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Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

 

Σημείωση 31.12.2016 31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

   Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5 4.656.503 3.133.546 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 460 960 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 7 71.966 71.966 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 344.881 636.383 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8 41.299 52.237 

  
5.115.109 3.895.092 

    Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 11.929.251 11.665.103 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 23 311.998 621.526 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 5.131.200 1.275.728 

  
17.372.449 13.562.357 

    
Σύνολο ενεργητικού 

 

22.487.558 17.457.449 

    ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   Ίδια κεφάλαια 

   Μετοχικό κεφάλαιο 10 300.016 300.016 

Λοιπά αποθεματικά  11 110.861 104.668 

Κέρδη εις νέον 

 

2.535.862 2.228.350 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

2.946.739 2.633.034 

  

    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 12 1.537.771 1.452.389 

Προβλέψεις 13 6.000 37.000 

  
1.543.771 1.489.389 

    Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Δανεισμός  14 1.708.162 200.394 

Προβλέψεις 13 274.847 0 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις+ 15 14.422.734 10.302.115 

Δεδουλευμένα έξοδα 16 1.591.305 2.832.517 

  
17.997.048 13.335.026 

    Σύνολο υποχρεώσεων 

 

19.540.819 14.824.415 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  

 

22.487.558 17.457.449 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 

 

Σημ

είω

ση 

 

01.01 - 

31.12.2016 

01.01 - 

31.12.2015 

   

    

Πωλήσεις 18 

 

50.794.617 45.394.991 

Κόστος πωληθέντων 19 

 

(44.756.090) (39.617.816) 

Μικτό κέρδος 

  
6.038.527 5.777.175 

     Έξοδα διάθεσης 19 

 

(1.801.997) (2.118.224) 

Έξοδα διοίκησης 19 

 

(3.257.599) (2.841.040) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 

  

10.425 7.439 

Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά 21 

 

(9.340) 14.668 

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 

  
980.016 840.018 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 22 

 

41 23.978 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 22 

 

(89.203) (182.278) 

Κέρδη προ φόρων 

  
890.853 681.718 

 

    Φόρος εισοδήματος 23 

 

(601.717) (718.146) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 

  
289.137 (36.426) 

 
     
    Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους 

     

    Στοιχεία που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους: 

    Αναλογιστικά κέρδη και (ζημίες) επί προγραμμάτων 

καθορισμένων παροχών  12 

 

25.880 (8.971) 

Φόρος που αντιστοιχεί σε στοιχεία του λοιπού συνολικού 

εισοδήματος 17 

 

(7.505) 5.400 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) της χρήσης, 

καθαρά από φόρους 

  
18.375 (3.571) 

     
     Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από 

φόρους 

  
307.511 (39.997) 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

  

  

Μετοχικό 

Κεφάλαι

ο 

  

Λοιπά 

αποθεματικ

ά 

  

Αποτελέσ

ματα εις 

νέον 

  

Σύνολο  

    

Σημείωσ

η 
  

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2015   300.016   100.978   5.768.348 
  

6.169.342 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 

μετά από φόρους   0 

  

0 

  

(36.426) 

  

(36.426) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / 

(ζημίες) μετά από φόρους   0 

  

0 

  

(3.571) 

  

(3.571) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα   0 

  

0 

  

(39.997) 

  

(39.997) 

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 11   0   3.689   0   3.689 

Διανομή Μερίσματος 

 

0 

  

0 

  (3.500.00

0) 

  (3.500.00

0) 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015   300.016   104.668   2.228.351   2.633.034 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 

μετά από φόρους   0 

  

0 

  

289.137 

  

289.137 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / 

(ζημίες) μετά από φόρους   0 

  

0 

  

18.375 

  

18.375 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα   0 

  

0 

  

307.511 

  

307.511 

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 11       6.193   0   6.193 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016   300.016   110.861   2.535.862   2.946.739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

  

Σημ. 

 

01.01.2016 

έως 

31.12.2016 

  

1.1.2015 

έως 

31.12.2015 

      

  

  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
     

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 24 
 

4.578.493 
 

10.388.154 

Καταβληθέντες τόκοι 
  

(86.758) 
 

(182.057) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 
  

(8.192) 
 

(2.063.690) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  

4.483.543 
 

8.142.407 

  
     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
     

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5 
 

(2.158.798) 
 

(1.391.637) 

Εισπράξεις από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
  

22.918 
 

30.397 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 
  

41 
 

23.978 

Ταμειακά ισοδύναμα που μεταφέρθηκαν λόγω απόσχισης κλάδου   
0 

 
(817.509) 

Καθαρές ταμειακές ροές (σε) / από επενδυτικές 

δραστηριότητες   
(2.135.839) 

 
(2.154.771) 

  
     

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 
     

Αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού  
  

(12.834.530) 
 

(6.804.503) 

Αποπληρωμή δανεισμού προς συνδεδεμένα μέρη  27 
 

0 
 

(505.880) 

Τραπεζικά δάνεια αναληφθέντα 
  

12.800.759 
 

4.243.781 

Αναληφθέντα δάνεια από συνδεδεμένα μέρη  27 
 

1.539.159 
 

665.880 

Μερίσματα πληρωθέντα  28 
 

0 
 

(3.500.000) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες   1.505.388 

 

(5.900.722) 

  
     

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα   
3.853.092 

 
86.914 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 9 
 

1.272.130 
 

1.185.216 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 9 
 

5.125.222 
 

1.272.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η Εταιρεία DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμη Εταιρεία Ταχυμεταφορών (ή “DHL EXPRESS 

(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.” ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1995 με διάρκεια 50 έτη και εδρεύει στην 

Ελλάδα, Αλίμου 44 στον Άλιμο Αττικής. Η Εταιρεία διατηρεί εννέα υποκαταστήματα σε όλη την χώρα 

και δύο αποθηκευτικούς χώρους για την φύλαξη του αρχείου της. Από τα εν λόγω υποκαταστήματα, 

τέσσερα βρίσκονται στην περιφέρεια της Αττικής, δύο στην Θεσσαλονίκη και από ένα στην Πάτρα, 

Ηράκλειο και Λάρισα. 

 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι οι υπηρεσίες ταχείας μεταφοράς δεμάτων και συσκευασμένων 

αγαθών.  

 

H μητρική εταιρεία είναι η εταιρεία DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH, η 

οποία εδρεύει στην Γερμανία και κατέχει σχεδόν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η 

τελική ελέγχουσα οντότητα είναι η εταιρεία DEUTSCHE POST AG με έδρα τη Γερμανία.   

Στη χρήση 2015 η Εταιρεία εισέφερε τον κλάδο οδικών μεταφορών («Freight») στην εταιρεία DHL 

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ. Σε αντάλλαγμα για τον εισφερόμενο κλάδο «Freight» η 

αξία του οποίου ορίστηκε στα 71.947,93 ευρώ και με επιπλέον καταβολή ποσού €18,27, η Εταιρεία 

απέκτησε 2.452 νέες μετοχές της εταιρείας DHL ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ 

ονομαστικής αξίας €29,35 η κάθε μία (ποσοστό 19%). Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της 

Εταιρείας για το 2015 δεν περιλαμβάνουν τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα του κλάδου 

«Freight».  

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας την 30 Νοεμβρίου 2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων. 

 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

 

Το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν 

αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση 

της Εταιρείας. Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές 

μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. 

 

Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική 

οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 

απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης  

 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, 

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

Η ετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη 

διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και 
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εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για 

τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 

2.1.1.  Πρότυπα, Διερμηνείες  και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 

α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 

προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει 

υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2016: 

 

 ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις  (Τροποποίηση)  

Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν 

περαιτέρω τις εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των 

πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι 

περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν 

σημαντικά, τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη 

σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές 

πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) 

που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει κάνει χρήση αυτής της τροποποίησης. 

 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (τροποποιήσεις): 

αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα 

Πάγια και του ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις 

οικονομικές ωφέλειες που δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας 

το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που 

καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των 

εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναμένεται να 

δημιουργηθούν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες 

περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία δεν έχει 

περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της τροποποίησης.  

 

 ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (τροποποίηση): λογιστικοποίηση απόκτησης 

συμμετοχικών τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε 

κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη 

λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί 

επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για 

τις αποκτήσεις αυτές. Η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω 

τροποποίησης. 

 

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (τροποποίηση): εισφορές των εργαζομένων  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή 

τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η 

απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό 

των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων 
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που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. Η Εταιρεία δεν έχει 

προγράμματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της τροποποίησης. 

 

 Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων 

αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των 

ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015. Κανένα από τα παρακάτω δεν είχε σημαντική επίδραση 

στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή 

τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και 

προσθέτει τους ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως 

ήταν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το 

ενδεχόμενο αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην 

καθαρή θέση, μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά Μέσα.  

 

 ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική 

οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των 

κριτηρίων συνάθροισης στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα 

πρέπει να παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των 

τομέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται 

τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.  

 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση 

συμπεράσματος του ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η 

τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης 

των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει 

δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η 

επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο 

ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται 

κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

 

 ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία 

Εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα 

οικονομική οντότητα ή στη μητρική Εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής 

οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.  

 

 ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται 

κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

 

 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο 

είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Κανένα από τα 

παρακάτω δεν είχε σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. 
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 ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

και διακοπείσες δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία 

μέθοδο διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. 

Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την 

ημερομηνία ταξινόμησης. 

 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει 

ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει 

συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον 

συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν 

απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της 

ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με 

βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η 

υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα 

σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών 

ομολόγων. 

 

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε 

στις ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με 

παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του 

σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην 

Έκθεση Διαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες 

πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση 

των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές 

πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

 

β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 

και η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 

 

 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 

συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το 

ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις 

προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων του προτύπου στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2017. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα 

εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με 

περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. 

Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση 
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των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής 

οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων 

περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 

υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και 

των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις.  

 

Οι πρώτες εναρμονισμένες με το ΔΠΧΑ 15 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναμένεται 

να δημοσιευτούν για τη χρήση που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων του προτύπου στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες όμως εκτιμάται ότι δεν θα είναι σημαντικές.   

 

 ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 

Οι αποσαφηνίσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν 

οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 

Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, σχετικά με: (α) το λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων 

απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», 

(β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή 

εκπρόσωπος, των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και 

πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των 

δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις 

εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν 

την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων των εν λόγω αποσαφηνίσεων στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, 

παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι 

για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι 

μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις Χρηματοοικονομικές τους 

Καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με 

ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.  

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων του ΔΠΧΑ 

16 στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

 

 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος: (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεωστικούς τίτλους 

που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγμα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το 

λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η 

οικονομική οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες για 

φορολογικούς σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους 

χρεωστικούς τίτλους μέχρι την αντιστροφή των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας εκτιμά ότι εν λόγω τροποποιήσεις δε θα έχουν επίπτωση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 



DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.                Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

                                           (Όλα τα ποσά σε €) 
Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. 
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 ΔΛΠ 7 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία 

Γνωστοποιήσεων   

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

να αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 

γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη 

ταμειακής φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίπτωσης των 

εν λόγω τροποποιήσεων στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν 

απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό χειρισμό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση 

παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, (β) 

παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των 

υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των τροποποιήσεων 

όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία 

διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από  διακανονισμό σε μετρητά σε 

συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίπτωσης των εν λόγω τροποποιήσεων στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει ένα ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου ακινήτου 

υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις 

αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγματοποιείται όταν το ακίνητο 

πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής 

ένδειξη της μεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση 

του ακινήτου, δεν αποδεικνύει μεταβολή στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι εν λόγω 

τροποποιήσεις δε θα έχουν επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία διευκρινίζει το 

λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή πληρωμή 

προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη 

χρηματική υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής, πριν 

από την αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η 

διερμηνεία αναφέρει ότι η ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός μη 

χρηματικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου. Εάν υπάρχουν 

πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει να 

καθορίσει την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη προκαταβολής. 



DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.                Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

                                           (Όλα τα ποσά σε €) 
Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. 
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Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Η Διοίκηση της 

Εταιρείας εκτιμά ότι εν λόγω διερμηνεία δε θα έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις. 

 

 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου 

Εισοδήματος   

Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση 

για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά 

το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες 

διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή 

από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την 

κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης 

από τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα 

πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι εν λόγω 

διερμηνεία δε θα έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο 

είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 για το ΔΠΧΑ 12 

Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 για 

το ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και το 

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες για το οποίο επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι αναβαθμίσεις αυτές δε θα 

επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς: 

η αναβάθμιση αυτή διαγράφει τις βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις για γνωστοποιήσεις 

χρηματοπιστωτικών μέσων, παροχών σε εργαζομένους και εταιρειών επενδύσεων, κατά 

την πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 

 ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι η επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 

μίας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η 

οποία είναι οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόμοια οικονομική 

οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή 

κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

 ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12, εκτός από τις 

γνωστοποιήσεις για συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εφαρμόζονται για τη συμμετοχή μιας 

οικονομικής οντότητας σε μία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση που 

κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση, ως κατεχόμενη για διανομή ή ως διακοπείσα 

δραστηριότητα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5. 

2.2. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α)     Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος 

του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό 

νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 

νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.  
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Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. 

 

15 

 

(β)     Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις ισοτιμίες που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών ή της αποτίμησης όταν τα στοιχεία επανεκτιμώνται.  

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων 

συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα.   

2.3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων, μεταφορικά μέσα, έπιπλα 

και λοιπό εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 

απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται 

ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία 

και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που 

αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.  

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 

πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

 Βελτιώσεις σε  ακίνητα τρίτων                              έως 10 έτη                                                                          

 Μεταφορικά μέσα                                              6 έως 10  έτη 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                            4 έως 10 έτη  
 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και 

αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως. Η ωφέλιμη ζωή των βελτιώσεων 

σε ακίνητα τρίτων βασίζεται  στη διάρκεια της μίσθωσης καθώς και στην ωφέλιμη ζωή των ίδιων των 

βελτιώσεων. Η Εταιρεία κατά την 31.12.2016 επανεξέτασε και αναπροσάρμοσε την ωφέλιμη ζωή των 

βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων η οποία ορίζεται πλέον έως τα 10 έτη. 

Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία 

του όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (σημ. 2.5).  

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν 

διατίθεται ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους.  

Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και 

της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στo κονδύλι 

«λοιπά κέρδη / (ζημιές)» της κατάστασης συνολικού εισοδήματος. 

2.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

Οι αγορασμένες άδειες λογισμικού παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες 

αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που απαιτούνται 

ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους.  

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

λογισμικού η οποία είναι 4 έτη.  
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Δαπάνες που σχετίζονται με την συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα 

όταν πραγματοποιούνται.   

 

Το λογισμικό ελέγχεται ετησίως για απομείωση όπως περιγράφεται στη σημείωση 2.5.  

 

2.5. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 

γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η 

αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία 

προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας 

χρήσεως. Η αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να 

αντληθούν από περιουσιακό στοιχείο ή μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι απομειώσεις που 

έχουν αναγνωριστεί σε προηγούμενες περιόδους σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς για τυχόν αναστροφή.      

 

2.6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ανάλογα με 

την φύση και τα χαρακτηριστικά τους. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις και 

περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η Εταιρεία δεν κατέχει άλλα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία όπως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 

τους με μεταβολές στα αποτελέσματα ή επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη σε όλες τις ημερομηνίες 

αναφοράς.  

Κατά την αναγνώρισή τους ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα δάνεια και οι απαιτήσεις 

καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 

Τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε ταξινομούνται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε μπορούν να 

ενταχθούν σε κάποια από τις λοιπές κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μετά την αρχική 

αναγνώριση αποτιμώνται στη συνέχεια στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές 

καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν 

απομείωση. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 

διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για 

τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 

συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Στις περιπτώσεις 

που η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον απομείωση. Για την απομείωση αυτών των στοιχείων βλέπε 

αναλυτικά σημείωση 2.8. 

Την 31 Δεκεμβρίου η Εταιρεία κατέχει περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση τα οποία δε 

διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, και τα αποτιμά στο κόστος κτήσης μείον απομείωση. 

Η Εταιρεία δεν εντόπισε ενδείξεις απομείωσης. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις μετά την αρχική τους αναγνώριση επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παύουν να αναγνωρίζονται 

όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει 

μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  
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Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με 

λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται 

στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν 

τα κονδύλια «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και «Ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα» που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (βλέπε 

επίσης σημειώσεις 2.9 και 2.10). 

2.7. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει νομικά εκτελεστό δικαίωμα 

συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει 

διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της 

υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. Το νομικά εκτελεστό δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από 

μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε 

περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του 

αντισυμβαλλόμενου.   

2.8. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

έχει απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία ομάδα χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων είναι απομειωμένο και έχουν πραγματοποιηθεί ζημιές απομείωσης, αν και 

μόνο αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης σαν αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων 

που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (‘ζημιογόνο γεγονός’) και 

αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις μελλοντικές ταμειακές ροές του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, και η επίδραση αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του 

χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, καθυστέρηση ή διακοπή πληρωμής τόκων και δόσεων,  πιθανότητα 

χρεοκοπίας ή άλλης χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης και παρατηρήσιμα στοιχεία που δείχνουν 

μετρήσιμη μείωση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές.  

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις, το 

ποσό της ζημιάς επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές 

πιστωτικές ζημιές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο 

του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται με το ποσό της 

ζημιάς απομείωσης και η ζημιά καταχωρείται στα αποτελέσματα. Αν ένα δάνειο έχει μεταβλητό 

επιτόκιο, το επιτόκιο προεξόφλησης για την επιμέτρηση της ζημιάς απομείωσης είναι το τρέχον 

αποτελεσματικό επιτόκιο όπως προσδιορίστηκε από τη σύμβαση.    

Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να 

συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης (π.χ. βελτίωση της 

πιστοληπτικής διαβάθμισης του χρεώστη), η αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  
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Αν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι έχει πραγματοποιηθεί ζημία απομείωσης επί μη εισηγμένου 

συμμετοχικού τίτλου, όπως τα διαθέσιμα στοιχεία προς πώληση, που δεν τηρείται λογιστικά στην 

εύλογη αξία επειδή αυτή δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, το ποσό της ζημίας απομείωσης 

επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλημένων με 

το ισχύον επιτόκιο της αγοράς για παρεμφερή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες 

ζημίες απομείωσης δεν αναστρέφονται. 

 

2.9. Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των 

απαιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται 

στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

  

Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και 

των ζημιών απομείωσης. Βλέπε σημείωση 4.2 

2.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, 

τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και 

χαμηλού ρίσκου.  

2.11. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας.  

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως 

ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών 

καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια 

κεφάλαια. 

2.12. Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις για έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές αξιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων, 

- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, και 

- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Όταν υπάρχει ένας αριθμός παρόμοιων υποχρεώσεων, η πιθανότητα να απαιτηθεί η εκροή καθορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την ομάδα των συγκεκριμένων παρόμοιων υποχρεώσεων. Στην 

περίπτωση αυτή σχηματίζεται πρόβλεψη ακόμη και αν η πιθανότητα εκροής πόρων για μια 

μεμονωμένη υποχρέωση της ομάδας είναι πολύ μικρή. 

Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης προκύπτουν από επιχειρησιακό σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο 

επηρεάζει σημαντικά το πεδίο δραστηριότητας της Εταιρείας ή τον τρόπο με το οποίο ασκείται η 

επιχειρησιακή δραστηριότητα. Οι προβλέψεις αυτές περιλαμβάνουν μόνο τις δαπάνες εκείνες οι οποίες 
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είναι απαραίτητες και συνδέονται άμεσα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης και δε σχετίζονται με την 

ομαλή/επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα της Εταιρείας. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για 

μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. Το χρονοδιάγραμμα των ταμειακών εκροών είναι εύλογα ορισμένο 

και βέβαιο, ενώ οι προβλέψεις παρουσιάζονται σε ονομαστική και όχι προεξοφλημένη αξία καθώς δεν 

κρίνεται ως σημαντική η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος (time value for money) στην 

προκειμένη περίπτωση. 

Οι προβλέψεις για αναδιοργάνωση περιλαμβάνουν δαπάνες για ρήτρες τερματισμού μίσθωσης και 

πληρωμές τερματισμού απασχόλησης εργαζομένων.  

2.13. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών που 

αποκτήθηκαν κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές 

υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η πληρωμή τους πρέπει να 

πραγματοποιηθεί  μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν η πληρωμή τους μπορεί να γίνει και πέραν του έτους, 

τότε καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα 

σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

2.14. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν 

διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

2.15. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που έχουν θεσπιστεί ή 

ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς στην Ελλάδα. Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά 

τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με καταστάσεις όπου η φορολογική νομοθεσία 

υπόκειται σε ερμηνεία. Σχηματίζει προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση με τα ποσά που 

αναμένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. Οι σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνουν και τις  

προσαυξήσεις που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις 

οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό 

κέρδος ή ζημιά. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς και 

αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμα 

εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και 

όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος 

που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα 

υπόλοιπα σε καθαρή βάση.  

2.16. Παροχές στο προσωπικό 

 (α)     Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 

παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών. 

Η Εταιρεία έχει υποχρέωση σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας 

που καθορίζει το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει ένας εργαζόμενος κατά τη 

συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται από περισσότερους από έναν παράγοντες όπως η ηλικία, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζημίωση.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την 

ημερομηνία αναφοράς μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η 

δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση 

της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας. Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την 

καθορισμένη παροχή υπολογίζεται με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 

εκροών χρησιμοποιώντας επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται στο 

νόμισμα στο οποίο η παροχή θα πληρωθεί και που έχουν διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της 

σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.  

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός από την περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός 

περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών που προέρχεται από την απασχόληση των εργαζομένων μέσα στη χρήση 

καθώς και μεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισμών. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.  

Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως το καθαρό ποσό μεταξύ της υποχρέωσης για το πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος επί το 

επιτόκιο προεξόφλησης. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στις 

παροχές σε εργαζομένους. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές σε 

αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στη χρήση που έχουν 

προκύψει.  

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα πρόγραμμα, στο οποίο η Εταιρεία πληρώνει πάγιες 

εισφορές σε μία ξεχωριστή εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να 

πληρώσει επιπλέον εισφορές, αν τα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ανεπαρκή για να 

αντιμετωπίσουν τις αναμενόμενες παροχές για την υπηρεσία των εργαζομένων που αφορά την 

τρέχουσα περίοδο καθώς και προγενέστερες περιόδους.  

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε δημόσια ή ιδιωτικά 

ασφαλιστικά ταμεία είτε υποχρεωτικά είτε συμβατικά είτε εθελοντικά. Μετά την πληρωμή των 

εισφορών δεν υφίσταται περαιτέρω δέσμευση για την Εταιρεία. Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν 

κόστος παροχών σε εργαζομένους όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες. Οι προπληρωμένες εισφορές 

αναγνωρίζονται σαν περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε 

μείωση μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή χρημάτων. 
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(β)     Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καθίστανται πληρωτέες όταν η Εταιρεία τερματίζει την 

απασχόληση πριν την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται την 

εθελούσια αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το 

νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν η Εταιρεία δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την 

προσφορά για αυτές τις παροχές και β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει έξοδα από αναδιοργάνωση που 

είναι στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 στα οποία περιλαμβάνεται η πληρωμή παροχών 

τερματισμού της απασχόλησης. Στην περίπτωση που γίνεται προσφορά για εθελούσια αποχώρηση, οι 

παροχές τερματισμού της αποχώρησης υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που 

αναμένεται να αποδεχθούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 

μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς προεξοφλούνται.  

2.17. Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης 

Η Εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης κατά τα οποία λαμβάνει 

υπηρεσίες από τους εργαζόμενους ως αντάλλαγμα για συμμετοχικούς τίτλους της μητρικής εταιρείας.  

Η Εταιρεία επιμετρά τις παροχές που θα διακανονιστούν σε συμμετοχικούς τίτλους της μητρικής 

εταιρείας ως παροχές που θα διακανονιστούν σε συμμετοχικούς τίτλους και σχηματίζει ειδικό 

αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα των συμμετοχικών 

τίτλων αναγνωρίζεται ως έξοδο.  

Το συνολικό ποσό που θα αναγνωριστεί ως έξοδο καθορίζεται σε σχέση με την εύλογη αξία των 

χορηγηθέντων δικαιωμάτων:  

 λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς (π.χ. την τιμή της μετοχής) 

 εξαιρώντας την επίδραση οποιωνδήποτε προϋποθέσεων κατοχύρωσης που δεν διέπονται από 

συνθήκες της αγοράς (π.χ. κερδοφορία, επίτευξη στόχων για ανάπτυξη πωλήσεων και 

παραμονή του εργαζομένου στην εταιρεία για καθορισμένη περίοδο) και 

 λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση οποιωνδήποτε προϋποθέσεων που δεν αποτελούν 

προϋποθέσεις κατοχύρωσης (π.χ. την απαίτηση από τους εργαζομένους να φυλάσσουν ή να 

διακρατούν τίτλους για μία συγκεκριμένη περίοδο). 

Στο τέλος κάθε χρήσης, η Εταιρεία αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της σχετικά με τον αριθμό των 

δικαιωμάτων προαίρεσης που αναμένεται να κατοχυρωθούν με βάση τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης 

που δεν διέπονται από συνθήκες της αγοράς καθώς και τις προϋποθέσεις υπηρεσίας και αναγνωρίζει 

την επίδραση της αλλαγής των αρχικών εκτιμήσεών του, αν υπάρχουν, στα αποτελέσματα με 

αντίστοιχη προσαρμογή στα ίδια κεφάλαια. 

2.18. Αναγνώριση εσόδων 

 

Το έσοδο αποτιμάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και 

αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις και 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. H Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο, όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε δραστηριότητα της εταιρείας, όπως 

περιγράφονται πιο κάτω.  

 (α) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

 

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ταχείας μεταφοράς δεμάτων και συσκευασμένων αγαθών. Τα έσοδα από 

παροχή υπηρεσιών λογίζονται στην περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Συγκεκριμένα, τα έσοδα αναγνωρίζονται με την έκδοση του τιμολογίου, η οποία συμπίπτει με την 

ανάθεση της υπηρεσίας, καθώς η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν μεσολαβεί σημαντικό διάστημα έως ότου 

ολοκληρωθεί η υπηρεσία αποστολής. 

 (β) Λοιπά Λειτουργικά έσοδα 

  

Το κονδύλι «Λοιπά Λειτουργικά έσοδα» περιλαμβάνει έσοδα από ενοίκια. Τα έσοδα από ενοίκια 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 

περιόδου της μίσθωσης. 

2.19. Έσοδα από τόκους  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει 

απομείωση των δανείων ή απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους 

το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλούμενων με 

το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται έσοδα από τόκους με το ίδιο επιτόκιο (αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο) επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.  

2.20. Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς 

όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Κατά 

τη 31 Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρεία μισθώνει συγκεκριμένα πάγια τα οποία αφορούν αποκλειστικά 

συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2.21. Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.22. Στρογγυλοποιήσεις 

 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των 

αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

2. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο 

αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας εστιάζει στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών 

αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.  

Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας προσδιορίζει, αξιολογεί και λαμβάνει μέτρα με σκοπό την αντιστάθμιση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων.  
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(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς οι συναλλαγές της 

διενεργούνται κυρίως σε Ευρώ. 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε μεταβολές τιμών συμμετοχικών τίτλων καθώς δεν κατέχει 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεί που να επηρεάζονται από διακυμάνσεις της αγοράς.  

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς το σύνολο του δανεισμού της την 31 

Δεκεμβρίου 2016 δεν είναι σημαντικό και αφορά κυρίως δάνειο σταθερού επιτοκίου από την μητρική 

εταιρεία. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις καταθέσεις σε 

τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις πελατών. Όσον 

αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις διαθεσίμων, η Εταιρεία 

συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού και της Ελλάδας. Όσον αφορά 

τους πελάτες, εάν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω αξιολόγηση. Αν 

δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγματοποιείται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας 

του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, την προηγούμενη εμπειρία καθώς 

και άλλους παράγοντες. Τα εξατομικευμένα πιστωτικά όρια προσδιορίζονται βάσει εσωτερικών ή 

εξωτερικών αξιολογήσεων και σύμφωνα με τα όρια που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. 

Η εφαρμογή των πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε συχνή βάση. Για περαιτέρω γνωστοποιήσεις 

σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο βλέπε σημείωση 8 και 9. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 

ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους 

κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να 

υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες 

αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί 

οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015 το σύνολο των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

της Εταιρείας είναι πληρωτέο εντός 12 μηνών.  

 

31.12.2016 
 

Λιγότερο 

από 3 

μήνες 

  
4 έως 12 

μήνες 

  

1 

έως 

5 

έτη   

> 5 

έτη 

  

Σύνολο 

Δανεισμός  

 

5.977 

 

1.702.184 

 

0 

 

0 

 
1.708.162 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14.422.734 

 

0 

 

0 

 

0 

 
14.422.734 

Σύνολο 

 

14.428.711   1.702.184   0   0   16.130.895 
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31.12.2015 
 

Λιγότερο 

από 3 

μήνες 

  
4 έως 12 

μήνες 

  

1 

έως 

5 

έτη   

> 5 

έτη 

  

Σύνολο 

Δανεισμός  

 

3.598 

 

196.796 

 

0 

 

0 

 
200.394 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.302.115 

 

0 

 

0 

 

0 

 
10.302.115 

Σύνολο 

 

10.305.713   196.796   0   0   10.502.509 

 

3.2. Διαχείριση κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα 

της Εταιρείας να παραμένει σε συνεχιζόμενη δραστηριότητα με σκοπό να παράγει κέρδη για τους 

μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και να διατηρήσει τη βέλτιστη κεφαλαιακή 

δομή ώστε να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου. 

Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή δομή, η Εταιρεία μπορεί να 

προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο 

στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές.  

 

3.3. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που να επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016.  

 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της Διοίκησης 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις που 

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις 

και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις από 4.1 έως 4.3 που 

παρατίθενται κατωτέρω. 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται 

αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που 

δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξ ορισμού, 

σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι 

υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω. 

 

4.1. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
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Σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των 

μελλοντικών φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το φορολογικό προγραμματισμό της οντότητας.  

4.2. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις 

οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι 

πιθανή. Η διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τους νομικούς 

συμβούλους για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση 

της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Πέρα από τα 

προηγούμενα, η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη απομείωσης των εμπορικών της απαιτήσεών της με 

ποσοστό 50% εφόσον αυτές δεν έχουν εισπραχθεί εντός των 180 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 

του τιμολογίου και με ποσοστό 100% εφόσον απαιτήσεις παραμείνουν ανείσπρακτες πέρα των 360 

ημερών.   

 

4.3.  Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η 

διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η 

μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω 

υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο 

τρόπο τις παραμέτρους αυτές. 

 

4.4. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών 

 

Δεν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν σημαντικές εκτιμήσεις της 

Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών. 
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5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 

Σημείωση  Κτίρια 

 

Μεταφορικά 

μέσα 

 

Έπιπλα 

και λοιπός 

εξοπλισμός 
 

Σύνολο 

Αξία κτήσης 

 

 

 

 

    1 Ιανουαρίου 2015 

 

885.139 

 

1.473.377 

 

1.760.533 

 

4.119.049 

Αγορές/προσθήκες 

 

1.401.773 

 

298.896 

 

287.546 

 

1.988.215 

Πωλήσεις 

 

0 

 

(403.985) 

 

(80.733) 

 

(484.718) 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

2.286.912 

 

1.368.288 

 

1.967.346 

 

5.622.546 

  

 

 

 

    1 Ιανουαρίου 2016 

 

2.286.912 

 

1.368.288 

 

1.967.346 

 
5.622.546 

Αγορές/προσθήκες 

 

180.876 

 

142.126 

 

1.838.340 

 

2.161.342 

Πωλήσεις 

 

(8.033) 

 

(290.848) 

 

(622.157) 

 

(921.039) 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

2.459.755 

 

1.219.566 

 

3.183.529 

 

6.862.849 

  

 

 

 

    Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

        1 Ιανουαρίου 2015 

 

(468.206) 

 

(860.774) 

 

(1.431.414) 

 

(2.760.396) 

Αποσβέσεις χρήσης 19 (35.079) 

 

(85.671) 

 

(76.593) 

 

(197.343) 

Πωλήσεις/Διαγραφές 

 

0 

 

388.006 

 

80.733 

 

468.739 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

(503.285) 

 

(558.441) 

 

(1.427.274) 

 

(2.489.000) 

         1 Ιανουαρίου 2016 

 

(503.285) 

 

(558.441) 

 

(1.427.274) 

 

(2.489.000) 

Αποσβέσεις χρήσης 19 (227.093)  (125.800)  (260.102)  (612.995) 

Πωλήσεις/Διαγραφές 

 

6.097  284.827  604.725  895.649 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

(724.281) 

 

(399.414) 

 

(1.082.651) 

 

(2.206.346) 

  

 

 

 

    Αναπόσβεστη αξία   

 

 

 

 

    31 Δεκεμβρίου 2016 

 

1.735.474 

 

820.152 

 

2.100.878 

 

4.656.503 

31 Δεκεμβρίου.2015 

 

1.783.627 

 

809.847 

 

540.072 

 

3.133.546 

 

 

Στην χρήση 2015 η Εταιρεία προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της στο αεροδρόμιο 

Αθηνών με έργα αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.  Κατά την ίδια χρήση ανακαίνισε μέρος των 

περισσότερων εγκαταστάσεών της στην Επικράτεια.  

 

Στη χρήση 2016 αποσβέσεις ύψους € 334.072 (2015: €101.830) έχουν καταχωρηθεί στο κόστος 

πωληθέντων και € 278.923 (2015: €95.512) στα έξοδα διοίκησης.  

 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο της 

μητρικής. 
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

 

Σημείωση  

 Κόστος 

 

Λογισμικό 

1 Ιανουαρίου 2015 

 

126.927 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

126.927 

   1 Ιανουαρίου 2016 

 

126.927 

Μειώσεις 

 

(10.000) 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

116.927 

   Σωρευμένες αποσβέσεις 

  1 Ιανουαρίου 2015 

 

(123.969) 

Αποσβέσεις 19 (1.998) 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

(125.967) 

   1 Ιανουαρίου 2016 

 

(125.967) 

Αποσβέσεις 19 (500) 

Μειώσεις 

 

10.000 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

(116.467) 

   Αναπόσβεστη αξία   

  31 Δεκεμβρίου.2016 

 

460 

31 Δεκεμβρίου.2015 

 

960 

 

 

Το σύνολο των αποσβέσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει καταχωρηθεί στο 

κόστος διοίκησης ενώ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 έχει καταχωρηθεί στο κόστος 

πωληθέντων.  
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7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 

     
 

 

31.12.2016 
 

31.12.2015 

DHL ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ 

 

71.966 

 

71.966 

Σύνολο 

 

71.966 

 

71.966 

 

 

Στη χρήση 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία αποφάσισε την εισφορά του κλάδου οδικών 

μεταφορών («Freight») στην συνδεδεμένη εταιρεία DHL ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ 

ΕΛΛΑΣ με ημερομηνία εισφοράς την 1 Ιανουαρίου 2015. Τα ίδια κεφάλια του εισφερόμενου κλάδου 

την 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν €71.947,93. Σε αντάλλαγμα για τον εισφερόμενο κλάδο «Freight» και 

με επιπλέον καταβολή ποσού €18,27, η Εταιρεία απέκτησε 2.452 νέες μετοχές της εταιρείας DHL 

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ονομαστικής αξίας €29,35 η κάθε μία (ποσοστό 19%).   

 

Ως εκ τούτου δεν προέκυψε κέρδος ή ζημιά από την εισφορά του κλάδου κατά τη χρήση 2015. Η 

Εταιρεία έχει κατηγοριοποιήσει την επένδυση στην συνδεδεμένη εταιρεία στα στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση, καθώς δε μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις λοιπές κατηγορίες των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, 

και τα αποτιμά στο κόστος κτήσης μειωμένο κατά τυχόν απομείωση. Η Εταιρεία εκτιμά πως κατά την 

31.12.2016 δεν υφίστανται ενδείξεις απομείωσης για την συγκεκριμένη επένδυση. 

 

 

8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

 
 

31.12.2016 
 

31.12.2015 

Πελάτες 

 

12.042.370 

 

11.120.436 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 

 

(1.120.168) 

 

(991.607) 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 

 

10.922.202 

 

10.128.829 

Προπληρωμές εξόδων 

 

58.434 

 

68.660 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 

 

114.699 

 

123.863 

Λοιπές απαιτήσεις  

 

727.712 

 

1.508.810 

Μείον: Προβλέψη απομείωσης λοιπών απαιτήσεων  

 

(22.000) 

 

(462.403) 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 27) 

 

169.503 

 

349.581 

Σύνολο 

 

11.970.550 

 

11.717.340 

     

     Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

41.299 

 

52.237 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

11.929.251 

 

11.665.103 

  
11.970.550 

 

11.717.340 

 

Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη απομείωσης σε συγκεκριμένα υπόλοιπα εμπορικών και λοιπών 

απαιτήσεων που θεωρεί ότι δεν θα εισπραχθούν. Επιπλέον σχηματίζει πρόβλεψη σε συλλογική βάση 

για τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις για τις οποίες θεωρεί ότι υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις 

απομείωσης. Αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης θεωρούνται ότι υπάρχουν σε υπόλοιπα πελατών που 

ξεπερνούν τους 6 μήνες (ήτοι ληξιπρόθεσμα 4 μήνες), αφού ληφθούν υπόψη ιστορικά στοιχεία σχετικά 

με αθέτηση πληρωμών.    

 

Η μεταβολή της πρόβλεψης για πελάτες και λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:  
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Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 

 

1.249.496 

Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων (σημ. 19) 

 

464.815 

Διαγραφή απαιτήσεων μη εισπραχθέντων μέσα στη χρήση  

 

(130.994) 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (σημ. 19) 

 

(129.307) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 

 

1.454.010 

   Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 

 

1.454.010 

Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων (σημ. 19) 

 

248.591 

Διαγραφή απαιτήσεων μη εισπραχθέντων μέσα στη χρήση  

 

(462.403) 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (σημ. 19) 

 

(98.030) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

1.142.168 

 

 

Οι συγκεκριμένες εμπορικές απαιτήσεις τις οποίες η Εταιρεία θεωρεί επισφαλείς ανέρχονται την 31 

Δεκεμβρίου 2016 σε €1.284.560 (2015: €1.182.806) και είναι ληξιπρόθεσμες άνω των 4 μηνών. Η 

Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης για τις απαιτήσεις αυτές ύψους € 1.120.168 (2015: 

€991.607). 

 

Τα μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων την 31 Δεκεμβρίου 

2016 και την 31 Δεκεμβρίου 2015 είχαν ως εξής: 

  

31.12.2016 
 

31.12.2015 

 

Mη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα υπόλοιπα των 

εμπορικών απαιτήσεων 

 

7.970.897  7.654.190 

        

Tην 31 Δεκεμβρίου 2016 υπήρχαν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα εμπορικών απαιτήσεων (ήτοι με 

καθυστέρηση είσπραξης πλέον των 2 μηνών) ύψους €2.786.912 (2015: €2.283.440), που η Εταιρεία δε 

θεωρεί απομειωμένα.  

 

Η ανάλυση παλαιότητας των ληξιπρόθεσμων αυτών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

  

31.12.2016 
 

31.12.2015 

Έως 1 μήνα  

 

1.476.870 

 

1.275.638 

Από 1 έως 2 μήνες 

 

746.747 

 

635.401 

Από 2 έως 3 μήνες 

 

358.137 

 

213.094 

Άνω των 3 μηνών 

 

205.158 

 

159.307 

  
2.786.912 

 

2.283.440 

 

Τα ανωτέρω υπόλοιπα αφορούν πελάτες χωρίς ιστορικό αθέτησης πληρωμών.  

 

Οι εύλογες αξίες των πελατών και λοιπών απαιτήσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.  

 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά τις ημερομηνίες αναφοράς είναι η λογιστική αξία της 

κάθε κατηγορίας απαίτησης που αναφέρεται ανωτέρω. 

 

 

 

9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 
 

31.12.2016 
 

31.12.2015 
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Διαθέσιμα στο ταμείο 

 

196.876 

 

84.793 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 

 

4.934.324 

 

1.190.935 

Σύνολο 

 

5.131.200 

 

1.275.728 

 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης 

ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

  
31.12.2016 

 
31.12.2015 

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 

 

5.131.200 

 

1.275.728 

Τραπεζικές υπεραναλήψεις (σημ. 14) 

 

(5.978) 

 

(3.598) 

Σύνολο 

 

5.125.222 

 

1.272.130 

 

 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων είναι σε Ευρώ. 

 

 

 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

  
Αριθμός μετοχών 

 
Κοινές μετοχές 

     1 Ιανουαρίου 2015 

 

10.222 

 

300.016 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

10.222 

 

300.016 

     1 Ιανουαρίου 2016 

 

10.222 

 

300.016 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

10.222 

 

300.016 

 

Η ονομαστική αξία των μετοχών ανέρχεται σε €29,35 έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς 

καταβλημένο.  

 

 

11. Λοιπά αποθεματικά 

  

Τακτικό 

αποθεματικό 

Αποθεματικό 

δικαιώματος 

προαίρεσης 

μετοχών  

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015 100.005 973 100.978 

Έξοδα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών  - 3.690 3.690 

31 Δεκεμβρίου 2015 100.005 4.663 104.668 

        

1 Ιανουαρίου 2016 100.005 4.663 104.668 

Έξοδα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών  - 6.193 6.193 

31 Δεκεμβρίου 2016 100.005 10.856 110.861 

 

 

Τακτικό αποθεματικό 

 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 

(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών 
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(μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του 

να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

 

 

12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης προσδιορίζονται ως 

εξής: 

 

  

31.12.2016 
 

31.12.2015 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 

 

1.537.771 

 

1.452.389 

 

 

 

Η μεταβολή της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως εξής: 

 

 

  

31.12.2016 
 

31.12.2015 

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 

 

1.452.389 

 

1.325.641 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 

 

91.519 

 

115.949 

Χρηματοοικονομικό κόστος 

 

27.595 

 

30.690 

Κόστος διακανονισμών 

 

(6.109) 

 

90.088 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη 

 

(1.743) 

 

(118.950) 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές από οικονομικές παραδοχές 

 

(25.880) 

 

8.971 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 

 

1.537.771 

 

1.452.389 

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

 

  

1.1.2016 έως 

31.12.2016  

1.1.2015 έως 

31.12.2015 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 

 

91.519 

 

115.949 

Χρηματοοικονομικό κόστος 

 

27.595 

 

30.690 

Κόστος διακανονισμών 

 

(6.109) 

 

90.088 

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 

εργαζομένους 

 

113.005 

 

236.727 

 

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά εισοδήματα αφορούν αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) € 

25.880 (2015: € (8.971)). 

 

 

 

 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

  

31.12.2016 
 

31.12.2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 

 

1,70% 

 

1,90% 



DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.                Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

                                           (Όλα τα ποσά σε €) 
Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. 

 

32 

 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 

 

1,75% 

 

3,00% 

Πληθωρισμός 

 

1,75% 

 

2,00% 

 

 

 

13. Προβλέψεις 

 

    
Προβλέψεις 

αναδιοργάνωσης 

Δικαστικές 

υποθέσεις 

Λοιπές 

προβλέψεις 
Σύνολα 

1 Ιανουαρίου 2015   500.000 478.000 - 978.000 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως   - 9.000 - 9.000 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 

χρήσεως   (118.000) -   (118.000) 

Αχρησιμοποίητες προβλέψεις   (382.000) (450.000)   (832.000) 

31 Δεκεμβρίου 2015   - 37.000 - 37.000 

      1 Ιανουαρίου 2016   - 37.000   37.000 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως   - - 274.847 274.847 

Αχρησιμοποίητες προβλέψεις   - (31.000)   (31.000) 

31 Δεκεμβρίου 2016   - 6.000 274.847 280.847 

 

Ο προσδιορισμός των προβλέψεων αναλύεται στη σημείωση 2.12. Οι λοιπές προβλέψεις αναμένεται 

να χρησιμοποιηθούν κατά τη χρήση 2017 και έχουν ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

 

14. Δανεισμός 

 

 
31.12.2016 

 
31.12.2015 

Βραχυπρόθεσμος 

   Τραπεζικές υπεραναλήψεις  5.977 

 

3.598 

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 27) 1.701.581 

 

160.221 

Λοιπά τραπεζικά δάνεια  603 

 

36.575 

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού  1.708.162 

 

200.394 

    Σύνολο δανεισμού 1.708.162 

 

200.394 

 

Η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμό υπεραναλήψεων στην ΕΤΕ και ανανεώνει τη σύμβαση σε ετήσια 

βάση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

  
31.12.2016 

 

31.12.2015 

Προμηθευτές 

 

2.439.386 

 

2.014.960 
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Προκαταβολές πελατών 

 

43.396 

 

123.863 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 27) 

 

10.643.482 

 

7.215.088 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι-τέλη 

 

1.189.610 

 

848.230 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

106.859 

 

99.974 

Σύνολο 

 

14.422.734 

 

10.302.115 

 

Τα ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη αφορούν αμοιβές χρήσης δικτύου DHL και παρουσιάζονται 

αυξημένα δεδομένων των καθυστερήσεων που προέρχονται από τις διαδικασίες έγκρισης μεταφοράς 

εμβασμάτων στο εξωτερικό.  

 

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους. 

 

Στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της συγκριτικής χρήσης έγινε αναταξινόμηση ποσού 

ύψους € 2.832.517 από το κονδύλι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις στο κονδύλι δεδουλευμένα 

έξοδα, ώστε να καταστούν τα κονδύλια ομοειδή και συγκρίσιμα με τα κονδύλια της τρέχουσας 

χρήσεως. 

 

 

 

16. Δεδουλευμένα έξοδα 

 

  
31.12.2016 

 

31.12.2015 

Δεδουλευμένες αμοιβές προσωπικού 

 

848.703 

 

931.314 

Δεδουλευμένες αμοιβές συμβούλων και τρίτων 

 

225.905 

 

518.035 

Δεδουλευμένα έξοδα παροχών τρίτων 

 

198.428 

 

612.689 

Δεδουλευμένα λοιπά έξοδα 

 

318.269 

 

770.479 

Σύνολο 

 

1.591.306 

 

2.832.517 

 

Στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της συγκριτικής χρήσης έγινε αναταξινόμηση ποσού 

ύψους € 2.832.517 από το κονδύλι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις στο κονδύλι δεδουλευμένα 

έξοδα, ώστε να καταστούν τα κονδύλια ομοειδή και συγκρίσιμα με τα κονδύλια της τρέχουσας 

χρήσεως. 

 

Στις δουλευμένες αμοιβές συμβούλων και τρίτων περιλαμβάνονται προμήθειες των αντιπροσώπων της 

Εταιρείας καθώς και αμοιβές ελεγκτών, συμβούλων και δικηγόρων.  

 

Στις δουλευμένες παροχές τρίτων περιλαμβάνεται η ετήσια εισφορά υπέρ ΕΕΤΤ, δαπάνες 

ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και επισκευών. 
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17. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 

Τα ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

  
31.12.2016  

 
31.12.2015 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

344.881  

 

636.383 

Αναβαλλόμενη φορολογία (καθαρή) 

 

           344.881  

 

              636.383  

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 

 

 

  

31.12.2016 
 

31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης  

 

636.383 

 

705.498 

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημ. 23) 

 

(283.997) 

 

(74.515) 

Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

 

(7.505) 

 

5.400 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 

 

             344.881 

 

              636.383  

 

 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης  είναι οι 

παρακάτω:  

 

  

Υποχρεώσεις 

παροχών 

προσωπικού 

λόγω εξόδου 

από την 

υπηρεσία 

 

Προβλέψεις 

και 

δεδουλευμένα 

έξοδα 

Απομείωση 

απαιτήσεων  
Σύνολο 

       

       1 Ιανουαρίου 2015 

 

344.667 

 

360.831 - 705.498 

Χρέωση / (πίστωση) στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 

 

71.126 

 

(145.641) - (74.515) 

Πίστωση στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα 

 

5.400 

 

- - 5.400 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

421.193 

 

215.190 - 636.383 

       1 Ιανουαρίου 2016 

 

421.193 

 

215.190 - 636.383 

Χρέωση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 

 

32.266 

 

(318.262) 1.999 (283.997) 

Πίστωση στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα 

 

(7.505) 

 

- - (7.505) 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

445.954 

 

(103.072) 1.999 344.881 
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Η Εταιρεία εκτιμά ότι στο μέλλον θα συνεχίσει να έχει επαρκή φορολογικά κέρδη για τη 

χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση. 

 

 

18. Πωλήσεις 

 

 

 
1.1.2016 έως 

31.12.2016 

 

1.1.2015 έως 

31.12.2015 

Υπηρεσίες ταχείας μεταφοράς 

 

36.158.960 

 

32.690.843 

Υπηρεσίες δικτύου DHL 

 

11.612.583 

 

9.967.694 

Λοιπές υπηρεσίες σε εταιρείες ομίλου 

 

123.529 

 

176.578 

Παρεπόμενα έσοδα από πωλήσεις 

 

2.899.544 

 

2.559.875 

Σύνολο 

 

50.794.617 

 

45.394.991 

 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένες αφορούν κυρίως τιμολογήσεις όσον αφορά πελάτες του 

ομίλου στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται από την Εταιρεία (σημείωση 27). 

 

 

19. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Σημείωση  1.1.2016 έως 

31.12.2016 

 

1.1.2015 έως 

31.12.2015 

Έξοδα προς δίκτυο DHL  

 

30.110.506 

 

26.970.363 

Παροχές σε εργαζομένους  

 

10.080.545 

 

8.872.032 

Αμοιβές υπεργολάβων  

 

4.159.714 

 

3.611.998 

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 

 

1.424.003 

 

1.283.928 

Έξοδα οργανισμών κοινής ωφέλειας 

 

733.894 

 

581.339 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  5 612.995 

 

197.343 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  6 500 

 

1.998 

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης  

 

666.847 

 

596.376 

Έξοδα προμηθειών  

 

632.507 

 

632.278 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

 

359.163 

 

366.895 

Έξοδα διαφήμισης  

 

280.735 

 

381.335 

Μεταφορικά έξοδα 

 

240.702 

 

508.030 

Απομείωση απαιτήσεων  

 

150.561 

 

335.508 

Διαγραφή απαιτήσεων 

 

123.873 

 

- 

Λοιπά 

 

239.141 

 

237.657 

Σύνολο 

 

49.815.686 

 

44.577.080 

 

 

  

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

 

1.1.2015 έως 

31.12.2015 

Κόστος πωληθέντων 

 

44.756.090 

 

39.617.816 

Έξοδα διάθεσης 

 

1.801.997 

 

2.118.224 

Έξοδα διοίκησης 

 

3.257.599 

 

2.841.040 

  
49.815.686 

 

44.577.080 
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20. Παροχές σε εργαζομένους 

 

  

1.1.2016 

έως 

31.12.2016 
 

1.1.2015 

έως 

31.12.2015 

Μισθοί  

 

7.248.183 

 

6.291.460 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 

 

1.803.944 

 

1.644.628 

Kόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 

 

414.663 

 

347.502 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 

(σημ. 12) 

 

113.005 
 

236.726 

Λοιπές παροχές 

 

500.750 

 

351.716 

Σύνολο 

 

10.080.545 

 

8.872.032 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 έχει ως 

ακολούθως: 

 

  

31.12.2016 

 

31.12.2015 

Μισθωτοί 
 

327 

 

309 

Σύνολο 

 

327 

 

309 

 

 

21. Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά 

 

  
1.1.2016 έως 

31.12.2016  

1.1.2015 έως 

31.12.2015 

Ζημίες από εκποίηση παγίων  
(2.472)   

 
14.668   

Λοιπές έκτακτες ζημίες 

 

(6.868) 

 

- 

Σύνολο 

 

(9.340) 

 

14.668 

 

22. Χρηματοοικονομικό κόστος 

 

  
1.1.2016 έως 

31.12.2016  

1.1.2015 έως 

31.12.2015 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 
    

Τόκοι από δανεισμό  (4.771) 

 

(140.346)  

Λοιπά έξοδα  (84.432)  

 

(41.932)  

  
(89.203) 

 

(182.278) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

    Έσοδα τόκων από τραπεζικές καταθέσεις 
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23.978 

  
41 

 

23.978 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά  

 

(89.162) 

 

(158.300) 
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23. Φόρος εισοδήματος 

 

  
1.1.2016 έως 

31.12.2016  

1.1.2015 έως 

31.12.2015 

Φόρος χρήσης 

 

317.720 

 

643.631 

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 17) 

 

283.997 

 

74.515 

Σύνολο 

 

601.717 

 

718.146 

 

 

Το σχετικό κονδύλι στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης αναλύεται ως εξής: 

 

  

31.12.2016 
 

31.12.2015 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

 

(317.720) 

 

(643.631) 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος  

 

633.314 

 

1.263.137 

Λοιποί φόροι 

 

(3.596) 

 

2.020 

  
311.998 

 

621.526 

 

 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φόρου που ισχύει στην Ελλάδα, επί των κερδών της. Η 

διαφορά έχει ως εξής: 

 

 

 
1.1.2016 έως 

31.12.2016  

1.1.2015 έως 

31.12.2015 

Κέρδη προ φόρων 

 

890.853 

 

681.719 

Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές στην Ελλάδα  258.347 

 

197.699 

Αλλαγές φορολογικών συντελεστών  
 - 

 

(81.404) 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 

 

343.369 

 

601.851 

Φόρος  

 

601.717 

 

718.146 

 

 

Ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ανέρχεται σε 29% από την 

1η Ιανουαρίου 2015. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 με συνέπεια να είναι 

πιθανή η επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι χρήση αυτή 

οριστικοποιηθεί φορολογικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 

προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 

σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους 

νόμιμους ελεγκτές, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό»  που προβλέπεται στην παρ. 

5  του άρθρου 82  του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011-2013 και στις διατάξεις του άρθρου 65Α του 

Ν. 4174/2014 για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.  Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, 

ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» 

και στη συνέχεια την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.   
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Για τις χρήσεις 2011-2016 έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από την εταιρεία 

PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η «Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» έχει εκδοθεί χωρίς προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου. Για η χρήση 2016 ο φορολογικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί.  Οι 

φορολογικές αρχές έχουν γνωστοποιήσει εντολή μερικού ελέγχου για όλα τα φορολογικά αντικείμενα 

για τις χρήσεις 2010 και 2012.   

 

 

24. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

 

Σημείωση  

1.1.2016 

έως 

31.12.2016 
 

1.1.2015 

έως 

31.12.2015 

Κέρδη προ φόρων 

 

890.853 

 

681.719 

Προσαρμογές για: 

    Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 5   612.995 

 

197.343 

Αποσβέσεις αύλων  6   500 

 

1.998 

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 21   2.472 
 

(14.418) 

Απομείωση απαιτήσεων  8   150.561 

 

335.508 

Προβλέψεις αναδιοργάνωσης  13   - 

 

(500.000) 

Λοιπές προβλέψεις 13 274.847  - 

Προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις  13   (31.000) 

 

(441.000) 

Αύξηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία  12   
111.261 

 
117.777 

Έξοδα προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης μετοχών  

 

6.195 

 

3.687 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό  22   89.162 

 

158.300 

  
2.107.846 

 

540.914 

     Μεταβολές στο Κεφάλαιο κίνησης 

    (Αύξηση) / Μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 

 

(700.215) 

 

3.339.563 

Αύξηση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 

 

3.170.862 

 

6.507.677 

  
2.470.647 

 

9.847.240 

     
Ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

 

4.578.493 

 

10.388.154 

 

 

25. Ανειλημμένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις 

 

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

 

Δεν υπάρχουν ανεκτέλεστες συμβάσεις κεφαλαιουχικών δαπανών κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
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Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 

Μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων (ως μισθωτής): 

 

  
31.12.2016 

 

31.12.2015 

Εντός του επόμενου έτους  

 

1.349.047 

 

1.181.750 

Από 2 έως 5 έτη 

 

4.756.315 

 

4.183.301 

Άνω των 5 ετών 

 

5.738.008 

 

6.724.888 

Σύνολο μελλοντικών πληρωτέων μισθωμάτων 

λειτουργικών μισθώσεων 

 

11.843.370 

 

12.089.939 

 

Οι λειτουργικές μισθώσεις αφορούν κυρίως εκμισθώσεις κτιρίων, αυτοκινήτων και εκτυπωτικών 

μηχανημάτων. 

 

 

Μελλοντικά εισπρακτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων (ως εκμισθωτής): 

 

  
31.12.2016 

 

31.12.2015 

Εντός του επόμενου έτους  

 

10.425 

 

10.425 

Από 2 έως 5 έτη 

 

5.647 

 

16.071 

Σύνολο μελλοντικών εισπρακτέων μισθωμάτων 

λειτουργικών μισθώσεων 

 

16.072 

 

26.496 

 

 

26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρεία έχει εγγυητικές επιστολές σε τράπεζες ύψους €722.277 που 

αφορούν στο σύνολό τους εγγυητικές καλής εκτέλεσης (2015: €641.368). 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις, για τις οποίες είναι πιθανό να εισρεύσουν οικονομικά 

οφέλη. 

 

 

27. Συνδεδεμένα μέρη 

 

Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν εταιρείες που συνδέονται με τον όμιλο DEUTSCHE POST.  

 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

 
01.01.2016  - 31.12.2016 01.01.2015  - 31.12.2015 

 

Αγορές/έξοδα 

από συνδεδεμένα 

μέρη 

Πωλήσεις 

υπηρεσιών σε 

συνδεδεμένα 

μέρη 

Αγορές/έξοδα 

από συνδεδεμένα 

μέρη 

Πωλήσεις 

υπηρεσιών σε 

συνδεδεμένα 

μέρη 

Μητρική εταιρεία 7.095 0 8.056 23.666 

Συγγενείς εταιρείες 30.158.605 11.746.537 27.121.761 10.128.046 

 
30.165.700 11.746.537 27.129.817 10.151.712 

 

 

 

Οι πωλήσεις και οι αγορές υπηρεσιών αφορούν κυρίως τιμολογήσεις όσον αφορά πελάτες του ομίλου 

στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται από την Εταιρεία και πελάτες της Εταιρείας στο εξωτερικό που 

εξυπηρετούνται από το δίκτυο της DHL αντίστοιχα. 
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Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

 

  
31.12.2016 

 

31.12.2015 

  
Υποχρεώσεις  Απαιτήσεις 

 

Υποχρεώσεις  Απαιτήσεις 

Μητρική εταιρεία 

 

4.024 12.246 

 

543 12.246 

Συγγενείς εταιρείες 

 

10.639.458 157.257 

 

7.214.545 337.335 

  
10.643.482 169.503 

 

7.215.088 349.581 

 

 

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 

 

  

31.12.2016 31.12.2015 

Υπόλοιπο αρχής  

 

160.221 - 

Δάνεια που λήφθησαν  

 

1.539.159 665.880 

Αποπληρωμή δανεισμού  

 

- (505.880) 

Τόκοι που χρεώθηκαν  

 

2.201 221 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 

 

1.701.581 160.221 

 

 

Η Εταιρεία έλαβε δάνεια από την μητρική και λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες στη χρήση ύψους 

€1.539.159. Το δάνειο από την μητρική εμφανίζει υπόλοιπο κατά την 31/12/2016 ύψους €1.212.422 

είναι πληρωτέο το 2017 με μέσο όρο επιτοκίου 0,35%. Η Εταιρεία έχει λάβει επιπλέον ένα δάνειο 

ύψους € 489.160 από συνδεδεμένο μέρος (European Air Transport Leipzig), το οποίο δεν επιβαρύνεται 

με τόκους και είναι αορίστου διάρκειας. 

 

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

 

Στις χρήσεις 2016 και 2015 δόθηκαν αμοιβές σε μέλη της Διοίκησης ως ακολούθως: 

 

  

31.12.2016 31.12.2015 

Μισθοί, αμοιβές μελών ΔΣ και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 810.422 627.334 

Παροχές μετά την συνταξιοδότηση 

 

8.562 5.396 

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών  

 

6.194 3.689 

  
825.178 636.420 

 

 

Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς μέλη της Διοίκησης κατά τις 

ημερομηνίες αναφοράς. 
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28. Μερίσματα 

 

Στις 22 Ιανουαρίου 2015 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη 

διανομή μερίσματος ύψους €3.500.000 από κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Στην προσεχή γενική 

συνέλευση των μετόχων θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος.  

 

29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

 

Δεν προέκυψαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού.   

 

 

                  Αλιμος, 30 Νοεμβρίου 2017 

  

     

     

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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