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Έκθεση Διαχειριστή της SFAKIANAKIS S.E. RENTALS I.K.E.  
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων για την πρώτη υποδωδεκάμηνη 
χρήση 12.03-31.12.2019 
 
Κυρίες και Κύριοι Εταίροι, 
 
O Διαχειριστής της Εταιρείας παρουσιάζει και υποβάλλει στην κρίση σας τις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2019. 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 12 Μαρτίου 2019 και η χρήση 2019 είναι η πρώτη υποδωδεκάμηνη διαχειριστική 
χρήση. 
 
1. Θέση στην αγορά 

 
Η SFAKIANAKIS SE EUROPE RENTALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (στο εξής η «Εταιρεία») είναι ο δικαιοδόχος 
της εταιρείας ΕΗΙ Franchising (EMEA), Ltd (Enterprise-Rent-A-Car) και υπεύθυνη για την εκμετάλλευση 
των σημάτων Enterprise, National και Alamo στον χώρο ενοικίασης βραχυχρόνιων μισθώσεων 
αυτοκινήτων Rent- A Car στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπη (SE EUROPE). 
 
2. Οικονομικά Αποτελέσματα για τη χρήση για τη χρήση 12.03-31.12.2019 
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι 
λογιστικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις Σημειώσεις των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους. 
 
Κύκλος εργασιών 
Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σημάτων (royalties) Enterprise, National και Alamo ανήλθαν σε 
Ευρώ 2,1 εκατ.. 
 
Μικτά Κέρδη  
Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 119 χιλ..  
 

Καθαρά αποτελέσματα 
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 54 χιλ..  
 
3. Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και Ταμιακών Ροών για τη χρήση για τη 

χρήση 12.03-31.12.2019 
 
Η καθαρή θέση της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 64 χιλ.. 
 
Η Εταιρεία ανταποκρίνεται πλήρως στις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις προς το Ελληνικό 
Δημόσιο καθώς επίσης και σε όλες τις υποχρεώσεις έναντι τρίτων.  
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στη λήξη της χρήσης ανήλθαν σε Ευρώ 357 χιλ.. 
 
4. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  

Οι παρακάτω χρηματοοικονομικοί δείκτες έχουν υπολογιστεί επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της Εταιρείας. 
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12/03-31/12/2019
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κέρδη προ φόρων  / Πωλήσεις 3,40%
Κέρδη μετά φόρων  / Πωλήσεις 2,56%
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 84,28%
Ζημίες προ φόρων  / Ίδια Κεφάλαια 112,07%
Μικτά Κέρδη  / Πωλήσεις 5,67%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Περιουσιακών 
Στοιχείων 98,24%

Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 23,52
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 1,04

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2019 (SFAKIANAKIS SE EUROPE RENTALS)

 
 
5. Σημαντικά γεγονότα χρήσης 12.03-31.12.2019 

Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για την περίοδο που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2019, είναι 24%, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4646/2019, σύμφωνα με 
το οποίο, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, φορολογούνται με 
συντελεστή 24 % για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής. 
 
6. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (τιμές αγοράς), 
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας 
εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.   
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου Σφακιανάκη, η 
οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής 
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την 
διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 
 
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και οι συναλλαγές που έχει με τις χώρες τις Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και το Ηνωμένο Βασίλειο διενεργούνται σε Ευρώ. Επομένως δεν υφίσταται συναλλαγματικός 
κίνδυνος. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι αμοιβές του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης (royalties) εκκαθαρίζονται σε μηνιαία βάση με τους συνεργάτες και σε συνεργασία με την 
ΕΗΙ Franchising (EMEA), Ltd και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στο 
ελάχιστο. 
 
(γ) Εποχικότητα των πωλήσεων  
Οι αμοιβές του δικαιώματος εκμετάλλευσης (royalties) της Εταιρείας βασίζονται στις πωλήσεις στον τομέα 
της βραχυχρόνιας εκμίσθωσης αυτοκινήτων (Rent a Car), που πραγματοποιούν οι συνεργάτες της 
Εταιρείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα λόγω της 
εξάρτησης σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, αφού απευθύνονται κατά βάση σε αλλοδαπούς 
επισκέπτες που επισκέπτονται τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπη ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι βραχυχρόνιες πωλήσεις να είναι ευάλωτες σε γεγονότα που επηρεάζουν τον 
κλάδο του τουρισμού.  
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(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά 
επίπεδα στα πλαίσια της δραστηριότητας της Εταιρείας που είναι η εκμετάλλευση των σημάτων 
Enterprise, National και Alamo στον χώρο ενοικίασης βραχυχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων στις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η είσπραξη royalties και ταυτόχρονα διατηρούνται τα διαθέσιμα σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας εφαρμόζεται αποτελεσματικά 
ταμειακός προγραμματισμός.  
 
7. Σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 

Η πρόσφατη εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, η κλιμακούμενη εξάπλωση του και τα αναγκαστικά 
μέτρα που επιβλήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία των πληθυσμών, επέφερε σημαντικές 
απώλειες στην παγκόσμια οικονομία. Η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας επηρεάστηκε από 
την εξάπλωση της πανδημίας λόγω της σημαντικής μείωσης του τουρισμού. Εντούτοις, με βάση τις 
προβλεπόμενες ταμειακές ροές της Εταιρείας για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης η Εταιρεία είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της. 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εταιρεία συνέταξε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με 
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι θα έχει επαρκείς ταμειακές ροές για να 
εξυπηρετηθούν ομαλά οι χρηματοδοτικές και  λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 
12 μήνες από την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την 
εκτίμηση της Διοίκησης δεν υπάρχει αβεβαιότητα που να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της 
Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Με βάση τα ανωτέρω  έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ενέργειες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου πρωτίστως των συνεργατών αλλά και την ομαλή και συνεχή λειτουργία της δραστηριότητας της 
Εταιρείας. Συγκεκριμένα έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα, με κυριότερα τις διαρκείς 
ανακοινώσεις/ενημερώσεις των συνεργατών σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης, τον περιορισμό των 
ταξιδιών κ.α.. 

Εκτός του ανωτέρου, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της 31 Δεκεμβρίου 2019, που να επηρεάζουν σημαντικά τη κατανόηση αυτών των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων και θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα παρατιθέμενα κονδύλια. 
8. Περιβαλλοντικά θέματα 

Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ωστόσο έχουν 
αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες και συνεργασίες με εταιρείες ανακύκλωσης, για την ομαλή και 
αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών όπως χαρτί, πλαστικό καθώς και των 
λοιπών χρησιμοποιημένων υλικών όπως μπαταρίες κλπ.  

9. Εργασιακά θέματα 

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

10. Προοπτικές της Εταιρείας 

Το 2020 ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις σε ότι αφορά τον κλάδο του τουρισμού και περαιτέρω στις 
βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, όμως οι εξελίξεις σε σχέση με τον COVID-19 έχουν αλλάξει σε σημαντικό τις 
εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα για τον κλάδο του τουρισμού για το 
2020 αλλά και για τα επόμενα 2-3 έτη. 
 
Οι εκτιμήσεις για τις αφίξεις τουριστών αλλάζουν σε καθημερινή βάση επηρεάζοντάς έτσι και τα 
πρωτόκολλά που εφαρμόζουν οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης και επομένως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει 
οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη των επόμενων μηνών. Σε κάθε περίπτωση οι εκτιμήσεις για τον 
τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες δεν μπορεί να είναι 
αισιόδοξες. 
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11. Διανομή μερίσματος 

Για το 2019, η πρόταση του Διαχειριστή περί διανομής μερίσματος στους εταίρους θα κατατεθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Εταίροι, 
 
Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω αλλά και από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που 
συνοδεύουν την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης, μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις 
εργασίες και την πορεία της Εταιρείας για τη χρήση 2019. 

 
 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
 
 
 

Σταύρος Π. Τάκη 
Διαχειριστής 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
 
 

Προς τον Μοναδικό Εταίρο της 
SFAKIANAKIS S.E. EUROPE RENTALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της SFAKIANAKIS  
S.E. EUROPE RENTALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από 
την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2019, τις Καταστάσεις  
Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της  
χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις Σημειώσεις που περιλαμβάνουν  
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές  
πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν  
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της SFAKIANAKIS  
S.E. EUROPE RENTALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, τη  
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την  
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,  
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Βάση Γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως  
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα  
πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες  
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε 
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για  
Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών,  
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις  
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με  
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα  
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι  
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των  
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η Διοίκηση  
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που  
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση είναι  
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη  
δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα  
που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής  
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να  
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη  
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.  
 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι  
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στο σύνολό τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες  
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη, είτε σε λάθος, και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή,  
η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση  
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με  
τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα  
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από  
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα  
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των  
χρηστών που λαμβάνονται με βάση αυτές τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  
 
Στα πλαίσια του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην  
Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό  
σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις  
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος,  
σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 
κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και  
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού  
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που  
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,  
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των  
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με  
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά  
όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων  
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που  
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών  
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής  
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που  
αποκτήθηκαν για το αν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή  
συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την  
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Αν συμπεράνουμε ότι  
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να  
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των Χρηματοοικονομικών  
Καταστάσεων ή, αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να  
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά  
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,  
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να  
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  
 

-  
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- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων,  
καθώς και το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις  
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη  
παρουσίαση.  
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το  
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,  
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού  
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης του Διαχειριστή. Κατ’  
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του Άρθρου 2 (μέρος Β) του  
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
(α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση του Διαχειριστή έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις  
ισχύουσες απαιτήσεις του Άρθρου 98 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει, και το  
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της  
χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

(β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την SFAKIANAKIS  
S.E. EUROPE RENTALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και το περιβάλλον της, δεν  
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση του Διαχειριστή. 

 
 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020 
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 
 
 
 
 

Φίλιππος Κάσσος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 ΑΜ ΣΟΕΛ 26311 
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Ποσά σε Ευρώ
ΣΗΜΕΙ-

ΩΣΗ 31.12.2019
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 27.840
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 27.840
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 1.101.874
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6 99.571
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 7 356.553
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.557.998
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.585.838

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Εταιρικό Κεφάλαιο 8.1 10.000
Τακτικό Αποθεματικό 8.2 3.333
Αποτελέσματα εις νέον 8.3 50.277
Σύνολο καθαρής θέσης 63.610
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 9 26.064
Σύνολο 26.064
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 1.476.710
Τρέχων φόρος εισοδήματος 10 17.678
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 1.775
Σύνολο 1.496.163
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.522.228
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων 1.585.838

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Πωλήσεις 2.096.851
Κόστος Πωλήσεων 11.1 (1.977.909)
Μικτό Κέρδος 118.941
Έξοδα διάθεσης 11.1 (37.947)
Έξοδα διοίκησης 11.1 (9.487)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 71.508
Χρηματοοικονομικά έξοδα (219)
Κέρδη προ φόρων 71.288
Φόρος εισοδήματος 11.2 (17.678)
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 53.610

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους 53.610

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Ποσά σε Ευρώ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12.03.2019- 
31.12.2019

 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12-26 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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2019
Εταιρικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ 

το άρτιο
Αποθεματικά Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 12 Μαρτίου 0 0 0 0
Εταιρικό Κεφάλαιο 10.000 0 0 10.000
Τακτικό Αποθεματικό 0 3.333 0 3.333
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 0 0 50.277 50.277
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 10.000 3.333 50.277 63.610

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε Ευρώ)

 
 
 

 
 

Λειτουργικές δραστηριότητες Σημ. 31.12.2019
(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων 71.288
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 219
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6 (1.201.445)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9 1.476.710
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (219)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 346.553
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου 8.1 10.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 10.000

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης 356.553

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 356.553

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε Ευρώ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12-26 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας SFAKIANAKIS S.E. EUROPE RENTALS I.K.E. (η «Εταιρεία»). 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 12 Μαρτίου 2019 και η χρήση 2019 είναι η πρώτη υποδωδεκάμηνη διαχειριστική 
χρήση. 
 
Η SFAKIANAKIS S.E. EUROPE RENTALS I.K.E. δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση των εμπορικών 
σημάτων μίσθωσης αυτοκινήτων Enterprise, Alamo και National στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται και εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Κηφισιάς, Αττικής στην οδό Σενέκα 24.  
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν για δημοσίευση από τον Διαχειριστή στις 
10.09.2020 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.   
Επιπλέον να σημειωθεί ότι οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και ενσωματώνονται με τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της SFAKIANAKIS S.E. EUROPE RENTALS I.K.E. αφορούν 
την πρώτη υποδωδεκάμηνη περίοδο από 12.03.2019 έως 31.12.2019 και είναι πλήρεις. Έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 

Η κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Οι 
περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 4. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό 
συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που 
κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων έχει γίνει με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
όπως έχει τροποποιηθεί. 

Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και 
ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2019, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 
Τα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά. Τυχόν διαφοροποιήσεις σε ποσά ή αθροίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

2.1.1 Νέα πρότυπα τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία 
Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις σε πρότυπα και οι νέες ερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και την Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (ΕΔΔΠΧΑ) και 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019: 
ΔΠΧΑ  9, Τροποποίηση- Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητικό αντιστάθμισμα   
Η τροποποίηση μεταβάλλει τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 προκειμένου να επιτρέψει την επιμέτρηση ενός 
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
αποτελεσμάτων ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, ακόμη και στην περίπτωση δικαιωμάτων πρόωρης 
εξόφλησης τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το μέρος που προκάλεσε την πρόωρη λήξη 
να λάβει αποζημίωση από το άλλο μέρος (αρνητική αποζημίωση). Κατά συνέπεια, τα εν λόγω 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού μπορούν τώρα να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή 
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI), ανεξάρτητα 
από το γεγονός ή την περίσταση που προκάλεσε την πρόωρη λήξη της σύμβασης και ανεξάρτητα από το 
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ποιο μέρος καταβάλλει ή λαμβάνει την εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη. Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 
9 πριν την τροποποίηση πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού να μην πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές 
κεφαλαίου και τόκων (SPPI), και επομένως να επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

Επιπλέον, η τροποποίηση επιβεβαιώνει και το λογιστικό χειρισμό της τροποποίησης χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. Συγκεκριμένα, όταν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση που 
επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος τροποποιείται χωρίς αυτό να οδηγεί σε αποαναγνώρισή της, τότε το 
κέρδος ή η ζημιά που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των αρχικών συμβατικών ταμειακών ροών και 
των τροποποιημένων ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
ΕΔΔΠΧΑ 23, Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος  
Η διερμηνεία παρέχει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και επιμέτρησης 
του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς φόρου εισοδήματος. 
Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση και η επιμέτρηση των τρεχουσών ή αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά), στη φορολογική 
βάση, σε μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές, καθώς και φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικούς 
συντελεστές που καθορίζονται εφαρμόζοντας την ΕΔΔΠΧΑ 23.  
Σύμφωνα με τη διερμηνεία, κάθε αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμό φόρου εξετάζεται διακριτά ή σε 
συνδυασμό με άλλες, ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας και 
η οικονομική οντότητα θα πρέπει να υποθέτει ότι μια φορολογική αρχή που έχει το δικαίωμα να εξετάσει 
χειρισμούς φόρων θα τους εξετάσει και θα έχει πλήρη γνώση κάθε σχετικής πληροφορίας. 
Αν μια οικονομική οντότητα καταλήξει ότι είναι πιθανό η φορολογική αρχή να αποδεχθεί έναν αβέβαιο 
χειρισμό φόρου, θα πρέπει να προσδιορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση των φόρων εισοδήματος σύμφωνα 
με αυτόν τον χειρισμό φόρου. Αν καταλήξει ότι δεν είναι πιθανό ο χειρισμός να γίνει αποδεκτός, το 
αποτέλεσμα της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος θα αποτυπωθεί στην 
περίοδο κατά την οποία έγινε ο προσδιορισμός αυτός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που προβλέπει 
καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας (δηλαδή το μοναδικό πιο πιθανό ποσό ή τη μέθοδο της 
αναμενόμενης αξίας που ακολουθεί μια σταθμισμένη προσέγγιση πιθανοτήτων). 
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις που έγιναν για την αναγνώριση και την επιμέτρηση αβέβαιων χειρισμών 
φόρων θα πρέπει να επανεξετάζονται όποτε οι συνθήκες μεταβάλλονται ή προκύπτουν νέες πληροφορίες 
που επηρεάζουν τις παραδοχές αυτές (π.χ. ενέργειες από τη φορολογική αρχή, στοιχεία ότι έχει λάβει μια 
συγκεκριμένη θέση σε σχέση με κάποιο παρόμοιο θέμα ή η λήξη του δικαιώματος της να εξετάσει έναν 
συγκεκριμένο χειρισμό φόρου).  

Η υιοθέτηση της διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συμβούλιο εξέδωσε μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 και στο ΔΛΠ 28. Η 
υιοθέτηση των ανωτέρω βελτιώσεων από την Εταιρεία δεν είχε επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 16, Μ ισθώσεις  
Το ΔΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και σχετικές διερμηνείες, εισάγει ένα ενιαίο 
μοντέλο λογιστικής, εντός ισολογισμού για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση των 
μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταργείται και 
όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17.  
Ο ορισμός της μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 αφορά κυρίως την έννοια του ελέγχου. Το νέο 
πρότυπο διαχωρίζει τις μισθώσεις από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με βάση το κατά πόσο η χρήση 
ενός καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου ελέγχεται από τον πελάτη. Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται 
όταν ο πελάτης έχει: 

- Το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του καθορισμένου 
περιουσιακού στοιχείου, και  

- Το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου. 
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Το ΔΠΧΑ 16 προβλέπει την αναγνώριση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» 
(“right of use asset”) και της «υποχρέωσης από μισθώσεις» (“lease liability”), κατά την έναρξη της 
μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση ή μέρος σύμβασης που αποδίδει στον μισθωτή το 
δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος.  

Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού, αρχικά επιμετράται στο κόστος, το οποίο 
αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα μισθώματα που καταβλήθηκαν στον 
εκμισθωτή κατά ή πριν την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης αφαιρουμένων τυχόν κινήτρων προς τον 
μισθωτή που εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίμηση για κόστη αποκατάστασης και αρχικά άμεσα κόστη που 
πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή, και εν συνεχεία επιμετράται στο κόστος, μείον σωρευμένες 
αποσβέσεις και απομείωση. Η υποχρέωση από μισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία των 
μισθωμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν καταβληθεί.  
Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 17 αντικαθίσταται από την απόσβεση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» 
και τον τόκο-έξοδο της «υποχρέωσης από μισθώσεις». Η αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού από τους μισθωτές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν απαιτείται για ορισμένες 
βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας. O λογιστικός 
χειρισμός για τους εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16.  

ΔΛΠ 28, Τροποποίηση – Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες  
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων απομείωσης, έχει εφαρμογή στις μακροπρόθεσμες συμμετοχές στις συγγενείς και 
κοινοπραξίες οι οποίες αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης της Εταιρείας στη συγγενή ή κοινοπραξία 
αλλά δεν λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.  
Σύμφωνα με την τροποποίηση, μια οικονομική οντότητα δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν 
προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών στις συγγενείς και κοινοπραξίες 
(καθαρή επένδυση σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες) ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες» κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  
ΔΛΠ 19, Τροποποίηση – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του προγράμματος 
παροχών  
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν μία αλλαγή σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών δηλ. 
τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός πραγματοποιείται και απαιτείται επαναμέτρηση της καθαρής 
υποχρέωσης ή απαίτησης καθορισμένων παροχών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αναθεωρημένες 
αναλογιστικές παραδοχές από την επαναμέτρηση προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος τρέχουσας 
απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. 
Επιπροσθέτως, η τροποποίηση περιλαμβάνει διευκρινίσεις αναφορικά με την επίδραση μιας τροποποίησης, 
περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος, στις απαιτήσεις του προτύπου ως προς το ανώτατο όριο 
του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται με μελλοντική ισχύ για το σχεδιασμό 
τροποποιήσεων, περικοπών ή διακανονισμών που πραγματοποιούνται την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μετά την 
ημερομηνία υιοθέτησης. 

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 - 2017  

Οι βελτιώσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε διάφορα πρότυπα ως ακολούθως: 
Με τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες», 
αποσαφηνίστηκε ο τρόπος με τον οποίο μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την αύξηση της 
συμμετοχής της σε μια από κοινού δραστηριότητα που πληροί τον ορισμό της επιχείρησης. Πιο 
συγκεκριμένα, όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης η οποία θεωρείται από 
κοινού δραστηριότητα, τότε η συναλλαγή αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σε στάδια 
και ο αποκτών επαναμετρά το σύνολο της συμμετοχής που κατείχε προηγουμένως επί των στοιχείων 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων της από κοινού δραστηριότητας σε εύλογη αξία. Εν αντιθέσει, αν μία 
οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο σε μια επιχείρηση η οποία θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, 
τότε η συμμετοχή που κατείχε προηγουμένως δεν επαναμετράται. 
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Οι βελτιώσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» διευκρίνισαν ότι όλες οι επιπτώσεις στο φόρο 
εισοδήματος από μερίσματα, περιλαμβανομένων και των πληρωμών από χρηματοοικονομικά μέσα που 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην κατάσταση 
συνολικού αποτελέσματος ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το που είχε αναγνωριστεί η αρχική συναλλαγή 
ή το γεγονός που δημιούργησε τα διανεμόμενα κέρδη που οδήγησαν στο μέρισμα. 
Με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» αποσαφηνίστηκε ότι κάθε δανεισμός που 
πραγματοποιήθηκε αρχικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρούσε τις 
προϋποθέσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος των κεφαλαίων που δανείστηκε η οντότητα γενικά, 
όταν ουσιαστικά όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την 
προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του έχουν περατωθεί. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από 
την Εταιρεία 
Ένα πλήθος νέων προτύπων, τροποποιήσεις σε υπάρχοντα πρότυπα και διερμηνείες θα τεθούν σε ισχύ 
μετά το 2019, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρώπαϊκή Ένωση ή η Εταιρεία δεν τα 
έχει υιοθετήσει νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής τους. Αυτά που ενδέχεται να 
είναι σχετικά με την Εταιρεία έχουν ως ακολούθως:  
Μεταρρύθμιση των Επιτοκίων Αναφοράς: Τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (σε 
ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020) 
Τον Σεπτέμβριο 2019, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», 
ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα : 
Γνωστοποιήσεις», ώστε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με 
την λογιστική αντιστάθμισης, που προκύπτουν από την αβεβαιότητα που δημιουργείται από την 
μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς σε όλο το φάσμα της αγοράς (αναφέρεται ως «μεταρρύθμιση των 
IBOR»). Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης των IBOR, μπορεί να υπάρξουν αβεβαιότητες σχετικά με : α) 
το επιτόκιο αναφοράς που καθορίζεται ως αντισταθμισμένος κίνδυνος και/ή β) τον χρόνο ή το ποσό των 
ταμειακών ροών βάσει επιτοκίων αναφοράς των στοιχείων που αντισταθμίζονται ή του μέσου 
αντιστάθμισης, κατά την περίοδο μέχρι την αντικατάσταση ενός τύπου επιτοκίου αναφοράς με 
εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς σχεδόν μηδενικού κινδύνου (“Risk Free Rate – RFR”). Οι τροποποιήσεις 
παρέχουν προσωρινή απαλλαγή από τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας κατά την συγκεκριμένη 
περίοδο, τροποποιώντας συγκεκριμένα  κριτήρια της λογιστικής αντιστάθμισης κατά τον ΔΛΠ 39 ή το 
ΔΠΧΑ 9. Αυτές οι προσωρινές απαλλαγές σχετίζονται κυρίως με την απαίτηση περί μεγάλης πιθανότητας 
εκπλήρωσης όσον αφορά τις ταμειακές ροές που αντισταθμίζονται, την συμμόρφωση με το κριτήριο της 
διακριτής φύσης του συστατικού στοιχείου κινδύνου και με την εφαρμογή της μελλοντικής και 
αναδρομικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας σχέσης λογιστικής αντιστάθμισης. 
Το ΣΛΔΠ αντιμετωπίζει την μεταρρύθμιση των IBOR και τις πιθανές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση σε δύο φάσεις. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ολοκληρώνουν την πρώτη φάση που 
επικεντρώθηκε στα θέματα που επηρεάζουν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην περίοδο πριν την 
μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς. Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται στα πιθανά θέματα που 
ενδέχεται να ανακύψουν όταν τα υπάρχοντα επιτόκια αντικατασταθούν από τα RFR.  
Η Εταιρεία αξιολογεί επί του παρόντος τις τροποποιήσεις ώστε να ορίσει το εύρος στο οποίο οι 
παρεχόμενες απαλλαγές θα εφαρμοστούν στις σχέσεις αντιστάθμισης του.  
Τροποποιήσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά, 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων σχετικά με παραπομπές στο Εννοιολογικό 
Πλαίσιο εντός των ΔΠΧΑ (σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2020) 
Τον Μάρτιο του 2018, το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο. Το αναθεωρημένο αυτό 
πλαίσιο αντικαθιστά την προηγουμένη έκδοση του πλαισίου η οποία εκδόθηκε το 2010. Οι αναθεωρήσεις 
που πραγματοποίησε το Συμβούλιο αφορούν οδηγίες σχετικά με τις έννοιες της επιμέτρησης, της 
παρουσίασης και γνωστοποίησης και της αποαναγνώρισης. Επιπλέον, η αναθεώρηση περιλαμβάνει νέους 
ορισμούς σχετικά με τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα κριτήρια αναγνώρισης τους, 
καθώς και διασαφηνίσεις για αλλά σημαντικά πεδία.  
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Παράλληλα με το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο, το ΣΔΛΠ δημοσίευσε ένα συνοδευτικό έγγραφο 
με τίτλο «Τροποποιήσεις των Παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο εντός των ΔΠΧΑ», το οποίο 
περιλαμβάνει επακόλουθες αλλαγές στα πρότυπα ούτως ώστε αυτές να αναφέρονται στο νέο Πλαίσιο. 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας.  
Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020, 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ) 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά με τον ορισμό της επιχείρησης στο ΔΠΧΑ 3  «Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων» με σκοπό να βοηθήσει τις οικονομικές οντότητες να καθορίσουν ένα σύνολο αποκτώμενων 
δραστηριοτήτων και στοιχείων του ενεργητικού συνιστούν επιχείρηση ή όχι. Οι τροποποιήσεις 
αποσαφηνίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ορισμό της επιχείρησης, καταργούν την αξιολόγηση για 
το εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά δύνανται να αντικαταστήσουν τα στοιχεία που λείπουν και 
προσθέτουν οδηγίες για να βοηθήσουν τις οικονομικές οντότητες να αξιολογήσουν αν οι αποκτώμενες 
διαδικασίες θεωρούνται σημαντικές. Επιπροσθέτως, συγκεκριμενοποιούν τους ορισμούς της επιχείρησης 
και των εκροών της και εισάγουν έναν προαιρετικό έλεγχο σχετικά με τη συγκέντρωση της εύλογης αξίας 
(fair value concentration test).  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας.  
Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8: Ορισμός της έννοιας του Ουσιώδους Μεγέθους 
(Material) (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020) 
Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές 
Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» αποσκοπούν στο να ευθυγραμμιστούν όλα τα 
πρότυπα με τον ορισμό του Ουσιώδους Μεγέθους και να αποσαφηνίσουν συγκεκριμένες πτυχές αυτού. Ο 
νέος ορισμός αναφέρει ότι «μια πληροφορία θεωρείται ουσιώδης αν η παράλειψή της, η ανακριβής 
παρουσίαση της ή συγκάλυψή της αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης, βάσει αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το ουσιώδες μέγεθος (materiality) θα εξαρτάται από τη φύση, το μέγεθος 
της πληροφορίας ή και τα δύο.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας.  
ΔΛΠ 1, Τροποποιήσεις, ταξινόμηση υποχρεώσεων σε Κυκλοφορούντα ή Μη-Κυκλοφορούντα 
στοιχεία (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2022 , δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ) 
Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση του Ισολογισμού 
και παρέχουν διευκρινίσεις ως προς τον ορισμό του δικαιώματος αναβολής διακανονισμού μίας 
υποχρέωσης, ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίζουν ότι η ταξινόμηση των υποχρεώσεων σε κυκλοφορούντα ή 
μη-κυκλοφορούντα στοιχεία, θα πρέπει να βασίζεται σε δικαιώματα που υπάρχουν στο τέλος τη περιόδου 
αναφοράς. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση που διενεργείται στη λήξη της περιόδου αναφοράς 
σχετικά με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων, δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες που δημιουργούνται  
ως προς το εάν η οικονομική οντότητα θα εξασκήσει το δικαίωμα της να αναβάλλει τον διακανονισμό μίας 
υποχρέωσης.  Διευκρινίστηκε επίσης από το ΣΔΛΠ ότι η ταξινόμηση των υποχρεώσεων σε 
κυκλοφορούντα ή μη-κυκλοφορούντα στοιχεία, από μία οικονομική οντότητα,  δεν θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψιν εκείνα τα δικαιώματα μετατροπής που αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.  
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας.  
ΔΠΧΑ 17, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, δεν έχει υιοθετηθεί 
από την ΕΕ)  
Το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», παρέχει ένα συνολικό και 
συνεκτικό λογιστικό μοντέλο για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Έχει εφαρμογή σε ασφαλιστήρια συμβόλαια 
που έχουν εκδοθεί, σε όλα τα συμβόλαια αντασφάλισης και σε επενδυτικά συμβόλαια με χαρακτηριστικά 
προαιρετικής συμμετοχής που μια οικονομική οντότητα εκδίδει, εφόσον αυτή εκδίδει και ασφαλιστήρια 
συμβόλαια. Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων επιτρέπεται να ενταχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17, εφόσον η οικονομική οντότητα έχει προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι τα θεωρεί 
ως ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
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Σύμφωνα με το γενικό μοντέλο του ΔΠΧΑ 17, ομάδες από ασφαλιστήρια συμβόλαια που τελούν υπό κοινή 
διαχείριση και υπόκεινται σε παρόμοιους κινδύνους, επιμετρώνται με βάση προεξοφλημένες, σταθμισμένες 
βάσει πιθανοτήτων μελλοντικές ταμειακές ροές, μιας αναπροσαρμογής λόγω κινδύνου και ενός 
περιθωρίου συμβατικών υπηρεσιών (contractual service margin) το οποίο αντιπροσωπεύει το μη 
δεδουλευμένο κέρδος των συμβολαίων. Σύμφωνα με το μοντέλο, οι εκτιμήσεις επαναμετρώνται σε κάθε 
περίοδο αναφοράς. Μια απλοποιημένη μέθοδος επιμέτρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αναμένεται ότι 
από αυτή θα παραχθεί μια λογική προσέγγιση του γενικού μοντέλου ή αν τα συμβόλαια είναι μικρής 
διάρκειας. 
Το έσοδο κατανέμεται στις περιόδους αναλογικά με την αξία της αναμενόμενης κάλυψης και των λοιπών 
υπηρεσιών που ένας ασφαλιστής παρέχει κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι διεκδικήσεις για αποζημίωση 
παρουσιάζονται όταν αναγγελθούν και οποιαδήποτε επενδυτικά στοιχεία, όπως τα ποσά που 
καταβάλλονται σε ασφαλισμένους ακόμα και αν το ασφαλιστικό γεγονός δεν έχει συντελεστεί, δεν 
περιλαμβάνονται στα έσοδα και στις διεκδικήσεις για αποζημίωση. Τα αποτελέσματα από ασφαλιστικές 
υπηρεσίες παρουσιάζονται ξεχωριστά από το χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο των ασφαλίσεων. 
Τον Ιούνιο 2019, το ΣΔΛΠ εξέδωσε το σχέδιο προτύπου «Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 17», όπου αναφέρεται 
πως η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου θα καθυστερήσει κατά ένα χρόνο, ώστε να είναι 
υποχρεωτική η εφαρμογή του προτύπου για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 
2022.  
Το ΔΠΧΑ 17 δεν είναι σχετικό με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
Επίσης τα κατωτέρω πρότυπα που δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρώπαϊκή Ένωση δεν 
αναμένεται να έχουν επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας: 

Πώληση ή συνεισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και συγγενούς 
εταιρείας ή κοινοπραξίας (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28).  
ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό καθεστώς ρύθμισης. 

 
2.2 Ενοποίηση 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις Ενοποιημένες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.. 

2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην 
οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας μετατρέπονται με χρήση του 
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας. 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία 
Χρηματοοικονομικής Θέσης με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 
αξίας. 
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2.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος στα οποία περιλαμβάνονται: 
α) Απαιτήσεις από πελάτες 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων χρήσης. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των 
συμβατικών ταμειακών ροών και όλων των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Για τις 
εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη 
προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. 
β) Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού/Λοιπές απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Δημιουργούνται όταν η Εταιρεία δίδει 
χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 

Β) Επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων στα οποία περιλαμβάνονται: 
α) Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν 
σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία της 
Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 
και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μέχρι τα στοιχεία αυτά 
πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  
Προσδιορισμός εύλογης αξίας 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι 
εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως προεξόφληση μελλοντικών 
ταμιακών ροών και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 
Σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις 
που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα.  
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 
αγορές, προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης (ιεράρχηση εύλογης αξίας I). Για τα μη 
διαπραγματεύσιμα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως 
ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται (ιεράρχηση εύλογης 
αξίας II) και προεξόφληση ταμειακών ροών (ιεράρχηση εύλογης αξίας III). 

2.6 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και 
τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου όποτε 
υπάρχουν. 

2.7 Εταιρικό κεφάλαιο  
Τα εταιρικά μερίδια κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  

Άμεσα κόστη για την έκδοση μεριδίων, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση 
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  
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2.8 Φόροι εισοδήματος  
Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο 
τρέχων φόρος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυόντων 
συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. ή με αυτούς που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις 
κατά τις οποίες αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι 
υποχρεώσεις. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία είτε θα 
αντιστρέψει αναβαλλόμενη υποχρέωση ή εκτιμάται μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την 
χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Για 
τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί προσωρινών διαφορών στην εύλογη αξία συμμετοχών 
εφαρμόζεται το επιπλέον κριτήριο ότι αναγνωρίζεται εφόσον αναμένεται ότι οι προσωρινές διαφορές θα 
αναστραφούν στο ορατό μέλλον. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές μεταξύ της 
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης επενδύσεων σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό όπου η Εταιρεία 
θα ελέγχει τη συμμετοχή κατά τη χρονική στιγμή της αναστροφής των προσωρινών διαφορών και είναι 
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Ο φορολογικός 
συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ή 
υποχρέωσης κατά περίπτωση είναι αυτός του φόρου εισοδήματος καθώς η όποια προσωρινή διαφορά 
εκτιμάται ότι θα τακτοποιηθεί με την πώληση της συμμετοχής και όχι με τη λήψη μερίσματος. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών αναγνωρίζονται στο βαθμό που αυτές 
μπορούν να συμψηφιστούν με προσωρινές πληρωτέες διαφορές ή με φορολογητέα κέρδη που θα 
προκύψουν την επόμενη πενταετία με βάση το πενταετές επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. 

2.9 Προβλέψεις  
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους μέσω εκροών, πόρων και η 
εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και 
προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης, που αναμένεται να 
απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων οι οποίοι 
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι πιθανή. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφειλών είναι 
πιθανή. 

2.10 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ Φ.Π.Α. 
και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

α) Πωλήσεις υπηρεσιών 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα κατά τη μεταβίβαση των υποσχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες σε 
ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο η Εταιρεία εκτιμά ότι δικαιούται έναντι των εν λόγω 
υπηρεσιών, με βάση τα ακόλουθα πέντε βήματα:  
α) Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη  

β) Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης της σύμβασης  
γ) Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής  

δ) Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης  

ε) Αναγνώριση εσόδων όταν ή ενόσω μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει μία υποχρέωση εκτέλεσης. 
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Τα έσοδα αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, στο ποσό, το οποίο η Εταιρεία αναμένει να 
δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των υπηρεσιών σε έναν πελάτη όταν ο πελάτης απόκτα τον 
έλεγχο των υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου - είτε σε δεδομένη 
χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τις 
υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων 
(φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο 
τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του «πιο 
πιθανού ποσού». 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, 
μεταβιβάζοντας τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο της 
υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά 
οφέλη από αυτήν την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες 
παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιμοποιώντας 
είτε μεθόδους εκροών (output methods), είτε μεθόδους εισροών (input methods). 
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η 
οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. Το 
συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του 
προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν οι 
υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) 
ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση 
από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 
β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού ή 
τεκμαρτού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 
μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 
ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  

2.11 Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους εταίρους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το 
γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση 
στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.   
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία 
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής παρέχει 
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την 
διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 
Ανάλυση των κυριότερων χρηματοοικονομικών κινδύνων και διαχείριση αυτών παρατίθεται στη Σημείωση 
14. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 
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 Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες είναι 
περιορισμένος.  
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια κρίσεων και εκτιμήσεων και την 
υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της 
χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια 
της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αναθεωρούνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλες 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 
εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις. Τέλος, σε περίπτωση αναθεώρησης εκτιμήσεων και κρίσεων, η 
εφαρμογή γίνεται μόνο μελλοντικά και όχι αναδρομικά. 

4.1 Κρίσεις 
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που 
περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που 
αναγνωρίζονται στη χρηματοοικονομική αναφορά. 
Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους 
εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, νομικοί κλπ.) προκειμένου 
να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους 
λογαριασμούς. 

4.2 Εκτιμήσεις και παραδοχές 
Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις θα πρέπει να εκτιμηθούν, απαιτώντας από τη Διοίκηση να χρησιμοποιήσει 
παραδοχές αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα 
κατά τη στιγμή σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι 
εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 
επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας πιο δύσκολες, 
υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση 
γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η Εταιρεία αξιολογεί τις εκτιμήσεις και παραδοχές 
σε συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και 
μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά 
με το πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Επίσης, στη Σημείωση 2 «Σημαντικές λογιστικές 
αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία», γίνεται αναφορά στις λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεχθεί από 
τις προτεινόμενες αποδεκτές εναλλακτικές και περιλαμβάνει εκτιμήσεις και παραδοχές της Διοίκησης. 

α) Φόροι εισοδήματος (βλέπε σημείωση: 2.8) 
β) Ανακτησιµότητα των εισπρακτέων λογαριασμών (βλέπε σημείωση: 2.5). 

 
5. Πληροφόρηση κατά τομέα 
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης  
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στον τομέα της εκμετάλλευσης των εμπορικών σημάτων μίσθωσης 
αυτοκινήτων Enterprise, Alamo και National στη Ν.Α. Ευρώπη. Επομένως, το σύνολο της δραστηριότητας 
και των οικονομικών δεδομένων αφορά το μοναδικό τομέα της παροχής υπηρεσιών. 
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6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  
Οι Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής: 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Κυκλοφορούν) 31/12/2019

Ελληνικό Δημόσιο 137.969 
Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι (Enterprise) 963.905 
ΣΥΝΟΛΟ 1.101.874  
Σύμφωνα με τη σύμβαση οι εισπράξεις των απαιτήσεων και οι πληρωμές των υποχρεώσεων (Σημείωση 9)  
γίνονται από την Εταιρεία (franchisee). Ωστόσο για διαχειριστικούς λόγους συμφωνήθηκε η πληρωμή των 
υποχρεώσεων προς τους Subfranchisees να πραγματοποιείται απ’ ευθείας από την Enterprise κατ’ εντολή 
και για λογαριασμό της Εταιρείας. 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και άτοκα. Η εύλογη αξία αυτών των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα επειδή η λογιστική τους αξία 
θεωρείται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
H Εταιρεία αξιολογεί συστηματικά την πιστοληπτική ικανότητα του συνόλου των οφειλετών της και σε 
περιπτώσεις πτώχευσης ή αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης προβαίνει σε ολοσχερείς απομειώσεις των 
οφειλόμενων ποσών. 
Ο λογαριασμός Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού αναλύεται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/12/2019

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 99.571 
ΣΥΝΟΛΟ 99.571 

 

7. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
Η ανάλυση των Ταμιακών διαθεσίμων είναι η εξής: 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 31/12/2019

Καταθέσεις όψεως 356.553 
ΣΥΝΟΛΟ 356.553  
 
8. Καθαρή θέση 
8.1 Εταιρικό κεφάλαιο 
Το σύνολο των εκδοθέντων εταιρικών μεριδίων είναι 10.000 με ονομαστική αξία Ευρώ 1,00 ανά μερίδιο 
ήτοι σύνολο Ευρώ 10.000. Όλα τα εκδοθέντα εταιρικά μερίδια έχουν εξοφληθεί πλήρως.  

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31/12/2019

Εταιρικό Κεφάλαιο 10.000 
ΣΥΝΟΛΟ 10.000  
8.2 Τακτικό Αποθεματικό 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 31/12/2019

Τακτικό Αποποθεματικό 3.333 
ΣΥΝΟΛΟ 3.333  
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Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας κατά την 
οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό 
να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους εταίρους σε μετρητά και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από 
την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται εάν η Γενική Συνέλευση των εταίρων λάβει σχετική απόφαση με πλειοψηφία τουλάχιστον 
65% του καταβεβλημένου εταρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι 
ποσοστού τουλάχιστον 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται στον ειδικό 
λογαριασμό «Αποθεματικό προς κεφαλαιοποίηση» εντός τετραετίας, με την έκδοση νέων εταιρικών 
μεριδίων που διανέμονται δωρεάν στους εταίρους που πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Τέλος, με 
πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των 
εταίρων μπορεί να αποφασίσει τη μη διανομή μερίσματος.  

H Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με τα ίδια 
κεφάλαια.  
Για το 2019, η πρόταση του Διαχειριστή περί διανομής μερίσματος στους εταίρους θα κατατεθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

8.3 Αποτελέσματα εις νέον 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 31/12/2019

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 53.610 
Τακτικό αποθεματικό (3.333)
ΣΥΝΟΛΟ 50.277  
9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2019

Προμηθευτές 445.357 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Enterprise) 959.186 
Προκαταβολές Πελατών 10.552 
Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα 61.615 
ΣΥΝΟΛΟ 1.476.710  
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και άτοκες. 

10. Τρέχων φόρος εισοδήματος 
Ο λογαριασμός αφορά την υποχρέωση για φόρο εισοδήματος της χρήσεως με τον εκάστοτε ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή. 

ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31/12/2019
Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 17.678
ΣΥΝΟΛΟ 17.678  
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η Εταρεία για τη χρήση 2019 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών που 
προβλέπεται από το Ν 4174/2013. Κατά τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 
2019 ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση 
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ωστόσο η Διοίκηση εκτιμά ότι έχουν υπολογισθεί οι αναλογούσες 
λογιστικές διαφορές. Δεδομένου ότι χρήση 2019 είναι η πρώτη υποδωδεκάμηνη χρήση της Εταιρείας δεν 
υπάρχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
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Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργούν επανελέγχους σε 
εταιρείες που έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό στην Ελλάδα σε δειγματοληπτική βάση. Η Διοίκηση 
δεν αναμένει επιβάρυνση από τυχόν μελλοντικούς ελέγχους από φορολογικές αρχές. 

11. Αποτελέσματα 
Οι Πωλήσεις της Εταιρείας ύψους Ευρώ 2,1 εκατ. αφορούν την εκμετάλλευση των σημάτων (royalties) 
Enterprise, National και Alamo.  

11.1 Ανάλυση δαπανών  
Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται κατ΄ είδος ως εξής: 

31/12/2019
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 2.021.644
Παροχές Τρίτων 2.400
Φόροι-Τέλη 10
Διάφορα Έξοδα 208
Άλλα έξοδα 1.081
ΣΥΝΟΛΟ 2.025.343  
Οι ανωτέρω δαπάνες εμφανίζονται (κατανέμονται) στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων ως εξής: 

31/12/2019
Κοστος παροχής υπηρεσιών 1.977.909
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 37.947
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 9.487
ΣΥΝΟΛΟ 2.025.343  
Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων αφορούν προμήθειες διαχείρισης των εμπορικών σημάτων μίσθωσης 
αυτοκινήτων Enterprise, Alamo και National. 

11.2 Έξοδο Φόρου εισοδήματος  
Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2019 αναλύεται ως εξής: 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31/12/2019
Τρέχων φόρος εισοδήματος (17.678)
ΣΥΝΟΛΟ (17.678)  
Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του 
ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας στην Ελλάδα (24%) επί των 
αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως:  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31/12/2019
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως προ φόρων 71.288
Φόρος εισοδήματος βάσει του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή (24%) (24,00)% (17.109)
Φόρος εισοδήματος μη εκπιπτόμενων δαπανών (0,80)% (569)
ΣΥΝΟΛΟ (24,80)% (17.678)  
 
Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για την περίοδο που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2019, είναι 24%, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4646/2019, σύμφωνα με 
το οποίο, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, φορολογούνται με 
συντελεστή 24 % για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής. 
 
Συνεπώς, για την τρέχουσα χρήση ο τρέχων φόρος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας συντελεστή 24%. 

12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, γίνονται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν 
για μη συνδεδεμένα μέρη. 
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Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, τα οποία ενσωματώνονται με τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Εταιρείες Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 0 586.179 15.960 441.843
MIRKAT OOD 93.281 0 1.288 33.439
Σύνολο 93.281 586.179 17.248 475.282

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη: 12/03/2019 - 31/12/2019

 
 

13. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
13.1 Ανοιχτές φορολογικά χρήσεις 
Δεδομένου ότι χρήση 2019 είναι η πρώτη υποδωδεκάμηνη χρήση της Εταιρείας δεν υπάρχουν 
παλαιότερες ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (βλέπε Σημείωση 10). 

14. Ανάλυση Χρηματοοικονομικά μέσα, παράγοντες και διαχείριση 
χρηματοοικονομικών κινδύνων  
Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογης αξίας 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης 
αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για παρόμοια περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 
εύλογη αξία και δε βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μία σύγκριση, των λογιστικών αξιών των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων της Εταιρείας που διακρατώνται στο αποσβεσμένο κόστος και των εύλογων αξιών τους: 

Λογιστική αξία Εύλογη αξία 
31.12.2019 31.12.2019

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές Απαιτήσεις (Κυκλοφορούν Ενεργητικό) 1.101.874 1.101.874
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 356.553 356.553

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.476.710 1.476.710

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις 
αβεβαιότητες στις οποίες εκτίθεται  Εταιρεία και η αντιμετώπισή τους από τα όργανα της Εταιρείας. 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων  
14.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και οι συναλλαγές που έχει με τις χώρες τις Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και το Ηνωμένο Βασίλειο διενεργούνται σε Ευρώ. Επομένως δεν υφίσταται συναλλαγματικός 
κίνδυνος. 

14.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι αμοιβές του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης (royalties) εκκαθαρίζονται σε μηνιαία βάση με τους συνεργάτες και σε συνεργασία με την 
ΕΗΙ Franchising (EMEA), Ltd και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στο 
ελάχιστο. 
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14.3 Εποχικότητα των πωλήσεων  
Οι αμοιβές του δικαιώματος εκμετάλλευσης (royalties) της Εταιρείας βασίζονται στις πωλήσεις στον τομέα 
της βραχυχρόνιας εκμίσθωσης αυτοκινήτων (Rent a Car), που πραγματοποιούν οι συνεργάτες της 
Εταιρείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα λόγω της 
εξάρτησης σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, αφού απευθύνονται κατά βάση σε αλλοδαπούς 
επισκέπτες που επισκέπτονται τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπη ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι βραχυχρόνιες πωλήσεις να είναι ευάλωτες σε γεγονότα που επηρεάζουν τον 
κλάδο του τουρισμού.  

14.4 Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά 
επίπεδα στα πλαίσια της δραστηριότητας της Εταιρείας που είναι η εκμετάλλευση των σημάτων 
Enterprise, National και Alamo στον χώρο ενοικίασης βραχυχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων στις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η είσπραξη royalties και ταυτόχρονα διατηρούνται τα διαθέσιμα σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας εφαρμόζεται αποτελεσματικά 
ταμειακός προγραμματισμός. 

15. Αμοιβές ελεγκτών 
Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 4.000 για τον Τακτικό Έλεγχο και σε Ευρώ 
4.000 για τον Φορολογικό. Δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες. 

16. Μεταγενέστερα της Χρηματοοικονομικής Θέσης γεγονότα 
Η πρόσφατη εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, η κλιμακούμενη εξάπλωση του και τα αναγκαστικά 
μέτρα που επιβλήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία των πληθυσμών, επέφερε σημαντικές 
απώλειες στην παγκόσμια οικονομία. Η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας επηρεάστηκε από 
την εξάπλωση της πανδημίας λόγω της σημαντικής μείωσης του τουρισμού. Εντούτοις, με βάση τις 
προβλεπόμενες ταμειακές ροές της Εταιρείας για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης η Εταιρεία είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της. 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εταιρεία συνέταξε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με 
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι θα έχει επαρκείς ταμειακές ροές για να 
εξυπηρετηθούν ομαλά οι χρηματοδοτικές και  λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 
12 μήνες από την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την 
εκτίμηση της Διοίκησης δεν υπάρχει αβεβαιότητα που να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της 
Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Με βάση τα ανωτέρω  έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ενέργειες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου πρωτίστως των συνεργατών αλλά και την ομαλή και συνεχή λειτουργία της δραστηριότητας της 
Εταιρείας. Συγκεκριμένα έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα, με κυριότερα τις διαρκείς 
ανακοινώσεις/ενημερώσεις των συνεργατών σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης, τον περιορισμό των 
ταξιδιών κ.α.. 

Εκτός του ανωτέρου, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της 31 Δεκεμβρίου 2019, που να επηρεάζουν σημαντικά τη κατανόηση αυτών των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων και θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα παρατιθέμενα κονδύλια. 

 
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 O Διαχειριστής            Η Λογίστρια 

 

 
 
Σταύρος Π. Τάκη       Δήμητρα Κ. Μεντή 
Α.Δ.Τ. ΑΕ-046850       Α.Δ.Τ. ΑΖ-557344 
              Αρ. αδείας Α’ τάξης 98554  


	Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από τον Διαχειριστή της SFAKIANAKIS S.E. EUROPE RENTALS I.K.E. την 10η Σεπτεμβρίου 2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση το...
	Έκθεση Διαχειριστή της SFAKIANAKIS S.E. RENTALS I.K.E.
	προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων για την πρώτη υποδωδεκάμηνη χρήση 12.03-31.12.2019
	(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
	(β) Πιστωτικός κίνδυνος
	(γ) Εποχικότητα των πωλήσεων
	(δ) Κίνδυνος ρευστότητας
	Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

	Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
	Γνώμη
	Βάση Γνώμης
	Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
	Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
	Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
	1. Γενικές πληροφορίες
	2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
	2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
	2.1.1 Νέα πρότυπα τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
	2.2 Ενοποίηση
	2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα
	2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές
	(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
	(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

	2.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
	α) Απαιτήσεις από πελάτες
	β) Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού/Λοιπές απαιτήσεις
	α) Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

	2.6 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
	2.7 Εταιρικό κεφάλαιο
	2.8 Φόροι εισοδήματος
	2.9 Προβλέψεις
	2.10 Αναγνώριση εσόδων
	α) Πωλήσεις υπηρεσιών
	β) Έσοδα από τόκους

	2.11 Διανομή μερισμάτων

	3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
	3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

	4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
	4.1 Κρίσεις
	4.2 Εκτιμήσεις και παραδοχές

	5. Πληροφόρηση κατά τομέα
	6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
	7. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
	8. Καθαρή θέση
	8.1 Εταιρικό κεφάλαιο
	8.2 Τακτικό Αποθεματικό
	8.3 Αποτελέσματα εις νέον

	9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
	10. Τρέχων φόρος εισοδήματος
	11. Αποτελέσματα
	11.1 Ανάλυση δαπανών
	11.2 Έξοδο Φόρου εισοδήματος

	12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
	13. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
	13.1 Ανοιχτές φορολογικά χρήσεις
	14. Ανάλυση Χρηματοοικονομικά μέσα, παράγοντες και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
	Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
	14.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
	14.2 Πιστωτικός κίνδυνος
	14.3 Εποχικότητα των πωλήσεων
	14.4 Κίνδυνος ρευστότητας
	15. Αμοιβές ελεγκτών

	16. Μεταγενέστερα της Χρηματοοικονομικής Θέσης γεγονότα

