνπ
είραλ αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη νη νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ
απνκείσζε ρξεσζηηθψλ ηίηισλ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, εάλ ε αχμεζε (αλαζηξνθή
απνκείσζεο) ζρεηίδεηαη κε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο ζηελ Θαηάζηαζε
Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.
3.11.2. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο θαη
πξνζδηνξηζκέλεο θαηαβνιέο ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ
ν κηινο παξέρεη ρξήκαηα, πξντφληα ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε ρσξίο πξφζεζε εκπνξηθήο
εθκεηάιιεπζεο. Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε 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 απνκείσζή 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 απνκείσζή ηνπο. Νη ινηπέο απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη
γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο. Νη νκάδεο έρνπλ ζαλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ γεσγξαθηθή
θαηαλνκή, ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ θαη, εάλ ππάξρνπλ, άιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ.
Νη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ
ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Απηά ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κε
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Πηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηαμηλνκνχληαη ζαλ εκπνξηθέο θαη
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άιιεο απαηηήζεηο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Νκίινπ.
3.11.3.

Δύινγε Αμία

Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζε κία ελεξγφ αγνξά απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαθνξά ζε
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Δάλ ε αγνξά γηα κία επέλδπζε δελ είλαη
ελεξγφο ηα ΔΙΡΑ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο απνηίκεζεο. Ν ζθνπφο ηεο ρξήζεο
κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ εκεξνκελία
επηκέηξεζεο γηα κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε παξαθηλνχκελε απφ ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθνχο
παξάγνληεο. Πηηο ηερληθέο απνηίκεζεο πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ ζε θαζαξά εκπνξηθή
βάζε, ε αλαθνξά ζηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία ελφο νπζησδψο ζπλαθνχο κέζνπ, ε αλάιπζε ησλ
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη κνληέια απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο.
3.12.

Απνζέκαηα

Ρα Απνζέκαηα πεξηιακβάλνπλ πξψηεο χιεο, πιηθά, θαη αγαζά πνπ αγνξάζηεθαλ.
Ρν θφζηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα θζάζνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ
παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε, νη νπνίεο είλαη άκεζα απνδνηέεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη έλα
κέξνο γεληθψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή, ην νπνίν απνξξνθάηαη κε βάζε ηελ θαλνληθή
δπλακηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ρν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ηα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή
κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.
Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην εθηηκψκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε.
Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν First In-First Out (FIFO).
3.13.

Φόξνο Δηζνδήκαηνο

3.13.1. Ρξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε / ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελεο ρξήζεο αλαθνξάο πνπ δελ έρνπλ
θαηαβιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
πνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη
ζηε δεκνζηνλνκηθή ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ βάζεη ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα ηελ ρξήζε. ιεο νη
κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα
απνηειέζκαηα.
3.13.2. Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηε 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.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα
αληηζηαζκηζηνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα θαη κε ην Γ.Ι.Ξ. 12, δελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζε ζρέζε κε ηελ
ππεξαμία.
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 Eηαηξεία ελψ
αλακέλεηαη φηη ε πξνζσξηλή δηαθνξά δελ ζα αλαζηξαθεί ην κέιινλ. Δπηπξνζζέησο, νη θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ
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κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε επφκελεο ρξήζεηο θαζψο θαη θνξνινγηθέο πηζηψζεηο 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, νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο / δεκηά.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
πνπ αλακέλεηαη 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 ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
Νη 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.
Ν κηινο 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 Νηθνλνκηθήο Θέζεο 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.
3.14. Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ρακεηαθά Ηζνδύλακα
Ρα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Απηψλ 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. Νη αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
Γηα ηνλ ζθνπφ ησλ Θαηαζηάζεσλ Ρακεηαθψλ Ονψλ, ηα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Απηψλ απνηεινχληαη
απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαο ηα εθθξεκή
ππφινηπα ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξαλαιήςεσλ (bank overdrafts).
3.15. Ίδηα Θεθάιαηα
Ρν Κεηνρηθφ Θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Νη
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 πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ.
Ρα 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.
Αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηήζεη ηνπο ίδηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηεο ηίηινπο, ηα κέζα απηά (νη «ίδηεο κεηνρέο»)
αθαηξνχληαη απφ ηα Ίδηα Θεθάιαηα. Αλ απηέο νη κεηνρέο επαλεθδίδνληαη κεηαγελέζηεξα, ην ηίκεκα πνπ
ιακβάλεηαη (θαζαξφ απφ ηα ζρεηηθά θφζηε ηεο ζπλαιιαγήο θαη ην ζρεηηθφ φθεινο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο)
πεξηιακβάλεηαη ζηα Ίδηα Θεθάιαηα πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο. Θαηά ηελ αγνξά, πψιεζε, έθδνζε, ή
αθχξσζε ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα θέξδνο ή δεκία ζηα
απνηειέζκαηα.
Ρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πεξηιακβάλεη θέξδε θαη δεκηέο εμαηηίαο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
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απφ ηελ κεηαηξνπή πεξηιακβάλνληαη ζην απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο. Ρα παξαθξαηεζέληα θέξδε πεξηιακβάλνπλ
ηα ηξέρνληα απνηειέζκαηα θαη απηά πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ φπσο γλσζηνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
3.16. Ξαξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη Βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
3.16.1. Ξαξνρέο Δμόδνπ από ηελ πεξεζία
Νη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαηαβάιινληαη φηαλ ε απαζρφιεζε ηεξκαηίδεηαη απφ ηνλ κηιν γηα
ζπληαμηνδφηεζε ηνπ κηζζσηνχ. Πχκθσλα κε ηνλ ππεξεζηαθφ θαλνληζκφ ησλ ΔΙΡΑ νη κηζζσηνί είλαη κφληκνη
ππάιιεινη. Θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γίλεηαη κφλν γηα ζνβαξνχο πεηζαξρηθνχο ιφγνπο θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε. Γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ έγγακσλ γπλαηθψλ ηζρχεη απηφ
πνπ πξνβιέπνπλ θάζε θνξά νη αζθαιηζηηθνί λφκνη.
Ζ Δηαηξεία έρεη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.
2112/1920. Ν ππνινγηζκφο γίλεηαη απφ πηπρηνχρν αλαινγηζηή κε ηε κέζνδν ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο
κνλάδαο. ια ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005, εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα
Γ.Ξ.Σ.Α., θαηαρσξήζεθαλ. Ζ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν Γ.Ι.Ξ. 19 θαηαρσξεί ηπρφλ
αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηεπζείαλ ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα.
Κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο Ππιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ην αλψηαην φξην απνδεκίσζεο εξγαδνκέλνπ ζηα ΔΙΡΑ
αλέξρεηαη ζε € 30.070,15 (απφιπην λνχκεξν). Ν ππνινγηζκφο ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία έρεη
ιάβεη ππφςε ηνλ παξάγνληα απηφ.
3.17.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεώζεηο

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν κηινο ζπκκεηέρεη ζε κία ζπκβαηηθή ζπκθσλία
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ν κηινο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή
αθπξψλεηαη ή ιήγεη.
Νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζην θνλδχιη ησλ «Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ» ζηελ Θαηάζηαζε
Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.
Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη
ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ.
Ρα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο», φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ.
Ρα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο φηαλ νη ππνρξεψζεηο
δηαγξάθνληαη θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ.
ηαλ 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 ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.
3.18.

Ινηπέο Ξξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα νδεγήζεη ζε εθξνή
νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηνλ κηιν ελψ απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη αμηφπηζηα. Ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο
ή/θαη 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.
Νη πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο αλαγλσξίδνληαη κφλν εάλ έρεη αλαπηπρζεί θαη εθηειεζηεί έλα ιεπηνκεξέο ηππηθφ
πξφγξακκα, ή ε Γηνίθεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ αλαθνηλψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζ’ απηνχο πνπ
πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ απηφ. Ξξνβιέςεηο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο.
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

ηαλ 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. Ρν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε δελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο.
Ρν 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. Νη
πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε εθηίκεζε.
Νη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα
δέζκεπζε κε βάζε ηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο
Θέζεο, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα δέζκεπζε.
ηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε
παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε.
Ρν πξν θφξνπ επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία
ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο ζπλαθείο κε ηελ ππνρξέσζε θηλδχλνπο. Ρν επηηφθην δελ αληαλαθιά θηλδχλνπο γηα ηνπο
νπνίνπο νη κειινληηθέο εθηηκήζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ πξνζαξκνζηεί.
ηαλ 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. ηαλ 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.
Πε 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 ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο, εθηφο εάλ ζεσξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλέλσζεο
επηρεηξήζεσλ.
Απηέο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 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 απφζβεζε.
Ξηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ κηιν πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο.
3.19.

Πηξνγγπινπνηήζεηο

Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

4.

Γνκή ηνπ Νκίινπ

Ζ δνκή ηνπ Νκίινπ ΔΙΡΑ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
Δηαηξεία
ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.
ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

5.

Έδξα
ΔΙΙΑΓΑ
ΔΙΙΑΓΑ
ΔΙΙΑΓΑ

% Ππκκεηνρήο
Κεηξηθή
99,98%
70,00%

Κέζνδνο Δλνπνίεζεο
Νιηθή
Νιηθή

Ππκκεηνρή
Άκεζε
Άκεζε

Αλάιπζε θνλδπιίσλ ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ

Λα ζεκεησζεί φηη ηπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα ζηνπο πίλαθεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε φιεο ηηο
θαησηέξσ ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
5.1.

Δλζώκαηα Ξάγηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη, ζηηο κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο ζην θφζηνο θηήζεο
κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο.
Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 δελ ππήξραλ ππνζήθεο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο
θαη ηνπ Νκίινπ.
Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κεηαβνιψλ ησλ παγίσλ ηνπ Νκίινπ γηα ην 2016 θαη ην 2015 αληίζηνηρα:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

Δδαθηθέο
Δθηάζεηο

Θηίξηα

Κεραλνινγηθφο
Δμνπιηζκφο

Κεηαθνξηθά
Κέζα

Έπηπια
θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ
εθηέιεζε

Πχλνιν

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2015

82.845

66.825

24.950

2.000

2.451

286

179.357

Ξξνζζήθεο
Κεηαθνξέο
Γηαγξαθέο παγίσλ
Ξσιήζεηο παγίσλ
Γαπάλε απφζβεζεο
Απνζβέζεηο δηαγξαθέλησλ παγίσλ
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2015
Ξξνζζήθεο
Κεηαθνξέο
Γηαγξαθέο παγίσλ
Ξσιήζεηο παγίσλ
Γαπάλε απφζβεζεο
Απνζβέζεηο απνζπξζέλησλ/πσιεζέλησλ παγίσλ
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2016

82.845
82.845

13
557
(1)
(3.820)
1
63.575
7
479
(3.419)
60.642

7
(80)
(3.696)
79
21.261

35
(41)
(716)
(705)
759
1.331
53
(1)
(410)
(640)
411
744

334
201
(314)
(1.036)
313
1.949
857
142
(36)
(872)
36
2.076

792
(758)
320
518
(621)
217

1.181
(436)
(716)
(9.257)
1.152
171.281
1.435
(84)
(410)
(8.617)
493
164.098

(48)
(3.686)
46
17.574

ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

Κηθηή ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2015
Κηθηή ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2015
Κηθηή ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2016

Δδαθηθέο
Δθηάζεηο
82.845
82.845
82.845
82.845
82.845
82.845

Θηίξηα
116.776
(49.950)
66.825
117.344
(53.770)
63.574
117.829
(57.189)
60.641

Κεραλνινγηθφο
Δμνπιηζκφο
57.600
(32.650)
24.950
57.528
(36.267)
21.261
57.481
(39.908)
17.572

Κεηαθνξηθά
Κέζα
25.712
(23.712)
2.000
24.989
(23.660)
1.330
24.666
(23.889)
777

Έπηπια
Αθηλεηνπνηήζεηο
θαη
ππφ
ινηπφο
εθηέιεζε
εμνπιηζκφο
84.819
286
(82.368)
2.451
286
85.047
320
(83.094)
1.953
320
85.976
217
(83.929)
2.047
217
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Πχλνιν
368.037
(188.679)
179.357
368.072
(196.791)
171.281
369.013
(204.915)
164.098

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κεηαβνιψλ ησλ παγίσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2016 θαη ην 2015 αληίζηνηρα:
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ξνζά ζε ρηι. €

Δδαθηθέο
Δθηάζεηο

Θηίξηα

Κεραλνινγηθφο
Δμνπιηζκφο

Κεηαθνξηθά
Κέζα

Έπηπια
θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ
εθηέιεζε

Πχλνιν

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2015

82.845

66.700

24.944

1.784

2.015

286

178.574

Ξξνζζήθεο
Κεηαθνξέο
Γηαγξαθέο παγίσλ
Ξσιήζεηο παγίσλ
Γαπάλε απφζβεζεο
Απνζβέζεηο δηαγξαθέλησλ παγίσλ
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2015
Ξξνζζήθεο
Κεηαθνξέο
Γηαγξαθέο παγίσλ
Ξσιήζεηο παγίσλ
Γαπάλε απφζβεζεο
Απνζβέζεηο δηαγξαθέλησλ παγίσλ
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2016

82.845
82.845

557
(3.794)
63.463
479
(3.395)
60.547

7
(80)
(3.694)
79
21.256

35
(3)
(716)
(623)
719
1.195
40
(1)
(419)
(576)
419
659

171
201
(170)
(858)
169
1.529
742
142
(36)
(712)
36
1.700

792
(758)
320
518
(621)
217

1.005
(253)
(716)
(8.970)
967
170.608
1.300
(84)
(419)
(8.369)
501
163.538

(48)
(3.686)
46
17.569

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ξνζά ζε ρηι. €

Κηθηή ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2015
Κηθηή ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2015
Κηθηή ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2016

Δδαθηθέο
Δθηάζεηο
82.845
82.845
82.845
82.845
82.845
82.845

Θηίξηα
116.482
(49.782)
66.700
117.039
(53.576)
63.462
117.517
(56.971)
60.547

Κεραλνινγηθφο
Δμνπιηζκφο
57.585
(32.642)
24.944
57.513
(36.257)
21.256
57.466
(39.897)
17.569

Κεηαθνξηθά
Κέζα
24.421
(22.637)
1.785
23.736
(22.541)
1.197
23.357
(22.697)
660

Έπηπια
θαη
Αθηλεηνπνηήζεηο
ινηπφο
ππφ εθηέιεζε
εμνπιηζκφο
81.885
286
(79.870)
2.016
286
82.088
320
(80.559)
1.529
320
82.936
217
(81.235)
1.701
217

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πθίζηαληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 36 ελδείμεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ
εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη ησλ θηηξίσλ ηεο επηρείξεζεο. πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ελδείμεηο φηη ε αγνξαία αμία ησλ
παγίσλ έρεη κεησζεί σο απνηέιεζκα αθελφο ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη αθεηέξνπ
ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ.
Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φκσο φηη πινπνίεζε ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεσλ ΔΙΡΑ 2017 – 2021 θαη ε ζπλεπαγφκελε
βειηίσζε ζε επίπεδν θεξδνθνξίαο θαη ξεπζηφηεηαο (βι. ζει. 29 - 32) ζα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία θαη ζα
ηελ νδεγήζεη ζε αλάθακςε. Πην νηθνλνκηθφ απηφ πεξηβάιινλ ε αμία ησλ πάγησλ ηεο Δηαηξείαο αλακέλεηαη λα
απμεζεί θαη ζπλεπψο δε ζπλίζηαληαη ζην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ιφγνη αλαγλψξηζεο δεκίαο απνκείσζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ.
5.2.

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο:
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Πχλνιν
363.504
(184.930)
178.574
363.540
(192.932)
170.608
364.338
(200.800)
163.538

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Ξνζά ζε ρηι. €

ΝΚΗΙΝΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα Ζ/

Ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα Ζ/

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία
ηελ 1/1/2015
Ξξνζζήθεο
Ξνζφ απφζβεζεο
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία
ηελ 31/12/2015
Ξξνζζήθεο
Ξνζφ απφζβεζεο
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία
ηελ 31/12/2016

5.3.

3.442

2.311

298
(1.311)

140
(983)

2.430

1.468

518
(892)

444
(555)

2.056

1.357

Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα

Νη κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο παξνπζηάδνληαη
ζπλνπηηθά παξαθάησ:
ΝΚΗΙΝΠ - ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Κέζνδνο
Δχινγεο
αμίαο

Ξνζά ζε ρηι. €
Θφζηνο απνηίκεζεο 1/1/2015

5.699

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2015
Θέξδε / (δεµίεο) απφ πξνζαξµνγέο ηεο εχινγεο
αμίαο
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2015
Θέξδε / (δεµίεο) απφ πξνζαξµνγέο ηεο εχινγεο
αμίαο
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2016

5.699
(419)
5.280
5.280

Νη Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 πεξηιακβάλνπλ αθίλεηε πεξηνπζία (νηθφπεδα) ζηνπο
λνκνχο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο, Καγλεζίαο, Θαξδίηζαο, Ιάξηζαο θαη Έβξνπ.
Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα εθηηκψληαη εηεζίσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ θάζε έηνπο ζηελ εχινγε αμία βάζεη ησλ ηηκψλ
ηεο αγνξάο θαζνξηδφκελε απφ έλαλ αλεμάξηεην εηδηθεπκέλν εθηηκεηή.
5.4.

Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ζηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο:
Ξνζά ζε ρηι. €
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
ΔΙΡΑ Α.Δ.

31/12/2016

31/12/2015

ΑΚΔΠΝ ΞΝΠΝΠΡΝ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

ΚΔΘΝΓΝΠ
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΔΓΟΑ-ΣΥΟΑ

ΡΝΚΔΑΠ
ΓΟΑΠTΖΟΗΝΡΖΡΑΠ

14.067

14.067

99,98%

Νιηθή ελζσκάησζε

Διιάδα

Ραρπκεηαθνξέο

126

126

70,00%

Νιηθή ελζσκάησζε

Διιάδα

Δθπαίδεπζε
πξνζσπηθνχ

Κείνλ:
Πσξεπκέλε
πξφβιεςε

(126)

(126)

Πύλνιν επελδύζεσλ
ζε ζπγαηξηθέο
επηρεηξήζεηο

14.067

14.067

ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ

Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ Α.Δ.: Ηδξχζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2000, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή αγνξά
ηαρπκεηαθνξψλ (πφξηα-πφξηα) θαη ηα ΔΙΡΑ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ κε πνζνζηφ 99,98%, ελψ κε 0,02%
ζπκκεηέρνπλ νη εξγαδφκελνη κέζσ ηεο Ξαλειιήληαο Νκνζπνλδίαο Πσκαηείσλ Ραρπδξνκηθψλ (Ξ.Ν.Π.Ρ.).
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο αλέξρεηαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ζε € 14.070.008,45
δηαηξνχκελν ζε 479.387 θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 29,35 εθάζηεο.
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

ΘΔΘ – ΔΙΡΑ Α.Δ.: Ηδξχζεθε ζηηο 19 Ηνπλίνπ 1998. Θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΘΔΘ-ΔΙΡΑ Α.Δ. είλαη ε
εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ΔΙΡΑ. Ρα ΔΙΡΑ ζπκκεηέρνπλ ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην κε πνζνζηφ 70%, ελψ κε 30% ζπκκεηέρνπλ νη εξγαδφκελνη κέζσ ηεο Ξαλειιήληαο
Νκνζπνλδίαο Πσκαηείσλ Ραρπδξνκηθψλ (Ξ.Ν.Π.Ρ.). Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην
αλεξρφηαλ ζε € 180.000 (6.000 κεηνρέο ησλ € 30,00 απφιπην λνχκεξν). Ζ Δηαηξεία έρεη απνκεηψζεη πιήξσο
ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ. (€ 126 ρηι.).
5.5.

Γηαζέζηκα πξνο Ξώιεζε Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

Ζ κεηαβνιή ησλ Γηαζέζηκσλ πξνο Ξψιεζε Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ αλαιχεηαη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ - ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ξνζά ζε ρηι. €

2016

πφινηπν έλαξμεο
Αχμεζε
(Αχμεζε) / κείσζε ζηα ίδηα
θεθάιαηα απφ πξνζαξκνγέο ζηελ
εχινγε αμία
πόινηπν θιεηζίκαηνο

2015

6.231

3.310

-

3.000

(2.377)

(79)

3.855

6.231

Ζ κεηαβνιή (κείσζε) ησλ € 2.377 ρηι. ζηελ εχινγε αμία αλαιχεηαη σο εμήο: Νκφινγα κείσζε € 7 ρηι.,
Σξεφγξαθα κείσζε € 2.500 ρηι. (απνηίκεζε ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Attica Bank) θαη Ακνηβαία
Θεθάιαηα αχμεζε € 130 ρηι.. Αληηζηνίρσο γηα ην 2015 ε κεηαβνιή (κείσζε) ησλ € 79 ρηι. ζηελ εχινγε αμία
αλαιχεηαη σο εμήο: Νκφινγα κείσζε € 12 ρηι., Σξεφγξαθα κείσζε € 210 ρηι. (απνηίκεζε ζπκκεηνρήο ηεο
Δηαηξείαο ζηελ Attica Bank) θαη Ακνηβαία Θεθάιαηα αχμεζε € 143 ρηι..
H αχμεζε ησλ € 3.000 ρηι. γηα ην 2015 αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 (16/12/2015) ζηελ
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Attica Bank, κε ηελ απφθηεζε 10 εθ. κεηνρψλ έλαληη € 0,30.
Ρα Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη παξαθάησ ζηηο βαζηθέο ηνπο
θαηεγνξίεο:
Ξνζά ζε ρηι. €

2016

2015

Νκφινγα
Σξεφγξαθα
Ακνηβαία θεθάιαηα
Πύλνιν

9

16

292

2.792

3.554

3.424

3.855

6.231

ια ηα Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 πθίζηαληαη ζην ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο νη απνζπψκελνη ηίηινη ΑΔΞ πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία κε ινγηδφκελε αμία ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνιφγσλ πνπ
αληαιιάρζεθαλ κε ην PSI. θίζηαληαη επηπιένλ Ακνηβαία Θεθάιαηα Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ, Νκνινγηψλ θαζψο
θαη Κεηνρηθά.
5.6.

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο
ΝΚΗΙΝΠ

Ξνζά ζε ρηι. €
Δγγπήζεηο απφ ελνίθηα
Δγγπήζεηο επηρεηξήζεσλ
θνηλήο σθέιεηαο
Πύλνιν

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2016

2015

374

369

321

320

109
483

90
458

56
377

47
368

Νη Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ εγγπήζεηο αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ζην ηέινο ηεο
ιήμεο ησλ ελνηθηαζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.
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5.7.

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη πνρξεώζεηο

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλάθηεζεο ή δηαθαλνληζκνχ
ηνπο.
Ρα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλαθηεζνχλ ή ζα
δηαθαλνληζηνχλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο,
ρξεζηκνπνηήζεθε o θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη γηα ην 2016, δειαδή 29% (ΞΝΙ 1159/2015).
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζην βαζκφ πνπ
είλαη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε κε ηα νπνία ζα ζπκςεθηζηνχλ νη αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη κεηψλνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία δελ είλαη πιένλ πξνθαλέο φηη ε ζρεηηθή
κειινληηθή θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζα εμαζθαιηζζεί.
Νη θηλήζεηο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ πξηλ θαη κεηά ηνλ
ζπκςεθηζκφ ηνπο έρνπλ σο θάησζη:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο
δεκηέο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Ππκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Απνζέκαηα
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο Γ' ΘΞΠ
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν
Ππκςεθηζκφο
Θαζαξή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε / (Yπνρξέσζε)

2016

2015

Αλαβαιιφκελε
Αλαβαιιφκελε
Αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή
θνξνινγηθή
θνξνινγηθή
απαίηεζε
ππνρξέσζε
απαίηεζε
51
(27.351)
-

Αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή
ππνρξέσζε
(28.161)

(72)

(140)

-

(288)

2.088

-

2.199

-

-

-

609

-

-

(999)

-

(999)
-

-

-

-

870

-

821

-

-

(57.317)

-

(43.738)

37.149

-

37.631

-

5.512

-

6.265

-

430

-

1.090

-

2.907

-

3.301

-

48.935

(85.807)

51.916

(73.186)

48.935

(85.807)

51.916

(73.186)

(36.873)

(21.270)

Νη θηλήζεηο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο πξηλ θαη κεηά ηνλ
ζπκςεθηζκφ ηνπο έρνπλ σο θάησζη:
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
ETAIΟEIA
Ξνζά ζε ρηι. €

2016

2015

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Αλαβαιιφκελε
Αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή
θνξνινγηθή
ππνρξέσζε
απαίηεζε
(27.351)
-

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

-

(140)

-

(198)

2.088

-

2.199

-

-

-

-

-

-

(999)

-

(999)

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο
δεκηέο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

Αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή
απαίηεζε

Ππκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Απνζέκαηα

-

-

-

-

870

-

821

-

-

(57.317)

-

(43.738)

37.050

-

37.548

-

5.512

-

6.265

-

430

-

1.090

-

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο Γ' ΘΞΠ
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν
Ππκςεθηζκφο

Αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή
ππνρξέσζε
(28.215)

2.907

-

3.301

-

48.857

(85.807)

51.223

(73.150)

48.857

(85.807)

51.223

(73.150)

Θαζαξή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε / (Yπνρξέσζε)

(36.950)

(21.926)

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηνπ Νκίινπ γηα ην 2016 έρεη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

Αλαγλσξηζκέλεο ζηα
Απνηειέζκαηα
Σξήζεο

Αλαγλσξηζκέλεο ζηα
Ίδηα Θεθάιαηα

1/1/2016

31/12/2016

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο (ππνρξεώζεηο)
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο
δεκηέο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Ππκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Απνζέκαηα
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ
απφ ηελ ππεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο Γ' ΘΞΠ
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν

(28.161)

-

861

(27.300)

(288)

-

75

(213)

2.199

(110)

-

2.088

609

-

(609)

(999)

-

-

(999)

-

-

-

-

821

-

49

870

(43.738)

-

(17.344)

(57.317)

37.631

6

(489)

37.149

6.265

-

(753)

5.512

1.090

-

(660)

430

3.301

-

(394)

2.907

(21.270)

(1.039)

(14.564)

(36.873)

51.916

-

()

48.956

(73.186)

-

-

(85.829)

Αλαιπφκελεο σο:
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015 έρεη σο εμήο:
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

Αλαγλσξηζκέλεο ζηα
Απνηειέζκαηα
Σξήζεο

Αλαγλσξηζκέλεο ζηα
Ίδηα Θεθάιαηα

1/1/2015

31/12/2015

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο (ππνρξεώζεηο)
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο
δεκηέο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Ππκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Απνζέκαηα
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ
απφ ηελ ππεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο Γ' ΘΞΠ
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν

(25.646)

-

(2.515)

(28.161)

(389)

-

101

(288)

2.099

100

-

2.199

1.802

-

(1.192)

609

(1.005)

-

6

(999)

66

-

(66)

-

736

-

85

821

(26.394)

-

(17.344)

(43.738)

35.709

(1.469)

3.392

37.631

6.081

-

184

6.265
1.090

979

-

111

1.791

-

1.510

3.301

(4.172)

(1.370)

(15.728)

(21.270)

47.471

-

-

51.916

(51.643)

-

-

(73.186)

Αλαιπφκελεο σο:
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2016 έρεη σο εμήο:
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ξνζά ζε ρηι. €

Αλαγλσξηζκέλεο ζηα
Απνηειέζκαηα
Σξήζεο

Αλαγλσξηζκέλεο ζηα
Ίδηα Θεθάιαηα

1/1/2016

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο (ππνρξεώζεηο)
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο
δεκηέο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Ππκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Απνζέκαηα

31/12/2016

(28.215)

-

863

(27.351)

(198)

-

58

(140)

2.199

(110)

-

2.088

-

-

-

-

(999)

-

-

(999)

-

-

-

870

821

-

49

(43.738)

(935)

(12.644)

(57.317)

37.548

-

(498)

37.050

6.265

-

(753)

5.512

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

1.090

-

(660)

430

Ξξνβιέςεηο

3.301

-

(394)

2.907

(21.926)

(1.045)

(13.979)

(36.950)

51.223

-

-

48.857

(73.150)

-

-

(85.807)

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ
απφ ηελ ππεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο Γ' ΘΞΠ

Πύλνιν
Αλαιπφκελεο σο:
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015 έρεη σο εμήο:
Πειίδα 59 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ξνζά ζε ρηι. €

Αλαγλσξηζκέλεο ζηα
Απνηειέζκαηα
Σξήζεο

Αλαγλσξηζκέλεο ζηα
Ίδηα Θεθάιαηα

1/1/2015

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο (ππνρξεώζεηο)
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο
δεκηέο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

(25.693)

-

(2.522)

(28.215)

(341)

-

143

(198)

2.099

100

-

2.199

1.001

-

(1.001)

-

(1.005)

-

6

(999)

66

-

(66)

-

736

-

85

821

(17.344)

(43.738)

Ππκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Απνζέκαηα
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ
απφ ηελ ππεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο Γ' ΘΞΠ
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν

31/12/2015

(26.394)
35.645

(1.474)

3.376

37.548

6.081

-

184

6.265

979

-

111

1.090

1.791

-

1.510

3.301

(5.035)

(1.374)

(15.517)

(21.926)

46.607

-

-

51.223

(51.642)

-

-

(73.150)

Αλαιπφκελεο σο:
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε

5.8.

Απνζέκαηα

Ρα Απνζέκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €
Θάξηεο ηειεθσλίαο
Ινηπά εκπνξεχκαηα
Αλαιψζηκα πιηθά
Αληαιιαθηηθά παγίσλ ζηνηρείσλ
Πύλνιν
Ξξνβιέςεηο Απνκείσζεο Ινηπψλ Δκπνξεπκάησλ
Ππλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία

2016
1.027
4.601
2.761
426
8.815
(3.002)
5.813

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015
1.151
4.695
2.657
421
8.923
(2.832)
6.091

2016
1.027
4.601
2.582
426
8.637
(3.002)
5.635

2015
1.151
4.695
2.462
421
8.729
(2.832)
5.897

Νη πξνβιέςεηο απνκείσζεο εκπνξεπκάησλ αθνξνχλ απαμησκέλα θαη βξαδέσο θηλνχκελα απνζέκαηα.
O κηινο δελ έρεη ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα.
5.9.

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο

Νη Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Πειίδα 60 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €
Ξειάηεο εζσηεξηθνχ
Ξειάηεο εμσηεξηθνχ
Δπηζθαιείο θαη επίδηθνη πειάηεο
Απαηηήζεηο Γηεζλνχο Ραρπδξνκείνπ
Βξαρ/ζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεκέλσλ επηρ/ζεσλ
Ραρπδξ. Δπηη. εμσηεξηθνχ
Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
Ραρππιεξσκέο πξαθηφξσλ
Κείνλ: Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ
Πύλνιν

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

2016

2015

51.564
2.517
2.568
20.574

65.560
1.160
2.578
22.045

42.584
199
946
20.574

57.359
35
968
22.045

33
203
987
58
6.177

31
12
203
769
58
5.912

33
12
58
-

12
31
58
-

(11.679)
73.001

(12.819)
85.509

(9.277)
55.129

(10.425)
70.083

Νη Απαηηήζεηο Γηεζλνχο Ραρπδξνκείνπ αθνξνχλ θαηαιεθηηθά δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο απφ ηαρπδξνκηθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε
ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ξπζκίδνληαη κέζσ ηεο Γηεζλνχο Ραρπδξνκηθήο Έλσζεο βάζεη δηεζλψλ ζπκθσληψλ.
Γηα ηελ εθθαζάξηζε απηή απαηηείηαη κέζε ρξνληθή πεξίνδνο πεξίπνπ 18 κελψλ. Ιφγσ ηνπ φηη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα είζπξαμήο ηνπο δελ αλακέλεηαη λα απέρεη θαηά πνιχ απφ ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο, απηέο δελ
θαηαρσξήζεθαλ ζε καθξνπξφζεζκνπο ινγαξηαζκνχο. Γηα ην λφκηζκα εθθαζάξηζεο (SDR) αλαθνξά γίλεηαη
ζηελ §6.1 «Ππλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη». Πηηο απαηηήζεηο έλαληη Ξειαηψλ Δζσηεξηθνχ πεξηιακβάλεηαη ην
ππφινηπν ηνπ ΔΦΘΑ (€ 6.510 ρηι.) γηα ην νπνίν (βι. Πεκ. 5.28. «Δλδερφκελεο Απαηηήζεηο - πνρξεψζεηο»)
έρνπλ θηλεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο λνκηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε είζπξαμή ηνπ ιφγσ
θαζπζηέξεζεο απνπιεξσκήο ηνπ.
Ζ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ησλ πξνβιέςεσλ παξαηίζεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €
πφινηπν 1/1

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

2016

2015

12.819

3.288

10.425

856

-

9.626

-

9.569

Ξξφβιεςε πεξηφδνπ
Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πξνβιέςεσλ πνπ αλαζηξάθεθαλ

(1.148)

(95)

(1.148)

-

πόινηπν 31/12

11.671

12.819

9.277

10.425

5.10.

Ινηπά Θπθινθνξνύληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Ρα Ινηπά Θπθινθνξνχληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €
Απαηηήζεηο απφ πξνζσπηθφ
Διιεληθφ Γεκφζην πξνθαηαβνιέο- παξαθξαηνχκελνη θφξνη
Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ
Ινηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη
Δπηζθαιείο ρξεψζηεο
Κείνλ: Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο ινηπψλ απαηηήζεσλ
Πύλνιν

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

2016

2015

29

38

29

38

1.306

1.542

1.089

1.461

6.694

7.510

6.335

7.209

10.665

12.699

8.553

9.787

19.455

19.282

19.455

19.282

(21.073)

(21.480)

(21.073)

(21.480)

17.078

19.592

14.389

16.297

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2016 θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε ην πνζφ ησλ Ινηπψλ Σξεσζηψλ Γηαθφξσλ πεξηιακβάλεη
θπξίσο ηελ απαίηεζε απφ ηνλ Ν.Α.Δ.Γ. (Ι.Α.Δ.Θ.) € 2.410 ρηι., ηελ Eurobank (γηα ηα POS) € 948 ρηι., ηελ
Δ.Δ.Ρ.Ρ. € 405 ρηι., ηελ εηαηξεία Διιεληθά Ιαρεία € 658 ρηι., ηε Western Union € 639 ρηι., ηνπο πειάηεο
ηαρππιεξσκήο € 313 ρηι., πξνπιεξσκέλεο ππεξεζίεο πφξηα-πφξηα € 479 ρηι., αζθάιηζηξα επνκέλσλ ρξήζεσλ
€ 213 ρηι., θαζψο θαη ιεζηείεο-αηαζζαιίεο θαη παξαπνηεκέλα-πιαζηά ραξηνλνκίζκαηα χςνπο € 1.351 ρηι.
Πειίδα 61 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Ζ απαίηεζε απφ ηελ Δ.Δ.Ρ.Ρ. χςνπο € 833 ρηι. αθνξά πξφζηηκα παξειζφλησλ εηψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ
ηελ Αξρή πξνο ηελ Δηαηξεία (βι. Πεκ. 5.28. «Δλδερφκελεο Απαηηήζεηο – πνρξεψζεηο»). Ξνζφ € 401 ρηι.
αθνξά απαίηεζε γηα ην ηέινο εηδηθήο άδεηαο ηνπ 2005 - ε ππφζεζε έρεη παξαπεκθζεί γηα λα επαλαζπδεηεζεί
ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ κεηά απφ δεχηεξε αλαβνιή ζηηο 03/04/2017 θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε
απφθαζεο. Πηηο 15 Ηνπιίνπ 2016 επηζηξάθεθε απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ ην
πξφζηηκν γηα ηέινο εηδηθήο αδείαο ηνπ έηνπο 2003 χςνπο € 428 ρηι.
Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015 ην πνζφ ησλ Ινηπψλ Σξεσζηψλ Γηαθφξσλ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ απαίηεζε απφ ηνλ
Ν.Α.Δ.Γ. (Ι.Α.Δ.Θ.) € 3.200 ρηι., ηελ Δ.Δ.Ρ.Ρ. € 833 ρηι., ηελ εηαηξεία Διιεληθά Ιαρεία € 849 ρηι., ηε Western
Union € 478 ρηι., ηνπο πειάηεο ηαρππιεξσκήο € 315 ρηι., πξνπιεξσκέλεο ππεξεζίεο πφξηα-πφξηα € 515 ρηι.,
αζθάιηζηξα επνκέλσλ ρξήζεσλ € 308 ρηι., θαζψο θαη ιεζηείεο-αηαζζαιίεο θαη παξαπνηεκέλα-πιαζηά
ραξηνλνκίζκαηα χςνπο € 1.861 ρηι.
Πηνπο Γεζκεπκέλνπο Ινγαξηαζκνχο Θαηαζέζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαηαζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ δεζκεπηεί σο
αζθάιεηα γηα έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ππέξ ηξίησλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε έξγσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαγσληζκνχο.
5.11.

Ξξνθαηαβνιέο

Πηηο Ξξνθαηαβνιέο πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο απφ δνζείζεο πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο (θπξίσο
εζσηεξηθνχ) παγίσλ, ησλ νπνίσλ ην χςνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 αλεξρφηαλ ζε € 230 ρηι. (31 Γεθεκβξίνπ
2015: € 215 ρηι.).
5.12.

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα Απηώλ

Ρα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Απηψλ Νκίινπ θαη Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

2016

2015

Ρακείν

22.835

19.215

22.690

19.064

Γηαζέζηκα ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο

32.778

20.684

28.874

17.902

Πύλνιν Ρακεηαθώλ Γηαζεζίκσλ θαη Ηζνδύλακσλ Απηώλ
Αιιειφρξενη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί

55.613

39.899

51.563

36.966

(116.854)

(106.817)

(116.854)

(106.817)

2.470

2.461

2.470

2.461

(58.772)

(64.457)

(62.821)

(67.390)

Ρφθνη αιιειφρξεσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, φπσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 δελ ππάξρεη ζηελ Δηαηξεία δηαζέζηκν πνζφ
ζε πξνζεζκηαθή βξαρππξφζεζκε (2-10 εκεξψλ) θαηάζεζε. Ρν ζχλνιν ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο
Δηαηξείαο θαηεπζχλεηαη πξνο κείσζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ νξίνπ ππεξαλάιεςεο απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ
& Γαλείσλ.
Απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Νκίινπ έρνπλ πξνθχςεη ηφθνη (έζνδα) πνζνχ € 7 ρηι.
(31 Γεθεκβξίνπ 2015: € 23 ρηι.) (βι. Πεκ. 5.22.).
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχλνιν ησλ Ρακεηαθψλ Γηαζεζίκσλ θαη Ηζνδπλάκσλ Απηψλ ζηελ Θαηάζηαζε
Ρακεηαθψλ Ονψλ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεη θαη ην ππφινηπν ηνπ Αιιειφρξενπ Ρξαπεδηθνχ Ινγαξηαζκνχ, πνζφ
€ 116.854 ρηι. γηα ην 2016 θαη € 106.817 ρηι. γηα ην 2015.
5.13.

Ίδηα Θεθάιαηα

5.13.1. Κεηνρηθό θεθάιαην
Ρελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 340.814 ρηι. (31 Γεθεκβξίνπ
2015: € 340.814 ρηι.) δηαηξνχκελν ζε 200.479.014 (31 Γεθεκβξίνπ 2015: 200.479.014) θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,70 εθάζηεο (απφιπην λνχκεξν).
5.13.2. Απνζεκαηηθά
Ζ κεηαβνιή ζηα Απνζεκαηηθά ηνπ Νκίινπ αλαιχεηαη σο εμήο:
Πειίδα 62 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
ΝΚΗΙΝΠ
Απνζεκαηηθά
εχινγεο αμίαο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ

Ξνζά ζε ρηι. €

Απνζεκαηηθφ απφ
αλαινγηζηηθέο
(δεκηέο)/θέξδε

Έθηαθηα
απνζεκαηηθά

Πχλνιν

Γεκνζηεπκέλα
πόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015

(218.401)

493

(14.873)

(232.782)

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο

21

-

3.598

3.619

ε

(218.380)

493

(11.275)

(229.163)

πόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016

(218.380)

493

(11.275)

(229.163)

(2.487)

6

3.202

721

(220.867)

500

(8.074)

(228.442)

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015
ε

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
ε

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Ζ κεηαβνιή ζηα Απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο:
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Απνζεκαηηθά
εχινγεο αμίαο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ

Ξνζά ζε ρηι. €

Απνζεκαηηθφ απφ
Ινηπά
αλαινγηζηηθέο
απνζεκαηηθά
(δεκηέο)/θέξδε

Πχλνιν

Γεκνζηεπκέλα
πόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015
Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο

(218.401)

(14.873)

57

(233.217)

21

3.608

-

3.629

ε

(218.380)

(11.265)

57

(229.588)

πόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016

(218.380)

(11.265)

57

(229.588)

(2.487)

3.224

-

736

(220.867)

(8.042)

57

(228.851)

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015
ε

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
ε

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Πηα «Απνζεκαηηθά εχινγεο
αλαβαιιφκελε θνξνινγία.

αμίαο

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ»

πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαινγνχζα

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θίλεζεο πνπ παξνπζίαζε ε Θαζαξή Θέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, παξαηίζεηαη
ζηελ «Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ» ηνπ παξφληνο.
5.14.

πνρξεώζεηο Ξαξνρώλ Ξξνζσπηθνύ ιόγσ Δμόδνπ από ηελ πεξεζία

Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο: Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 19 θαη βαζίδεηαη
ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία. Νη 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,
πνπ αλέξρεηαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ζε € 30.070,15 (απφιπην λνχκεξν) (31 Γεθεκβξίνπ 2015:
€ 30.070,15).
Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ζηα απνηειέζκαηα ηηο δνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Νη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε
πεξίνδν 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 ππνρξέσζή ηεο λα θαηαβάιεη
απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2016 έρνπλ σο θάησζη:
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Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

2016

2015

1,41%

2,21%

Αχμεζε Αλσηάηνπ Νξίνπ Ξαξνρήο

0%

Αχμεζε Απνδνρψλ

0%

2016-2020: 0%
απφ 2021: 1,75%
2016-2020: 0%
απφ 2021: 1,75%

Βάζεη ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Γ.Ι.Ξ. 19 ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο
ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ θαη δελ κεηαθπιίνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο κε βάζε ηηο κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ
θαη ηνλ πιεζσξηζκφ απφ ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε είλαη:
Ξνζά ζε ρηι. €

ΝΚΗΙΝΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ππκθσλία ππνρξεψζεσλ παξνρψλ:

2016

2015

2016

2015

Θαζαξή ππνρξέσζε έλαξμεο πεξηφδνπ

129.764

137.342

129.475

137.097

Αλαινγηζηηθφ (θέξδνο) ζηα ινηπά εηζνδήκαηα

(3.202)

(5.067)

(3.224)

(5.082)

Ξιεξσζείζεο παξνρέο
Πχλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε
ζηα απνηειέζκαηα
Ξαξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο
ηέινπο πεξηόδνπ

(4.352)

(8.416)

(4.352)

(8.416)

5.889

5.905

5.859

5.876

128.099

129.764

127.758

129.475

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ είλαη:
Ξνζά ζε ρηι. €
Ππζηαηηθά ηνπ θαζαξνχ πεξηνδηθνχ θφζηνπο
ζπληαμηνδφηεζεο:

ΝΚΗΙΝΠ
2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

2016

2015

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

3.146

3.640

3.122

3.617

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

2.743

2.265

2.737

2.259

-

-

-

-

Θαλνληθή ρξέσζε ζηα απνηειέζκαηα

5.889

5.905

5.859

5.876

Ππλνιηθή ρξέσζε ζηα απνηειέζκαηα

5.889

5.905

5.859

5.876

Θφζηνο πξνππεξεζίαο - δηαθαλνληζκψλ

Ρα αλσηέξσ απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηηο ππνζέζεηο (νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο) εθπφλεζεο ηεο
αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Έηζη θαηά ηελ 31/12/2016:
Δάλ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη επηηφθην πξνεμφθιεζεο πςειφηεξν θαηά 0,5%, ηφηε ε παξνχζα αμία ηεο
ππνρξέσζεο ζα ήηαλ ρακειφηεξε θαηά πεξίπνπ 4,2%.
Δάλ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη επηηφθην πξνεμφθιεζεο ρακειφηεξν θαηά 0,5%, ηφηε ε παξνχζα αμία ηεο
ππνρξέσζεο ζα ήηαλ πςειφηεξε θαηά πεξίπνπ 4,5%.
Δάλ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη ππφζεζε αχμεζεο απνδνρψλ πςειφηεξε θαηά 0,5%, ηφηε ε παξνχζα αμία
ηεο ππνρξέσζεο ζα ήηαλ πςειφηεξε θαηά πεξίπνπ 0,2%.
Δάλ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη ππφζεζε αχμεζεο απνδνρψλ ρακειφηεξε θαηά 0,5%, ηφηε ε παξνχζα αμία
ηεο ππνρξέσζεο ζα ήηαλ ρακειφηεξε θαηά πεξίπνπ 0,4%.
Δάλ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη ππφζεζε αχμεζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ παξνρήο πςειφηεξε θαηά 0,5%,
ηφηε ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ζα ήηαλ πςειφηεξε θαηά πεξίπνπ 3,9%.
Δάλ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη ππφζεζε αχμεζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ παξνρήο ρακειφηεξε θαηά 0,5%,
ηφηε ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ζα ήηαλ ρακειφηεξε θαηά πεξίπνπ 3,9%.
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5.15.

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Νη Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

2016

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πάγηνπ
ελεξγεηηθνχ
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

21.307
1.100
22.407

2016

24.932
978
25.910

2015

21.307
22
21.329

24.932
22
24.954

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ επελδχζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ γξαθείσλ αλαιχεηαη σο
εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ - ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ξνζά ζε ρηι. €
πόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015

28.975

Αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Kαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο (Πεκ. 5.21)

(4.043)

πόινηπν ηελ 31/12/2015

24.932

πόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016

24.932

Αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Kαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο (Πεκ. 5.21)

(3.625)

πόινηπν ηελ 31/12/2016

21.307

Νη Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο αθνξνχλ εγγπήζεηο εθκίζζσζεο αθηλήησλ.
Ρα αθίλεηα πνπ κηζζψλεη ε Δηαηξεία έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Ρα ελνίθηα ησλ κε
αθπξψζηκσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ είλαη πιεξσηέα σο εμήο:
Ξνζά ζε ρηι. €

ΝΚΗΙΝΠ
2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2016

2015

έσο 1 έηνο

10.455

10.494

9.960

10.000

απφ 2 έσο 5 έηε

38.533

38.482

36.852

37.000

κεηά απφ 5 έηε
Πύλνιν

5.16.

24.066

24.480

23.904

24.000

73.054

73.456

70.716

71.000

Καθξνπξόζεζκεο Ξξνβιέςεηο

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ Καθξνπξφζεζκσλ Ξξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγήζεη ν κηινο θαη ε
Δηαηξεία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016:
ΝΚΗΙΝΠ

Ξνζά ζε ρηι. €

Ξξφβιεςε γηα
δηαθνξέο
θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ

Ξξνβιέςεηο
δηθαζηηθψλ
ππνζέζεσλ

Ξξνβιέςεηο
απνδεκηψζεσλ

Ινηπέο
Ξξνβιέςεηο

Πχλνιν

πόινηπν 1/1/2015

10

80

-

15

105

πόινηπν 31/12/2015

10

80

-

15

105

πόινηπν 31/12/2016

10

80

-

15

105

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ξνζά ζε ρηι. €

Ξξφβιεςε γηα
δηαθνξέο
θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ

Ξξνβιέςεηο
δηθαζηηθψλ
ππνζέζεσλ

Ξξνβιέςεηο
απνδεκηψζεσλ

Ινηπέο
Ξξνβιέςεηο

Πχλνιν

πόινηπν 1/1/2015

-

80

-

-

80

πόινηπν 31/12/2015

-

80

-

-

80

πόινηπν 31/12/2016

-

80

-

-

80
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5.17.

Αιιειόρξενη Ρξαπεδηθνί Ινγαξηαζκνί

Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ην ππφινηπν ηνπ νξίνπ ππεξαλάιεςεο απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ &
Γαλείσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ην ππφινηπν ησλ ζρεηηθψλ ιεμηπξφζεζκσλ ηφθσλ.
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ην ππφινηπν ησλ Αιιειφρξεσλ Ρξαπεδηθψλ Ινγαξηαζκψλ αλεξρφηαλ ζε
€ 116.854 ρηι. (2015: € 106.817 ρηι.). Ζ θαζαξή ππνρξέσζε πξνο ην ΡΞ&Γ ζηηο 31/12/2016 αλέξρεηαη ζε
€ 114.385 ρηι. (ην ππφινηπν πνζφ αθνξά ηφθνπο χςνπο € 2.470 ρηι.), ελψ ε θαζαξή ππνρξέσζε ζηηο
31/12/2015 ήηαλ € 104.356 ρηι. (ηφθνη € 2.461 ρηι.).
Λα ζεκεησζεί φηη ην ηζρχνλ φξην ππεξαλάιεςεο ησλ ΔΙΡΑ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ζην ΡΞ&Γ
(ΦΔΘ 1478/14-7-2015) αλέξρεηαη ζε € 115.000 ρηι..
5.18.

Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεώζεηο

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ Ξξνκεζεπηψλ θαη Ινηπψλ πνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ησλ Ινηπψλ
Βξαρππξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο:
ΝΚΗΙΝΠ

Ξξνκεζεπηέο
Ξνζά ζε ρηι. €

2016

Ξξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ
Ξξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Πύλνιν

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2015

9.930
18

7.809
574

7.149
-

5.910
513

1
9.949

7
8.391

7.149

6.424

ΝΚΗΙΝΠ

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο
Ξνζά ζε ρηι. €
Δπηη. Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ
Απνδνηέεο εηζπξάμεηο ηξίησλ
Ραρπδξνκηθέο επηη. εζσηεξηθνχ
πνρξεψζεηο Γηεζλνχο Ραρπδξνκείνπ
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα
Ινηπνί κεηαβαηηθνί ινγ/ζκνη παζεηηθνχ
Φ.Ξ.Α, Φ.Κ. & Ινηπνί θφξνη
Γεδνπιεπκέλεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ
πνρξεψζεηο πξνο Διιεληθφ Γεκφζην
πνρξεψζεηο απνδεκίσζεο απνιπνκέλσλ
πνρξεψζεηο ζε Ρξάπεδα Eurobank Ergasias
Αζθαιηζηηθά Ρακεία
Δγγπήζεηο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

2016

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2016

2015

72.049
29.747
4.448
19.851
3.179
3.220
90
3.911
1.487
1.145
655
16.359
7.396
5.547
5.353

63.516
18.200
4.412
21.159
221
2.326
100
3.732
3.760
1.084
714
8.391
7.446
5.434
3.882

72.049
29.747
4.448
19.851
3.179
1.212
90
3.841
1.483
1.145
655
16.359
7.248
5.547
3.260

63.516
18.200
4.412
21.159
221
1.444
100
3.683
3.758
1.084
714
8.391
7.393
5.434
2.671

174.437

144.377

170.113

142.181

Νη εχινγεο αμίεο ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ δελ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά, θαζψο εμαηηίαο ηεο
δηάξθεηαο ηνπο ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο, πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Θέζε,
απνηεινχλ κία ινγηθή πξνζέγγηζε ησλ εχινγσλ αμηψλ.
Ρα ΔΙΡΑ έρνπλ αλαιάβεη ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ ΝΓΑ, ΗΘΑ θαη επηδνκάησλ πξφλνηαο θαζψο επίζεο θαη
ηελ είζπξαμε θαη απφδνζε εμνθιήζεσλ ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ φπσο ΓΔΖ, ΔΓΑΞ, ΝΡΔ,
COSMOTE κε απνηέιεζκα ζην ηέινο θάζε κήλα λα εκθαλίδνπλ πςειά ηακεηαθά δηαζέζηκα κε αληίζηνηρε
αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ γίλεηαη ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ
κεηαβνιή απηψλ ησλ δηαζεζίκσλ ηξίησλ (Δπηηαγέο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, Απνδνηέεο εηζπξάμεηο ηξίησλ,
Ραρπδξνκηθέο επηηαγέο εζσηεξηθνχ) ζηελ Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηή θαηεγνξία,
θαζψο ηα δηαζέζηκα απηά δελ απνηεινχλ εηζξνέο/εθξνέο απφ ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ, παξφιν
πνπ ηα έζνδα απφ ηφθνπο δηαρείξηζεο σθεινχλ ηελ Δηαηξεία.
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Ρν θχξην αζθαιηζηηθφ ηακείν ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ είλαη ην ΗΘΑ. Ζ Δηαηξεία πιεξψλεη
ηηο εξγνδνηηθέο ηεο εηζθνξέο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν θαη θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ
πιεξσκή ηνπο. Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο εμαληιείηαη ζηε κεληαία εηζθνξά ηεο.
Ζ Δηαηξεία απνδίδεη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην Ρακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο (ΡΔΑ-ΔΙΡΑ). Πθνπφο ηνπ
Ρακείνπ απηνχ είλαη ε παξνρή ελφο εθάπαμ πνζνχ ζηα κέιε ηνπ θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε. Ζ ππνρξέσζε ηεο
Δηαηξείαο εμαληιείηαη ζηε κεληαία εηζθνξά ηεο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ππνρξέσζε θάιπςεο κειινληηθψλ
ειιεηκκάησλ ηνπ Ρακείνπ απηνχ. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εηζθνξάο ζε εηήζηα βάζε γηα ην 2016 αλέξρεηαη ζε
€ 4.293 ρηι., ελψ ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 είλαη € 417 ρηι..
5.19.

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο

Νη Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ βξαρππξφζεζκν δάλεην απφ ηελ Ρξάπεδα
Αηηηθήο. Ρν δάλεην δελ επηθέξεη ζρεηηθή λνκηθή δέζκεπζε γηα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Δηαηξείαο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ 2016 ε Δηαηξεία θαηέβαιε γηα ηφθνπο ην πνζφ ησλ € 1.146 ρηι..
Γε ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ε κεηαηξνπή ηεο βξαρππξφζεζκεο νθεηιήο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηελ Ρξάπεδα
Αηηηθήο χςνπο € 11.500 ρηι. κέζσ αλαρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΓΠ ΔΙΡΑ ηεο
13εο Ηνπιίνπ 2017. Έπεηηα απφ απαίηεζε ησλ ΔΙΡΑ γηα εχξεζε βηψζηκεο ιχζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Ρξάπεδα, ν αιιειφρξενο ινγαξηαζκφο κεηαβιήζεθε ζε ηζφπνζν ηεο νθεηιήο καθξνπξφζεζκν δάλεην 10εηνχο
δηάξθεηαο (κε δπλαηφηεηα 7εηνχο παξάηαζεο). Κε ηελ ίδηα πεξίπνπ δφζε απνπιεξψλεηαη πιένλ θαη ην
θεθάιαην, ελψ ην βαζηθφ επηηφθην κεηψλεηαη αλαδξνκηθά απφ 1εο Απξηιίνπ 2017 θαηά 4 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο
κνλάδεο.
5.20.

Ξξνθαηαβνιέο Ξαζεηηθνύ

Νη Ξξνθαηαβνιέο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

2016

2015

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ

1.995

2.080

1.995

2.080

Ινηπέο πξνθαηαβνιέο

1.295

1.376

1.210

1.376

3.290

3.456

3.205

3.456

Πύλνιν

5.21.

Αλάιπζε Ινγαξηαζκώλ Απνηειεζκάησλ

Θύθινο Δξγαζηώλ
Πηνλ θάησζη πίλαθα δίλεηαη αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλά θχξηα θαηεγνξία:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €
Αιιεινγξαθία

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2016

2015

192.637

211.943

192.637

211.943

Γέκαηα

15.440

14.720

15.440

14.720

Σξεκαηννηθνλνκηθά

47.363

50.505

47.363

50.505

Δκπνξεχκαηα

1.873

2.416

1.873

2.416

Φηινηειηθά

2.862

3.724

2.862

3.724

53

-

53

-

3.319

3.267

4.703

4.345

Θαζνιηθή πεξεζία

46.823

49.305

46.823

49.305

πεξεζίεο Courier

32.457

28.515

-

-

43

7

-

-

342.870

364.402

311.754

336.958

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα

πεξεζίεο εθπαίδεπζεο
Πύλνιν
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Θόζηνο Ξσιεζέλησλ-Έμνδα Γηνίθεζεο-Έμνδα Γηάζεζεο
Πηνπο θάησζη πίλαθεο δίλεηαη αλάιπζε ηνπ Θφζηνπο Ξσιεζέλησλ, ησλ Δμφδσλ Γηνίθεζεο θαη ησλ Δμφδσλ
Γηάζεζεο ζε επίπεδν Νκίινπ γηα ην 2016 θαη ην 2015 αληηζηνίρσο:
ΝΚΗΙΝΠ

2016
Θφζηνο
πσιεζέλησλ

Ξνζά ζε ρηι. €

Έμνδα
δηνίθεζεο

Έμνδα
δηάζεζεο

Πχλνιν

Θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ

1.263

115

18

1.397

Θφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ

1.587

145

23

1.755

Θφζηνο αλαισζέλησλ αληαιιαθηηθψλ

1.576

144

23

1.743

201.991

18.761

2.973

223.726

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

27.986

3.722

737

32.445

Ξαξνρέο ηξίησλ

26.152

2.487

401

29.040

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο
Ηδηνπαξαγσγή
Πύλνιν

3.004

292

48

3.343

31.184

3.100

515

34.799

8.555

821

133

9.509

5.613

513

80

6.206

(1.307)

(126)

(21)

(1.454)

307.604

29.975

4.931

342.510

ΝΚΗΙΝΠ

2015
Ξνζά ζε ρηι. €

Θφζηνο
πσιεζέλησλ

Έμνδα
δηνίθεζεο

Έμνδα
δηάζεζεο

Πχλνιν

Θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ

1.877

173

27

2.077

Θφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ

1.994

184

29

2.207

Θφζηνο αλαισζέλησλ αληαιιαθηηθψλ

16

1

207.528

19.406

3.079

230.013

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

26.298

3.533

684

30.515

Ξαξνρέο ηξίησλ

27.418

2.604

418

30.440

3.901

373

60

4.335

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα έμνδα

18

31.123

3.068

505

34.696

Απνζβέζεηο

9.508

915

149

10.571

Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο

9.448

870

137

10.455

Ηδηνπαξαγσγή

(205)

(25)

(5)

(235)

318.907

31.103

5.083

355.092

Πύλνιν

Πηνπο θάησζη πίλαθεο δίλεηαη αλάιπζε ηνπ Θφζηνπο Ξσιεζέλησλ, ησλ Δμφδσλ Γηνίθεζεο θαη ησλ Δμφδσλ
Γηάζεζεο ζε επίπεδν Δηαηξείαο γηα ην 2016 θαη ην 2015 αληηζηνίρσο:
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2016
Θφζηνο
πσιεζέλησλ

Ξνζά ζε ρηι. €

Έμνδα
δηνίθεζεο

Έμνδα
δηάζεζεο

Πχλνιν

Θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ

1.263

115

18

1.397

Θφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ

1.587

145

23

1.755

Θφζηνο αλαισζέλησλ αληαιιαθηηθψλ

1.576

144

23

1.743

198.485

18.122

2.846

219.454

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

11.930

1.089

171

13.190

Ξαξνρέο ηξίησλ

24.933

2.276

358

27.567

2.780

254

40

3.074

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα έμνδα

28.013

2.558

402

30.972

Απνζβέζεηο

8.071

737

116

8.924

Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο

5.613

513

80

6.206

(1.220)

(111)

(17)

(1.349)

283.032

25.842

4.059

312.932

Ηδηνπαξαγσγή
Πύλνιν

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015
Ξνζά ζε ρηι. €

Θφζηνο
πσιεζέλησλ

Έμνδα
δηνίθεζεο

Έμνδα
δηάζεζεο

Πχλνιν

Θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ

1.877

173

27

2.077

Θφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ

1.994

184

29

2.207

16

1

Θφζηνο αλαισζέλησλ αληαιιαθηηθψλ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

18

204.424

18.825

2.961

226.210

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

12.881

1.186

187

14.254

Ξαξνρέο ηξίησλ

26.407

2.432

383

29.222

3.719

342

54

4.115

28.514

2.626

413

31.553

Απνζβέζεηο

8.994

828

130

9.952

Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο

9.448

870

137

10.455

Ηδηνπαξαγσγή

(123)

(11)

(2)

(136)

298.151

27.457

4.319

329.927

Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα έμνδα

Πύλνιν

Ινηπά Έζνδα/Έμνδα
Ρα Ινηπά Έζνδα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €
Έζνδα απφ επηδνηήζεηο - επηρνξεγήζεηο
Έζνδα απφ εθκηζζψζεηο αθηλήησλ
Έζνδα απφ απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ
Θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ
Ππκκεηνρή ηξίησλ ζε δηαθεκηζηηθή δαπάλε
Έζνδα απφ πξνκήζεηεο - κεζηηίεο
Έζνδα απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Θαηαιεθηηθά ηέιε δηεζλψλ ζπκςεθηζκψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Θέξδε απφ εθπνίεζε ελζψκαησλ παγίσλ
Ινηπά έζνδα
Πύλνιν

2016
306
264
3.625
103
187
129
35
2.482
3.061
12
765
10.968

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015
579
184
4.043
166
212
331
603
237
560
17
1.240
8.171

2016
306
400
3.625
38
187
129
35
2.482
3.061
12
1.125
11.399

2015
579
377
4.043
166
212
331
603
237
560
17
1.420
8.545
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Δπηδνηήζεηο
Νη επηδνηήζεηο ιακβάλνληαη γηα ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε
Δηαηξεία βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ι.Α.Δ.Θ. (Ινγαξηαζκφο Απαζρφιεζεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο) ηνπ
Ν.Α.Δ.Γ.. Ζ Δηαηξεία παξαθξαηεί απφ ηε κεληαία κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ηεο έλα πνζνζηφ 0,45%
(πξφθεηηαη γηα ππνρξεσηηθή εηζθνξά πνπ ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηηο εηζθνξέο ηνπ ΗΘΑ θαη ηζρχεη γηα φιεο ηηο
επηρεηξήζεηο). Ρν πνζφ δχλαηαη λα επηζηξαθεί ζηελ Δηαηξεία κε ηελ κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο εθφζνλ
πξαγκαηνπνηεζνχλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζην πξνζσπηθφ ηεο. Ζ Δηαηξεία γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη ηδξχζεη ηε
ζπγαηξηθή Δηαηξεία Θ.Δ.Θ.-ΔΙΡΑ Α.Δ.. Ζ θαηαρψξεζε ηνπ εζφδνπ γίλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ε δαπάλε.
Θαηαιεθηηθά ηέιε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Ζ Δηαηξεία απνηειεί κέινο ηεο Γηεζλνχο Ραρπδξνκηθήο Έλσζεο κέζα απφ ηελ νπνία εθθαζαξίδνληαη νη νθεηιέο
θαη απαηηήζεηο ησλ επηκέξνπο ηαρπδξνκηθψλ γξαθείσλ αλά ηνλ θφζκν. Βάζεη ζπκθσλίαο νη απαηηήζεηο θαη νη
ππνρξεψζεηο απηέο έρνπλ νξηζκέλν πεξηζψξην γηα λα εθθαζαξηζηνχλ: Απφ 6 κήλεο έσο 3 ρξφληα (κέζε
πεξίνδνο 18 κήλεο πεξίπνπ). Δπεηδή ε εθθαζάξηζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζπζηεξεί πέξαλ ηνπ
έηνπο, γηα ηα επφκελα έηε γίλεηαη ρξήζε ησλ ινγαξηαζκψλ «Θαηαιεθηηθά ηέιε πξνεγνπκέλσλ εηψλ» (Έζνδα)
θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ «Θαηαιεθηηθά έμνδα πξνεγνπκέλσλ εηψλ» (Έμνδα) γηα ηηο εθθαζαξίζεηο απηέο.
Ρα Ινηπά Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

2016

Δθπηψζεηο πσιήζεσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Εεκηέο απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο εχινγεο αμίαο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα
Θαηαιεθηηθά ηέιε δηεζλψλ ζπκςεθηζκψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Έμνδα απφ πξνβιέςεηο γηα ιεζηείεο θαη δηαξξήμεηο
Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα
Έθηαθηεο δεκίεο
Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
Πύλνιν

5.22.

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

159
106
833
288
1.125
265
83
11
2.872

2016

44
419
501
505
808
2.264
428
49
5.019

2015

159
106
822
288
677
199
19
3
2.274

44
419
497
505
793
2.264
267
43
4.833

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα / Έμνδα

Ζ αλάιπζε ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο αθνινχζσο:
ΝΚΗΙΝΠ

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Ξνζά ζε ρηι. €

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2016

2015

Έζνδα ηφθσλ θαηαζέζεσλ

7

23

7

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

5

112

-

-

12

135

7

13

Πύλνιν

ΝΚΗΙΝΠ

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Ξνζά ζε ρηι. €
Ινηπνί ηφθνη - έμνδα
Γαπάλεο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ
Ινηπά ηξαπεδηθά έμνδα
Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Εεκηέο απνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ
Πύλνιν

2016

13

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2016

2015

7.061

6.626

6.717

6.285

763

367

763

367

30

33

30

33

47

50

47

50

131

50

-

-

-

-

-

928

8.033

7.127

7.558

7.664

Ρα Έζνδα Σξενγξάθσλ αθνξνχλ ηφθνπο ησλ νκνιφγσλ. Νη πηζησηηθνί θαη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη αλαθέξνληαη
θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ηφθνπο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, θαζψο θαη ζε ινηπέο ρξεψζεηο (έμνδα) ηξαπεδψλ. Νη
Πειίδα 70 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Γαπάλεο Γηαθίλεζεο Θεθαιαίσλ αθνξνχλ έμνδα γηα ηελ εχξπζκε ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
θαη θπξίσο ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Νη δηαθνξέο (δεκίεο) απνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ γηα ην
2015 πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Post Insurance.
5.23.

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο

Ν Φφξνο Δηζνδήκαηνο έρεη ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κέζν ζπληειεζηή πνπ ηζρχεη γηα φιε ηε ρξήζε
ηνπ 2016, ν νπνίνο είλαη (ΞΝΙ 1159/2015) 29% (2015: 29%).
Ρν πνζφ ηνπ θφξνπ ζηα θέξδε πξν θφξσλ δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ησλ
ελνπνηεκέλσλ εηαηξεηψλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ, βαζηδφκελνπ ζηνλ
πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο Δηαηξείαο, θαη ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ πνπ πξαγκαηηθά
αλαγλσξίζηεθε ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, έρεη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €

Πεκ.

2016
(71)

(6)

-

-

5.7.

(14.564)

(15.728)

(13.979)

(15.517)

(14.636)

(15.735)

(13.979)

(15.517)

Ρξέρνλ έμνδν θφξνπ
Αλαβαιιφκελνο Φφξνο
Πύλνιν

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

2016

2015

ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €
Θέξδε πξν θφξσλ
Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
Αλακελφκελν θνξνινγηθφ έμνδν κε ηνλ ζεζπηζκέλν
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή
Γαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε
Δπίδξαζε ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ιφγσ αιιαγήο ησλ
θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ
Κφληκεο δηαθνξέο απφ εγγξαθέο πξνζαξκνγψλ ζε Γ.Ξ.Σ.Α.
Ξνζά πνπ θνξνινγήζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο
Κε κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο
Κε αλαγλσξηδνκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο ρξήζεο

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

2016

2015

436

5.470

396

3.092

29%

29%

29%

29%

(126)
(3.835)

(1.586)
(6.684)

(115)
(3.559)

(897)
(6.224)

-

1.990

-

1.891

2.249
124

1.199

2.249
124

1.199

2.170

7.419

2.170

7.419

(14.588)

(17.389)

(14.588)

(17.858)

Ινηπά

(330)

(54)

(260)

(46)

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνεγ. ρξήζεσλ

(609)

(630)

-

(1.001)

(14.636)
-3356%

(15.735)
-288%

(13.979)
-3534%

(15.517)
-502%

Ξξαγκαηνπνηεζέλ θνξνινγηθό έμνδν (θαζαξό)
Πηαζκηζκέλνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο

Γηα ηε ρξήζε 2016 ε Δηαηξεία θαζψο θαη νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ πξναηξεηηθφ θνξνινγηθφ
έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 § Α Λ. 4174/2013. Νη έιεγρνη απηνί βξίζθνληαη ζε
εμέιημε θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2016.
5.24.

Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε

Θακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ δφζεθε ή
ιήθζεθε. Νη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πνπ ηζρχνπλ
θαη γηα ηα κε ζπλδεκέλα κέξε.
Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ ΘΔΘ-ΔΙΡΑ Α.Δ. αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο,
θαζψο θαη ηελ ελνηθίαζε γξαθείσλ.
Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ. αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο
γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηαρείαο κεηαθνξάο (πφξηα-πφξηα), ακνηβέο απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ
θαη ελνηθίαζε γξαθείσλ θαη άιισλ ρψξσλ.

Πειίδα 71 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Γηα ηηο αλαθεξφκελεο ρξήζεηο, ε Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα επηζθάιεηεο ε νπνία λα ζρεηίδεηαη
κε πνζά πνπ νθείινληαη απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.
Αθνινπζνχλ πίλαθεο ελδνεηαηξηθψλ Ξσιήζεσλ/Αγνξψλ θαη Απαηηήζεσλ/πνρξεψζεσλ:
ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΞΩΙΖΠΔΗΠ / ΑΓΝΟΔΠ 2016
ΞΩΙΖΡΖΠ

ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ

Ξνζά ζε ρηι. €

ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΠΛΝΙΑ

ΔΙΡΑ Α.Δ.

*

383

2.333

2.716

ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

354

*

2

356

ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.

2.841

25

*

2.866

ΠΛΝΙΑ

3.195

408

2.335

5.938

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΞΩΙΖΠΔΗΠ / ΑΓΝΟΔΠ 2015
ΞΩΙΖΡΖΠ

ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ

Ξνζά ζε ρηι. €

ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΠΛΝΙΑ

ΔΙΡΑ Α.Δ.

*

760

1.090

1.851

ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

396

*

2

398

ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.

2.610

5

*

2.614

ΠΛΝΙΑ

3.007

766

1.092

4.862

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ / ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 2016
ΞΝΣΟΔΩΠΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ

Ξνζά ζε ρηι. €

ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΠΛΝΙΑ

ΔΙΡΑ Α.Δ.

*

308

9.923

10.231

ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

376

*

17

393

ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.

-

3

*

3

ΠΛΝΙΑ

376

311

9.940

10.627

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ / ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 2015
ΞΝΣΟΔΩΠΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ

Ξνζά ζε ρηι. €

5.25.

ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.

ΠΛΝΙΑ

ΔΙΡΑ Α.Δ.

*

156

10.453

10.609

ΘΔΘ ΔΙΡΑ Α.Δ.

448

*

20

468

156

10.473

ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.

-

ΠΛΝΙΑ

448

*
11.077

Απαηηήζεηο από Θαζνιηθή πεξεζία

Κέρξη θαη ην 2012, κέξνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ γηα ην θφζηνο Θαζνιηθήο πεξεζίαο
αληηζηαζκηδφηαλ απφ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα πνπ θαηείραλ ζηε δηαθίλεζε επηζηνιψλ βάξνπο κέρξη 50
γξακκάξηα. Πε ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηξίηεο Ραρπδξνκηθήο Νδεγίαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
ελζσκάησζεο απηήο (Λ. 4053/2012 «Ξεξί Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ, Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Άιιεο
Γηαηάμεηο» ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ), ε ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά
απειεπζεξψζεθε πιήξσο απφ ηελ 01/01/2013. Ρα ΔΙΡΑ θαζίζηαληαη Φνξέαο Ξαξνρήο Θαζνιηθψλ
Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ ζηελ Διιάδα γηα δηάζηεκα 15 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο,
δειαδή έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2028.
Κε ηνλ ίδην λφκν (άξζξν 8) θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο. Νξίδεηαη
ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή κεραληζκνχ απνδεκίσζεο γηα ην θφζηνο Θαζνιηθήο πεξεζίαο, ν νπνίνο πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλνο κε ηελ Δπξσπατθή Ραρπδξνκηθή Νδεγία, θαζψο θαη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Ρν θαζαξφ
θφζηνο παξνρήο ηεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο επηβαξχλεη ηνλ θνξέα παξνρήο Θαζνιηθήο πεξεζίαο θαηά ην κέξνο
παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ηεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο, ηνπο θνξείο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ
ππεξεζηψλ εληφο ηεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο θαη ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ.
Πειίδα 72 απφ 82

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Πην άξζξν 8 ηνπ Λ. 4053/2012 αλαθέξεηαη φηη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη πνδνκψλ,
Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην κέξνο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο παξνρήο ηεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο πνπ
επηβαξχλεη ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ, ην νπνίν απνδίδεηαη απεπζείαο ζηνλ δηθαηνχρν θνξέα. Κε ηελ ίδηα
απφθαζε θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Ρ.Ρ.)
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο επηκεξηζκνχ ηνπ κέξνπο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο πνπ επηβαξχλεη ηνπο θνξείο παξνρήο
ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο. Ζ Δ.Δ.Ρ.Ρ. θαζίζηαηαη επίζεο αξκφδηα γηα ηελ είζπξαμε θαη απφδνζε ζηνλ δηθαηνχρν
θνξέα παξνρήο Θαζνιηθήο πεξεζίαο ησλ αλαινγνχλησλ πνζψλ.
Ρν πνπξγείν πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνεηνίκαζε ζρέδην θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά
κε ηελ απνδεκίσζε ηνπ Φνξέα Ξαξνρήο Θαζνιηθήο πεξεζίαο – ΦΞΘ (ΔΙΡΑ) θαη ελεξγψληαο απφ θνηλνχ κε
ην ΡΑΗΞΔΓ ην πξνθνηλνπνίεζε ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2012 ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ (DG Comp) ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Υο απνηέιεζκα ζρνιίσλ – εξσηεκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζρεηηθψλ
απαληήζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ απνθαζίζηεθε ε επηθέληξσζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο
Θαζνιηθήο πεξεζίαο.
Ζ εηαηξεία έρνληαο σο βάζε θαη ηα παξαδείγκαηα άιισλ ρσξψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηηο
νπνίεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη απνθαλζεί φηη ε απνδεκίσζε παξνρήο Θαζνιηθήο πεξεζίαο πνπ
ρνξεγήζεθε απφ ηα Θξάηε - Κέιε πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο παξνρήο Θαζνιηθήο πεξεζίαο είλαη
ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο ΔΔ, πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ην εχινγν ηεο απαίηεζεο
γηα ηελ παξνρή ηεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Διιεληθφ Γεκφζην κε ηε ζπκβνιή αλεμάξηεηνπ ζπκβνχινπ θαηάξηηζαλ ην ζρεηηθφ
κνληέιν αλαθνξάο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο Θαζνιηθήο
πεξεζίαο. Θαηφπηλ δηαδνρηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη βειηηψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα αηηήκαηα ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηηο 3/6/2013 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ
θαζαξνχ θφζηνπο Θαζνιηθήο πεξεζίαο.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε βάζε ηελ απφθαζή ηεο C (2014) 5436, 1/8/2014, φπσο δεκνζηεχηεθε θαη ζηελ
επίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνθάζηζε λα κελ πξνβάιιεη αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
αληηζηάζκηζε πνπ παξέρεηαη ζηα ΔΙΡΑ κε ηε κνξθή άκεζσλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ
γηα ηελ παξνρή ηεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο θαηά ην κεηαβαηηθφ θαζεζηψο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014 ή 20132015 σο ην πνζφ ησλ € 15 εθαηνκκπξίσλ. Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ην έγγξαθν ηεο 3/6/2014
ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνο ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ιήςε πνιηηηθήο
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή κε ηεο πξφηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (κε βάζε πξνθνηλνπνίεζε
πξνο απηήλ ζρεδίνπ ΘΑ ησλ πνπξγείσλ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Νηθνλνκηθψλ) γηα θάιπςε
ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο Θ κέζσ πεξεζίαο Γεληθνχ Νηθνλνκηθνχ Ππκθέξνληνο (ΓΝΠ) γηα ηελ πεξίνδν
2013 – 2014.
Θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο αλαηέζεθε ζε αλεμάξηεηε εηαηξεία κειεηψλ ν ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ
θφζηνπο Θαζνιηθήο πεξεζίαο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ Λ. 4053/2012: «Ρν θαζαξφ θφζηνο
ησλ ππνρξεψζεσλ παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
θαζαξνχ θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ άξζξνπ 6 κε
ππνρξεψζεηο παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ θνξέα
παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο ππνρξεψζεηο παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο». Θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ζπλεθηηκψληαη ελδερφκελα άπια θαη εκπνξηθά νθέιε ηνπ θνξέα παξνρήο Θαζνιηθήο πεξεζίαο.
Κε βάζε ην κνληέιν ηεο αλσηέξσ κειέηεο ην θαζαξφ θφζηνο Θαζνιηθήο πεξεζίαο γηα ηελ πεξίνδν
2013 – 2016 ππνινγίζζεθε ζηα € 197.643 ρηι. (2016: € 46.823 ρηι., 2015: € 49.305 ρηι., 2014: € 51.564 ρηι.,
2013: € 49.951 ρηι.).
Πηηο 19/4/2017 ππνγξάθεθε «Πχκβαζε αλάζεζεο παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο» κεηαμχ
ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Ξνιηηηθήο, Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ησλ Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ. Ζ
ζχκβαζε έρεη έλαξμε ηζρχνο 19/4/2015, αθνξά δηάζηεκα έμη εηψλ θαη ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο βάζεη ησλ
νπνίσλ ε θαζνιηθή ππεξεζία παξέρεηαη απφ ηα ΔΙΡΑ. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο απηήο αληίζηνηρε ηζρχ είρε ην «Ππκβφιαην δηνίθεζεο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη Διιεληθψλ
Ραρπδξνκείσλ» πνπ είρε ππνγξαθεί ζηηο 8/11/2010 κεηαμχ ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαη ησλ ΔΙΡΑ, κε ηζρχ γηα πεξίνδν 6 εηψλ απφ 18/4/2009.
Κε ηελ ςήθηζε ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο ζηνλ πξφζθαην Λφκν 4463/2017 ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Ξνιηηηθήο,
Ρειεπ/ληψλ & Δλεκέξσζεο γηα ηα «Κέηξα κείσζεο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο πςίξξπζκσλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ - Δλαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2014/61/ΔΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (λφκνο 4463/2017),
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νξίδεηαη φηη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα ηα ηξία πξψηα έηε (2013, 2014 θαη 2015)
ζα πξνζδηνξηζηεί θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ αξκφδηνπ ξπζκηζηή, ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη
Ραρπδξνκείσλ (ΔΔΡΡ).
Πχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Λ.4463/30.03.2017, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 8 ηνπ Λ.4053/2012,
ε νπνία «νξίδεη κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο ησλ εηψλ 2013, 2014 θαη
2015. Γηα ην κεηαβαηηθφ ζηάδην, ν ΦΞΘ ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΡΡ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο παξνρήο
ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο ησλ εηψλ 2013, 2014 θαη 2015 έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2017. Ζ ΔΔΡΡ πξνβαίλεη ελ
ζπλερεία ζε έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη επαιεζεχεη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ην θαζαξφ
θφζηνο παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ησλ αλσηέξσ εηψλ ζην κέηξν πνπ απηφ πθίζηαηαη.
Ρν επαιεζεπκέλν απφ ηελ ΔΔΡΡ θαζαξφ θφζηνο παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ησλ εηψλ
2013, 2014 θαη 2015 δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηα δεθαπέληε (15) εθαηνκκχξηα επξψ αλά έηνο θαη θαιχπηεηαη
ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ σο πεξεζία Γεληθνχ Νηθνλνκηθνχ Ππκθέξνληνο (ΓΝΠ). Ρν
πνζφ απνδίδεηαη απεπζείαο ζηνλ δηθαηνχρν ΦΞΘ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη
Τεθηαθήο Ξνιηηηθήο, Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο απφδνζήο ηνπ, ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Ζ λέα Πχκβαζε αλάζεζεο παξνρήο
θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ΦΞΘ ζα ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο, ήηνη απφ 19.4.2015».
Αξρέο Απγνχζηνπ ςεθίζηεθε Λφκνο , ν νπνίνο κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θεθαιαίνπ Δ’,
ηξνπνπνηεί ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.4053/2012, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.4463/2017, σο εμήο: «Απφ ην επαιεζεπκέλν απφ ηελ ΔΔΡΡ θαζαξφ
θφζηνο παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ησλ εηψλ 2013, 2014 θαη 2015, ν Θξαηηθφο
Ξξνυπνινγηζκφο θαιχπηεη έσο ην πνζφ ησλ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ αλά έηνο, σο πεξεζία Γεληθνχ
Νηθνλνκηθνχ Ππκθέξνληνο (ΓΝΠ)».
Ζ εηαηξεία κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζεσξψληαο φηη νη απαηηήζεηο γηα ηελ Θαζνιηθή πεξεζία είλαη άκεζα
ζρεηηδφκελεο κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ
έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ Θαζνιηθή πεξεζία θαη γηα ην έηνο 2016
(θαηαζέηνληαο ην 2017 ζηελ ΔΔΡΡ ηελ κειέηε γηα ηε κεζνδνινγία θαη ην θαζαξφ θφζηνο Θαζνιηθήο πεξεζίαο
γηα ηε ρξήζε ηνπ 2016).
Υο πξνο ην θαηαγεγξακκέλν πνζφ ηεο ζπζζσξεπκέλεο απαίηεζεο γηα ηελ Θαζνιηθή πεξεζία, ε Γηνίθεζε
ζεσξεί απηφ εθηθηφ λα εηζπξαρζεί, θαζψο πξνεηνηκάδεη ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ θαζηζηνχλ ηε δηεθδίθεζή ηνπ
βάζηκε. Πην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ήδε ε ΔΔΡΡ έρεη δηελεξγήζεη ζρεηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ Θαζαξνχ Θφζηνπο Θαζνιηθήο πεξεζίαο: «Αμηνιφγεζε ηνπ ππνβιεζέληνο απφ ηα ΔΙΡΑ
κνληέινπ αλαθνξάο – πνινγηζκφο θαη επαιήζεπζε Θαζαξνχ Θφζηνπο Θαζνιηθήο πεξεζίαο γηα ηα έηε 2013,
2014, 2015». Πε ζχληνκν επνκέλσο ρξνληθφ δηάζηεκα ζα γλσζηνπνηεζνχλ ηα νξηζηηθά πνζά ηεο απνδεκίσζεο
Θαζνιηθήο πεξεζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2013 – 2015, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ θαη γλψκνλα γηα ην 2016 θαη ηα
επφκελα έηε. Πε θάζε πεξίπησζε ηα ΔΙΡΑ ζεσξνχλ ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ην νπνίν έρεη εγγξαθεί σο απαίηεζε
ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο σο βάζηκν θη εχινγν θαη ζα ην δηεθδηθήζνπλ κε φια ηα δηαζέζηκα επηρεηξεζηαθά
θαη έλδηθα κέζα.
5.26.

Ξαξνρέο Ξξνζσπηθνύ

Νη Ξαξνρέο Ξξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο εμήο:
Ξνζά ζε ρηι. €
Κηζζνί, Ζκεξνκίζζηα
Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο
Ξαξεπφκελεο παξνρέο
πξνζσπηθνχ
Πύλνιν

ΝΚΗΙΝΠ
2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2016

2015

164.275

171.002

161.103

168.278

54.643

58.212

53.645

57.233

4.808
223.726

798
230.013

4.706
219.454

699
226.210

Πηε ρξήζε 2016 ε Δηαηξεία θαηέβαιε ζηνπο
€ 4.352 ρηι. (2015: € 8.416 ρηι.), (Πεκ. 5.14).

απνρσξήζαληεο ππαιιήινπο σο απνδεκίσζε πνζφ

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015 γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία
ήηαλ:
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ΝΚΗΙΝΠ
2016
Ραθηηθνί πάιιεινη
Ξεξηνδηθήο Απαζρφιεζεο
Πύλνιν

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

6.585
601
7.186

2016
6.684
343
7.027

2015
6.418
601
7.019

6.516
343
6.859

Πεκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πεξηνδηθήο απαζρφιεζεο απνηειεί ηνλ Κέζν ξν ηεο αληίζηνηρεο
εηήζηαο ρξήζεο θαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο έρεη ππνινγηζηεί κε ηελ αλαγσγή
ησλ ηεηξάσξσλ απαζρνινχκελσλ ζε πιήξνπο απαζρφιεζεο.
5.27.

Ππλαιιαγέο κε βαζηθά Γηνηθεηηθά Πηειέρε

Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Ξνζά ζε ρηι. €
Θαηεγνξία

ΝΚΗΙΝΠ
Ξεξηγξαθή

1/131/12/2016

Κηζζνί
Κέιε Γ.Π.

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

1/131/12/2015

1/131/12/2016

1/131/12/2015

182

140

71

57

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο

31

33

13

14

Ακνηβέο κειψλ Γ.Π.

78

101

78

71

411

262

220

164

141
842

89
625

68
450

56
362

Γηεπζπληηθά Κηζζνί
Πηειέρε
Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο/ΡΔΑ ΔΙΡΑ
Πύλνια

Γελ ππάξρνπλ δάλεηα ζε αλψηαηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο.
5.28.

Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο - πνρξεώζεηο

Νη ζεκαληηθφηεξεο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 είλαη νη αθφινπζεο:
Α. Δλδερόκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεώζεηο
Ζ αλέιεγθηε θνξνινγηθή ρξήζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ είλαη ην 2010.
Γηα ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ
θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζεί θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο
θνξνινγηθέο αξρέο.
Γηα ηελ αλέιεγθηε απηή ρξήζε, ε Δηαηξεία εθηηκά πσο δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθνί πξφζζεηνη θφξνη θαη
πξνζαπμήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ζρεηηθήο πξφβιεςεο, δεδνκέλνπ θαη ησλ
ζεκαληηθψλ κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο δηελεξγήζεθαλ επαξθείο
πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο απφ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν.
Β. Απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ΔΙΡΑ Α.Δ.:
Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ είλαη ζε απφιπηα λνχκεξα.
1. Νκάδα ζπληαμηνχρσλ ΔΙΡΑ δηεθδηθεί δηθαζηηθά κε αγσγέο πνπ έρεη αζθήζεη ηε δηαθνξά απνδεκίσζεο πνπ
έιαβαλ θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηα ΔΙΡΑ θαη ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Θ.Λ. 2112/1920, πνζνχ € 9.435 ρηι..
Απφ ηε δηακνξθσκέλε έσο ζήκεξα λνκνινγία, αλακέλεηαη φηη νη αγσγέο απηέο δελ ζα επδνθηκήζνπλ.
Ξξσηνδίθσο, φζεο έρνπλ ζπδεηεζεί, έρνπλ φιεο απνξξηθζεί. Δπίζεο έρνπλ εθδνζεί θαη δπν απνθάζεηο
Δθεηείνπ, νπφηε γηα δπν ππνζέζεηο εμ’ απηψλ ην λνκηθφ ζέκα έρεη θξηζεί ηειεζίδηθα.
2. Θ/Μ Δηαηξεηψλ πνπ αλέιαβαλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο λένπ απηνκαηνπνηεκέλνπ
Θέληξνπ Γηαινγήο Αηηηθήο (ΘΓΑ)» δηεθδηθνχλ δηθαζηηθψο πξφζζεην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα πνζνχ
€ 17.800.000 πιένλ Φ.Ξ.Α. θαη ηφθσλ κε 15 αγσγέο πνπ εθθξεκνχλ ζε πξψην βαζκφ δηθαηνδνζίαο ελψπηνλ ηνπ
Ξ.Ξ.Α. κεηά απφ παξαπνκπή ηνπο απφ ην Δθεηείν Αζελψλ. Νη αγσγέο απηέο εθδηθάδνληαη ζηηο 13/12/2018,
28/09/2017 θαη 27/09/2018 θαη δελ αλακέλεηαη λα επδνθηκήζνπλ.
3. Θνηλνπξαμία εηαηξεηψλ έρεη αζθήζεη θαηά ησλ ΔΙΡΑ αγσγή, ελψπηνλ ηνπ Κ.Ξ.Α. πνπ εθδηθάζηεθε κε ηε
δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ κεη΄ αλαβνιή ζηηο 30/10/2012 θαη δεηά ην πνζφ ησλ € 171.851,06, πνπ
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αθνξά, φπσο ηζρπξίδεηαη, ακνηβή ηεο γηα πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζε ζρέζε κε ηελ επέθηαζε ηεο
ζχκβαζεο έηεξεο Θ/Μ εηαηξεηψλ θαη ΔΙΡΑ Α.Δ.. Ζ αγσγή απηή απνξξίθζεθε γηα ηππηθφ ιφγν ζηνλ πξψην
βαζκφ δηθαηνδνζίαο θαη επαλαθέξζεθε κε θιήζε γηα ηηο 12/11/2015 θαη κεη’ αλαβνιή ιφγσ ηεο απνρήο ησλ
δηθεγφξσλ γηα ηηο 03/11/2016. Θαηά ηελ εκεξνκελία απηή εθδηθάζηεθε θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε επλντθήο γηα
ηα ΔΙΡΑ απφθαζεο.
4. Αλψλπκε εηαηξεία πνπ είρε αλαιάβεη, δπλάκεη ζπκβάζεσο, ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ
πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε πεξεζηαθψλ Ιεηηνπξγηψλ ησλ ΔΙΡΑ θαζψο θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, έρεη αζθήζεη αγσγή θαηά ηεο ΔΙΡΑ Α.Δ. γηα πνζφ
€ 1.072.008,53, σο ππφινηπν ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηηκήκαηνο, πνπ αθνξά ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο. Ζ αγσγή
απηή έγηλε δεθηή θαη ζην δεχηεξν βαζκφ δηθαηνδνζίαο θαη ε ελάγνπζα εηαηξεία κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ.
5. Ξξψελ Γεληθφο Γηεπζπληήο ησλ ΔΙΡΑ δηεθδηθεί κε αγσγή ηνπ ην πνζφ ησλ € 3.400.000 σο πλεπκαηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα γηα ηε ρξήζε απφ ηα ΔΙΡΑ ηνπ Ραρπδξνκηθνχ Θψδηθα, ηνπ νπνίνπ ζεσξεί, αβάζηκα θαηά ηελ
άπνςή καο, φηη είλαη πλεπκαηηθφο δεκηνπξγφο. Ζ αγσγή απηή εθδηθάζζεθε ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο
Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη απνξξίθζεθε. Θαη’ απηήο έρεη αζθεζεί έθεζε απφ ηνλ αληίδηθν ε νπνία έρεη
ζπδεηεζεί θαη εθδφζεθε επ’ απηήο πξνδηθαζηηθή απφθαζε. Ζ ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο επαλαθέξζεθε κε θιήζε
ηνπ ελάγνληνο, αλαβιήζεθε θαη ζα ζπδεηεζεί ζηηο 07/12/2017 ζην Δθεηείν Αζελψλ. Αλακέλεηαη λα
απνξξηθζεί.
6. Δηαηξεία πνπ είρε αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Θέληξσλ Γηαινγήο ΔΙΡΑ, Αεξνδξνκίνπ θαη
Αηηηθήο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε – ζπληήξεζή ηνπ γηα έμη (6) έηε κεηά ηελ πεξίνδν
εγγχεζεο, κε αγσγή ηεο ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ δεηεί απφ ηα ΔΙΡΑ ην πνζφ ησλ
€ 1.179.885 πνπ αθνξά εθδνζέληα θαη αλείζπξαθηα ηηκνιφγηα γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ θαη αλαισζίκσλ
αληαιιαθηηθψλ πνπ πξνκήζεπζε ηα ΔΙΡΑ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο. Ζ αγσγή απηή εθδηθάζζεθε θαη
εθδφζεθε απφθαζε πνπ ηελ έθαλε δεθηή. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο έρεη αζθεζεί έθεζε ε νπνία είρε νξηζζεί
λα ζπδεηεζεί ζηηο 17/11/2016 θαη αλαβιήζεθε γηα ηηο 08/03/2018 ζην Δθεηείν Αζελψλ θαη αλακέλεηαη λα γίλεη
δεθηή.
7. Δηαηξεία πνπ είρε αλαιάβεη ηελ αγνξά θαη θαηαζθεπή ηνπ Θέληξνπ Γηαινγήο Θεζζαινλίθεο γηα ινγαξηαζκφ
ηεο Θ.Δ.Γ., ζηελ νπνία ηα ΔΙΡΑ είραλ αλαζέζεη ην έξγν απηφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, κε αγσγή ηεο θαηά ηεο
Δηαηξείαο, πνπ εθθξεκεί ελψπηνλ ηνπ Ξνι. Ξξση. Θεζζαινλίθεο, δεηά ην πνζφ ησλ € 400.000. Ζ αγσγή ήηαλ
πξνο εθδίθαζε ζηηο 16/05/2016 θαη αλαβιήζεθε ιφγσ ηεο απνρήο ησλ δηθεγφξσλ γηα ηηο 30/10/2017. Ζ αγσγή
απηή δελ αλακέλεηαη λα επδνθηκήζεη.
8. Νκάδεο ππαιιήισλ έρνπλ αζθήζεη αγσγέο θαηά ησλ ΔΙΡΑ κε αίηεκα ηελ απνδεκίσζε ησλ εκεξψλ ηεο
θαλνληθήο άδεηαο πνπ δελ έιαβαλ γηα ηα έηε 2010-2013, πξνζαπμεκέλε θαηά 100%. Ρν πνζφ πνπ δηεθδηθνχλ
αλέξρεηαη ζηηο € 993.686. Νη αγσγέο απηέο είραλ πξνζδηνξηζζεί γηα ζπδήηεζε ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ θαηά
ηηο δηθαζίκνπο ησλ: 24/05/2016, 08/06/2016 θαη 02/05/2017. Νη δπν πξψηεο αλαβιήζεθαλ γηα ηηο δηθαζίκνπο
ησλ: 25/10/2017 θαη 27/11/2017. Ζ ηξίηε ζπδεηήζεθε θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 02/05/2017, αθνξά ην πνζφ ησλ
€ 17.194,35 θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε απφθαζεο. Γεδνκέλνπ φηη ην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο ησλ αδεηψλ γηα ηα
έηε απηά είρε ξπζκηζηεί κε Θνηλή Ππκθσλία Δξγαδνκέλσλ θαη Δπηρείξεζεο, ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο κάιηζηα
έρεη θαηαβιεζεί θαη κέξνο ησλ αηηνπκέλσλ, αλακέλεηαη φηη νη αγσγέο απηέο ζα απνξξηθζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο.
9. Δηαηξεία έρεη αζθήζεη αγσγή θαηά ησλ ΔΙΡΑ θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ γηα ην
πνζφ ησλ € 1.687.713,18, ην νπνίν ηζρπξίδεηαη φηη ηεο νθείινπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν σο
αληηθαηαβνιέο γηα δέκαηα πνπ έρνπλ δηαθηλεζεί κέζσ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ΔΙΡΑ. Ζ αγσγή απηή θξίλεηαη
παληειψο αφξηζηε, αλαπφδεηθηε θαη απφ δεηγκαηνιεπηηθνχο θπξίσο έιεγρνπο πνπ έρνπλ γίλεη, θαη απφ ηηο δπν
εηαηξείεο, δελ έρνπλ απνδεηρζεί νη ηζρπξηζκνί ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ίδηα ε ελάγνπζα εηαηξεία πξφηεηλε ηελ
αλαβνιή ηεο εθδίθαζεο ηεο αγσγήο ηεο θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 09/03/2017, νπφηε θαη αλαβιήζεθε γηα ηηο
14/03/2019. Αλακέλεηαη φηη ε αγσγή απηή, πνπ δελ βαξχλεη εμάιινπ ηα Διιεληθά Ραρπδξνκεία ζην ζχλνιφ
ηεο δελ πξφθεηηαη λα γίλεη δεθηή.
Γ. Απαηηήζεηο ΔΙΡΑ Α.Δ. θαηά ηξίησλ:
1. Οπζκηζηηθή Αξρή είρε επηβάιεη ζε βάξνο ησλ ΔΙΡΑ πξφζηηκα γηα ηέιε εηδηθήο αδείαο πνπ αζξνηζηηθά γηα ηα
έηε 2003, 2004 θαη 2005 αλέξρνληαη ζε € 1.450.889,39. Νη απνθάζεηο ηεο Οπζκηζηηθήο Αξρήο πξνζεβιήζεζαλ
απφ ηα ΔΙΡΑ ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαη ζην ΠηΔ. ζνλ αθνξά ην ηέινο ηνπ 2003, πνζνχ € 428.250,04, ε
πξνζθπγή ησλ ΔΙΡΑ έγηλε δεθηή θαη ην πνζφ απηφ έρεη εηζπξαρζεί. Γηα ην ηέινο ηνπ έηνπο 2004 ε πξνζθπγή
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ησλ ΔΙΡΑ απεξξίθζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, ζηε ζπλέρεηα αζθήζεθε έθεζε θαηά ηεο απνξξηπηηθήο
απφθαζεο ε νπνία επίζεο απεξξίθζε θαη έρεη αζθεζεί θαη΄απηήο αίηεζε αλαηξέζεσο, ε νπνία αλακέλεηαη φηη
ζα γίλεη δεθηή. Υο πξνο ην ηέινο ηνπ 2005 νη απνθάζεηο επί ηεο αλαθνπήο ησλ ΔΙΡΑ απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ξξσηνδηθείν θαη Δθεηείν είλαη ππέξ ησλ ΔΙΡΑ. Κε απφθαζε ηνπ ΠηΔ, κεηά απφ αλαίξεζε ηεο Οπζκηζηηθήο
Αξρήο, ε ππφζεζε απηή ζπδεηήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ ζηηο 03/04/2017 θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε
απφθαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθπγέο ησλ ΔΙΡΑ γίλνπλ ελ ηέιεη δεθηέο ηα πνζά πνπ έρνπλ ήδε
θαηαβάιεη ηα ΔΙΡΑ πξνο ηελ Οπζκηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα ηα αλαδεηήζνπλ απφ ηελ Αξρή.
2. Ρα ΔΙΡΑ έρνπλ αζθήζεη αγσγή θαηά πξψελ ππαιιήινπ ηνπο θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ γηα ηελ αλφξζσζε ηεο
δεκίαο ηνπο απφ ηηο θαηαζέζεηο δηαζεζίκσλ ηνπ ζηελ Ρξάπεδα Θξήηεο θαη ηελ απφδνζε ηεο σθέιεηαο πνπ
απνθφκηζαλ απφ ηηο θαηαζέζεηο απηέο, πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ € 733.675,72. Ρειεζηδίθσο έρεη επηδηθαζζεί
ζηα ΔΙΡΑ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 5465/2007 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ην πνζφ ησλ € 699.652,01. Ρελ
απφθαζε απηή έρνπλ πξνζβάιεη νη αληίδηθνη κε αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, ε νπνία έγηλε
δεθηή θαη ε ππφζεζε παξαπέκθζεθε γηα εθ λένπ εθδίθαζε ζην Δθεηείν Αζελψλ. Ζ έθεζε απηή απνξξίθζεθε
θαη θαη΄απηήο ν αληίδηθνο άζθεζε αίηεζε αλαηξέζεσο πνπ ζπδεηήζεθε ζηηο 12/10/2015 θαη επ’ απηήο έρεη
εθδνζεί απφθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ αλαίξεζε. Έηζη ε αμίσζε ησλ ΔΙΡΑ έρεη θξηζεί ακεηάθιεηα θαη ζα
επηρεηξεζεί κε θάζε λφκηκν κέζν ε είζπξαμή ηεο.
3. Ρα ΔΙΡΑ έρνπλ αζθήζεη αγσγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαηά δεκνζίνπ νξγαληζκνχ γηα
ην πνζφ ησλ € 6.509.508,16 ην νπνίν ηνπο νθείιεη γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ. Ζ αγσγή απηή
εθδηθάζζεθε ζηηο 28/04/2015 θαη επ’ απηήο εθδφζεθε απφθαζε πνπ παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε γηα εθδίθαζε ζην
Γηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν Αζελψλ, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ν πξνζδηνξηζκφο ηεο. Ζ αγσγή απηή αλακέλεηαη
λα γίλεη δεθηή δεδνκέλνπ φηη ην έξγν έρεη εθηειεζηεί θαη ην έρεη απνδερζεί ε αλαζέηνπζα αξρή.
4. Ρα ΔΙΡΑ έρνπλ αζθήζεη αγσγή θαηά Θ/Μ Δηαηξεηψλ γηα ην πνζφ ησλ € 949.233,31 εληφθσο απφ 31/05/2005,
κε αίηεκα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ γηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ πνπ είρε αλαιάβεη, φπσο αλαθέξζεθε
αλσηέξσ ζηελ Β.2. πεξίπησζε. Ζ αγσγή απηή εθδηθάδεηαη ζην Ξ.Ξ.Α. ζηηο 27/09/2018 θαη αλακέλεηαη λα γίλεη
δεθηή.
5. Ρα ΔΙΡΑ έρνπλ απαίηεζε απφ πξψελ ππάιιειφ ηνπο ην πνζφ ησλ € 107.076,44, ην νπνίν ππεμαίξεζε θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηεο θαζεθφλησλ. Γηα ην πνζφ απηφ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
ΚΞΑκθηζζαο θαη θαη΄απηήο έρεη αζθεζεί απφ ηελ αληίδηθν έθεζε ε νπνία δελ έρεη ζπδεηεζεί αιιά αλακέλεηαη
φηη ζα απνξξηθζεί. Ρν πνζφ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ, εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζεί γηαηί έρνπλ δεζκεπηεί
αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο πξψελ ππαιιήινπ ησλ Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ.
Γ. Απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ.
Ζ απφ 27/7/2007 αγσγή θαηά εηαηξείαο γηα πνζφ € 301.599, δηθάζηεθε ζηηο 25/1/2012 ελψ πξνβιήζεθε θαη
αληίζεηε αμίσζε ηεο Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ πνζνχ € 79.937. Κε πξνδηθαζηηθή απφθαζε έρεη νξηζζεί
πξαγκαηνγλψκνλαο. Ζ έθβαζε ηεο δίθεο είλαη ακθίβνιε θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη φηη δελ απαηηείηαη ε
δηελέξγεηα ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ Α.Δ..
Δ. Απαηηήζεηο ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ. θαηά ηξίησλ
Ξεξί ηεο απαίηεζεο ηεο Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ απφ δεκφζην νξγαληζκφ χςνπο € 601 ρηι., απνξξίθζεθε αγσγή
ηεο Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ απφ ην Δθεηείν Αζελψλ, ε νπνία πξσηνδίθσο είρε γίλεη δεθηή ζην ζχλνιν θαη είρε
σο βάζε ηα ηηκνιφγηα θαη ηηο κεηαμχ ησλ 2 αληηδίθσλ ζπκβάζεηο, κε ηελ αηηηνινγία φηη νη ζπκβάζεηο απηέο ήηαλ
παξάηππεο, θαζψο δελ είρε αθνινπζεζεί ε ελδεδεηγκέλε απφ ηνλ δεκφζην νξγαληζκφ δηαδηθαζία. Ππληάζζεηαη
ήδε αγσγή κε βάζε ηνλ αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ, ε νπνία αλακέλεηαη λα επδνθηκήζεη γηα ην ζχλνιν ηεο
απαίηεζεο.
5.29.

Δγγπήζεηο

Αθνινπζνχλ νη δνζείζεο εγγπήζεηο ζε επίπεδν Νκίινπ θαη Δηαηξείαο:
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ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε ρηι. €
Ξαξαρσξεκέλεο εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο
Πύλνιν

6.

2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2015

2016

2015

1.111

869

147

140

6
11
8.602
9.730

6
13
8.900
9.788

6
6.816
6.969

6
6.951
7.096

Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ

Ν κηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο,
επηηφθηα, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Ρν
γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Νκίινπ.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, βξαρππξφζεζκα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πςειήο ξεπζηφηεηαο δηαπξαγκαηεχζηκα ζηελ ρξεκαηαγνξά, εκπνξηθνχο
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο, επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα, κεξίζκαηα εηζπξαθηέα, απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ
κηζζψζεηο.
6.1.

Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ
ηζνηηκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ SDR. Ρν SDR (Special Drawing Right) είλαη κηα δηεζλήο ινγηζηηθή
κνλάδα (φρη λφκηζκα) ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν (ΓΛΡ) (International
Monetary Fund - IMF) ην έηνο 1969 γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο ηζνηηκίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Bretton Woods.
Πήκεξα ην SDR ρξεζηκεχεη κφλν σο ινγηζηηθή κνλάδα ηνπ IMF θαη άιισλ δηεζλψλ Νξγαληζκψλ, κεηαμχ απηψλ
θαη ηεο Ξαγθφζκηαο Ραρπδξνκηθήο Έλσζεο.
Ρν SDR είλαη έλα «θαιάζη» πέληε πιένλ λνκηζκάησλ (Δπξψ, δνιάξην, ζηεξιίλα, γηελ, γνπάλ). Ζ βαξχηεηα
(πνζνζηφ) ηνπ θάζε λνκίζκαηνο ζην κείγκα θαζνξίδεηαη θάζε πέληε ρξφληα απφ ην ΓΛΡ έηζη ψζηε λα
αληαλαθιάηαη ε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ αλσηέξσ λνκηζκάησλ ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζηε δηεζλή νηθνλνκία.
Απφ ηελ 1ε Νθησβξίνπ ηνπ 2016 ην «θαιάζη» ηνπ SDR ζπκπεξηιακβάλεη πιένλ θαη ην θηλέδηθν λφκηζκα Yuan
Renminbi (RMB). Ρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε λνκίζκαηνο θαζνξίδνληαη πιένλ σο εμήο: δνιάξην 41,73%,
Δπξψ 30,93%, γνπάλ 10,92%, γηελ 8,33% θαη ζηεξιίλα 8,09%. Ζ ηζνηηκία ηνπ SDR κε ηα επίζεκα λνκίζκαηα
φισλ ησλ ρσξψλ αλαθνηλψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν ζην επίζεκν site ηνπ
(www.imf.org).
Πηηο ζρέζεηο ησλ ΔΙΡΑ κε ηηο Ραρπδξνκηθέο πεξεζίεο ησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο Δπξσδψλεο, νη
ππνινγηζκνί ησλ εηζπξαθηέσλ ή πιεξσηέσλ πνζψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε SDR. Νη 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.
Ν θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ απηνχ ηνπ είδνπο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνηηκία ηνπ SDR έλαληη ηνπ
Δπξψ θαη αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο απφ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο ινγηζηηθήο κνλάδαο.
Ζ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ηνλ φγθν
ησλ ζπλαιιαγψλ ζε SDR. Απηφο ν θίλδπλνο δελ εθηηκάηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.
Γελ ηεξνχληαη ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε δηαθνξεηηθά απφ ην Δπξψ λνκίζκαηα.
6.2.

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ

Ρα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ δελ είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ
επηηνθίσλ. Ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθά πνζά θαη ηα έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη
ζεκαληηθά. Ν κηινο έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία, ε δε ππνρξέσζε πνπ έρεη γηα ηελ
απνπιεξσκή ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ είλαη έληνθε.
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Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016, ν κηινο δελ έρεη ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίνπ.
6.3.

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ

H έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (κέζα).
Ν κηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ ζε κεγάιν
πνζνζηφ είλαη κεηξεηνίο, νη δε πσιήζεηο κε πίζησζε γίλνληαη θπξίσο ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ΓΔΘΝ, Ρξάπεδεο
θαη ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζησηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Ξηζηνιεπηηθέο 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.
Ν κηινο ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο ζηα controls ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. Ζ πνιηηηθή η2νπ Νκίινπ είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κφλν κε
αμηφπηζηνπο πειάηεο.
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ 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 ηνπ Νκίινπ δελ έρεη αζθαιηζηεί κε ππνζήθε ή άιιε
κνξθή πηζησηηθήο αζθάιηζεο.
6.4.

Ηεξαξρία εύινγεο αμίαο

Ζ Δηαηξεία πηνζέηεζε ην ηξνπνπνηεκέλν Γ.Ξ.Σ.Α. 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ρν
αλαζεσξεκέλν θείκελν απαηηεί επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εχινγε αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε
ηα θνλδχιηα θάζε θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, πνπ
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ζα πξέπεη, γηα ζθνπνχο γλσζηνπνηήζεσλ, λα ηαμηλνκεζνχλ ζηα θάησζη ηξία
επίπεδα, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο
ηνπο:
- Δπίπεδν 1: Δίλαη νη ηηκέο (ρσξίο πξνζαξκνγέο) ελεξγνχ αγνξάο.
- Δπίπεδν 2: Ξξφθεηηαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ είλαη άκεζα ή έκκεζα παξαηεξήζηκα (observable) θαη αθνξνχλ ηα
ζηνηρεία πξνο απνηίκεζε (ζηελ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηπέδνπ 1).
- Δπίπεδν 3: Δίλαη δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εθηηκήζεηο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο δελ
ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ηαμηλνκνχληαη ζηα θάησζη ηξία
επίπεδα:
Ξνζά ζε ρηι. €
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Ξνζά ζε ρηι. €
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε

2016
Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

-

-

-

3.846

9

-

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

-

-

-

6.215

16

-

2015
Δπίπεδν 1
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6.5.

Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο

Ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηάο ηνπ κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ
καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη 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 2016 γηα ηνλ κηιν αλαιχεηαη σο
εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Βξαρππξφζεζκεο
Ξνζά ζε ρηι. €
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

εληφο 6 κελψλ

Καθξνπξφζεζκεο
αξγφηεξν απφ 5
1 έσο 5 έηε
έηε

6 έσο 12 κήλεο

15.139

-

-

-

9.931

18

-

-

175.718

2.009

22

1.078

200.788

2.027

22

1.078

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 είρε
σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Βξαρππξφζεζκεο
Ξνζά ζε ρηι. €
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

εληφο 6 κελψλ

Καθξνπξφζεζκεο
αξγφηεξν απφ 5
1 έσο 5 έηε
έηε

6 έσο 12 κήλεο

11.787

3.521

-

-

8.330

61

-

-

148.057

880

22

-

168.174

4.461

22

-

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο
εμήο:
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Βξαρππξφζεζκεο
Ξνζά ζε ρηι. €
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

εληφο 6 κελψλ

Καθξνπξφζεζκεο
αξγφηεξν απφ 5
1 έσο 5 έηε
έηε

6 έσο 12 κήλεο

11.794

-

-

-

7.149

-

-

-

173.318

-

22

-

192.260

-

22

-

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015
είρε σο εμήο:
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Βξαρππξφζεζκεο
Ξνζά ζε ρηι. €
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

εληφο 6 κελψλ

Καθξνπξφζεζκεο

6 έσο 12 κήλεο

αξγφηεξν απφ 5
έηε

1 έσο 5 έηε

11.787

-

-

-

6.424

-

-

-

145.785

-

22

-

163.995

-

22

-

Νη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα
δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
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7.

Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ

Νη ζηφρνη ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο:
Λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ (going-concern), θαη
λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο,
ηηκνινγψληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ.
Ρν θεθάιαην ηνπ Νκίινπ γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη 2015 αλαιχεηαη σο εμήο:
Ξνζά ζε ρηι. €
Γάλεηα & πνρξεψζεηο ζε Ρξίηνπο πξνο Απφδνζε
Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Νκίινπ
Θαζαξή πνρξέσζε
Ξιένλ: Ίδηα Θεθάιαηα
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ & Θαζαξήο πνρξέσζεο
Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο

2016

2015

238.237

208.253

55.613

39.899

182.624

168.354

17.998

32.411

200.621

200.765

91%

84%

Ν κηινο νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα θεθάιαηα
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο
πξνζαξκνγέο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ
ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαβάιινληαη. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο
θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ν κηινο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσκψλ, λα εθδψζεη κεηνρηθφ
θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Ν κηινο ιφγσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηξίησλ, πξνβαίλεη ζε κεησκέλν ηξαπεδηθφ
δαλεηζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνζηίζεληαη εδψ νη ππνρξεψζεηο ηξίησλ ζηα Γάλεηα. Ρν ππφινηπν ηνπ πνζνχ
€ 238.259 ρηι. πεξηέρεη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ αμίαο € 132.015 ρηι. (2015: € 122.124 ρηι.). Ζ δηαθνξά αμίαο
€ 106.244 ρηι. (2015: € 86.129 ρηι.) αθνξά πνζά ηξίησλ πξνο απφδνζε.
8.

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ΔΙΡΑ θαηά ηελ 1699/16.02.2017 ζπλεδξίαζή ηνπ απνθάζηζε ηελ πψιεζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ (Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ, Νκνινγηψλ θαη Κεηνρηθνχ), πιελ ηνπ Κεηνρηθνχ
Δζσηεξηθνχ απνθνκίδνληαο θέξδε χςνπο € 870 ρηι.
Πηηο 19 Απξηιίνπ 2017 ππνγξάθεθε ζχκβαζε αλάζεζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο κεηαμχ ηνπ πνπξγείνπ
Τεθηαθήο Ξνιηηηθήο, Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ησλ Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ. Ζ ζχκβαζε αθνξά
δηάζηεκα έμη εηψλ θαη ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ε θαζνιηθή ππεξεζία ζα παξέρεηαη
απφ ηα ΔΙΡΑ.
Κε ηελ ςήθηζε ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο ζηνλ πξφζθαην Λφκν 4463/2017 ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Ξνιηηηθήο,
Ρειεπ/ληψλ & Δλεκέξσζεο γηα ηα «Κέηξα κείσζεο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο πςίξξπζκσλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ - Δλαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2014/61/ΔΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (λφκνο 4463/2017),
νξίδεηαη φηη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα ηα ηξία πξψηα έηε (2013, 2014 θαη 2015)
ζα πξνζδηνξηζηεί θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ αξκφδηνπ ξπζκηζηή, ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη
Ραρπδξνκείσλ (ΔΔΡΡ).
Ζ ΔΔΡΡ πξνέβε ζηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ εληφο ηνπ Ηνπλίνπ 2017 γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Θαζαξνχ Θφζηνπο
Θαζνιηθήο πεξεζίαο: «Αμηνιφγεζε ηνπ ππνβιεζέληνο απφ ηα ΔΙΡΑ κνληέινπ αλαθνξάο – πνινγηζκφο θαη
επαιήζεπζε Θαζαξνχ Θφζηνπο Θαζνιηθήο πεξεζίαο γηα ηα έηε 2013, 2014, 2015». Πε ζχληνκν επνκέλσο
ρξνληθφ δηάζηεκα ζα γλσζηνπνηεζνχλ ηα νξηζηηθά πνζά ηεο απνδεκίσζεο Θαζνιηθήο πεξεζίαο γηα ηελ
πεξίνδν 2013 – 2015, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ θαη γλψκνλα γηα ην 2016 θαη ηα επφκελα έηε.
Αξρέο Απγνχζηνπ ςεθίζηεθε Λφκνο , ν νπνίνο κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θεθαιαίνπ Δ’,
ηξνπνπνηεί ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.4053/2012, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.4463/2017, σο εμήο: «Απφ ην επαιεζεπκέλν απφ ηελ ΔΔΡΡ θαζαξφ
θφζηνο παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ησλ εηψλ 2013, 2014 θαη 2015, ν Θξαηηθφο
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Ξξνυπνινγηζκφο θαιχπηεη έσο ην πνζφ ησλ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ αλά έηνο, σο πεξεζία Γεληθνχ
Νηθνλνκηθνχ Ππκθέξνληνο (ΓΝΠ)».
Πχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ΓΠ ΔΙΡΑ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2017 αλαρξεκαηνδνηείηαη ε βξαρππξφζεζκε νθεηιή ηεο
Δηαηξείαο πξνο ηελ Ρξάπεδα Αηηηθήο χςνπο € 11.500 ρηι.. Έπεηηα απφ απαίηεζε ησλ ΔΙΡΑ γηα εχξεζε βηψζηκεο
ιχζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρξάπεδα, ν αιιειφρξενο ινγαξηαζκφο κεηαβιήζεθε ζε ηζφπνζν ηεο νθεηιήο
καθξνπξφζεζκν δάλεην 10εηνχο δηάξθεηαο (κε δπλαηφηεηα 7εηνχο παξάηαζεο). Κε ηελ ίδηα πεξίπνπ δφζε
απνπιεξψλεηαη πιένλ θαη ην θεθάιαην, ελψ ην βαζηθφ επηηφθην κεηψλεηαη αλαδξνκηθά απφ 1εο Απξηιίνπ 2017
θαηά 4 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
Ρν Ξξφγξακκα Γξάζεο ΔΙΡΑ - Action Plan πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 24ε Καΐνπ 2017
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηεο
επηρείξεζεο θαη απνηειεί εθαιηήξην ζπλνιηθήο αλάθακςεο.
Ρελ 20ε Ηνπιίνπ 2017 ππνγξάθεθε Θνηλή Ππκθσλία Ξιαίζην κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη Δξγαδνκέλσλ πνπ
απνηππψλεη ηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο απφ 1/9/2017 θαηά 13,8%, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
αχμεζε σξαξίνπ εξγαζίαο θαηά είθνζη ιεπηά (απφ 07.40’ ζε 08.00’), ν επαλαθαζνξηζκφο ηεο ρηιηνκεηξηθήο
απνδεκίσζεο, ην πηπρηαθφ επίδνκα λενπξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ
πξφζζεησλ ακνηβψλ θαη επηδνκάησλ.
Απφ νθεηιέο πξνεγνχκελσλ εηψλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα έρνπλ εηζπξαρζεί € 19.600 ρηι.: € 6.600 ρηι.
απφ ηε ΓΓΔ, € 9.000 ρηι. απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ θαη € 4.000 ρηι. απφ ινηπά πνπξγεία.
Ξέξαλ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ δελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ ή ηεο Δηαηξείαο.
Βεβαηψλεηαη φηη νη Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1–31/12/2016 είλαη εθείλεο πνπ
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ηελ 4ε Απγνχζηνπ 2017.

Νη ππνγξάθνληεο

Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π.

Δπθξνζύλε Πηαπξάθε
ΑΓΡ : Σ 068788

Ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο

Ησάλλεο Εαξνιηάγθεο
ΑΓΡ : ΑΚ 064974

Ν Νηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Ζ Ξξντζηακέλε Ινγηζηεξίνπ

Γεκήηξηνο Πηεξγίνπ
ΑΓΡ : ΑK 647899

Αζαλαζία Αλπθαληάθε
Αξ. Αδείαο Ν.Δ.Δ.: 0071630 Α Ράμεο
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