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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της EXECUTIVE LEASE A.E.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της EXECUTIVE LEASE A.E., που αποτελούνται από τον
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και
διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η
ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την
διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε
τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες
δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη
άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική
της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και
37 του Κ.Ν.2190/1920.
Αθήνα 30 Μαρτίου 2009,
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κωνσταντίνος Π. Ευαγγελινός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13151
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ι. ΙΣΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2008
31.12.2007

6
7
8
9

60.049.190,20
12.356,40
257.088,52
160.674,84
60.479.309,96

53.383.417,73
19.319,75
1.034.020,40
153.284,84
54.590.042,72

9
10

14.475.131,64
3.059.274,40
17.534.406,04

15.194.371,17
1.432.521,35
16.626.892,52

78.013.716,00

71.216.935,24

11.1
11.2
11.3

20.125.000,00
163.192,78
(7.183.770,47)
13.104.422,31

10.062.500,00
163.192,78
(7.227.691,34)
2.998.001,44

12.1
12.3
14
13

8.965.920,00
5.290.564,53
2.017.338,26
29.048,00
0,00
16.302.870,79

10.738.640,00
11.977.665,00
1.766.243,81
9.263,90
35.000,00
24.526.812,71

15
12.2

Σύνολο υποχρεώσεων

7.719.270,38
40.887.152,52
48.606.422,90
64.909.293,69

8.637.666,55
35.054.454,54
43.692.121,09
68.218.933,80

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

78.013.716,00

71.216.935,24

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα
στους µετόχους
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις leasing
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2008
1.1-31.12.2007

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Πωλήσεις
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -καθαρά
Επενδυτικό αποτέλεσµα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη περιόδου

16.1
16.1
16.2
16.3
16.4
17

31.399.022,12
20.002.688,21
11.396.333,91
7.071.110,79
1.767.777,70
668.246,23
3.225.691,65
3.091.500,08
686.661,18
820.852,75
776.931,88
43.920,87

28.391.303,52
19.125.669,33
9.265.634,19
7.423.380,96
1.855.845,24
954.495,62
940.903,61
3.160.373,52
1.442.758,69
(776.711,23)
13.001,55
(789.712,78)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αποδιδόµενα στους µετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο
και διαφορά υπέρ το
άρτιο

2007

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη καθαρή
θέση (διαθέσιµα για πώληση)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη
καθαρή θέση

Αποθεµατικά

10.062.500,00

163.192,78

0,00

0,00

(6.437.978,57 )

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

3.787.714,21
0,00

Αναπροσαρµογές
Καθαρό κέρδος περιόδου
Συνολικό κέρδος περιόδου

Αποτελέσµατα εις
νέον

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

(789.712,78 )

(789.712,78 )

(789.712,77 )

(789.712,77 )

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

10.062.500,00

163.192,78

(7.227.691,34 )

2.998.001,44

Αποδιδόµενα στους µετόχους της εταιρείας
2008

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008

Μετοχικό κεφάλαιο
και διαφορά υπέρ το
άρτιο
10.062.500,00

Αποθεµατικά

163.192,78

Αποτελέσµατα εις
νέον
(7.227.691,34 )

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη καθαρή
θέση (διαθέσιµα για πώληση)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη
καθαρή θέση

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2.998.001,44
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.920,87

43.920,87

0,00

0,00

43.920,87

43.920,87

Καθαρό κέρδος περιόδου
Συνολικό κέρδος περιόδου

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

10.062.500,00
20.125.000,00

10.062.500,00
163.192,78

(7.183.770,47 )

13.104.422,31
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξόφληση δανείων LEASING
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

31.12.2008
820.852,75

31.12.2007
(776.711,23)

13.734.124,30
19.784,10
(740.915,59)
3.145.754,49

13.772.274,51
563.513,99
(1.474.645,41)
3.192.260,24

8.364,79
626.517,22

1.531.673,38
2.790.513,34

(3.569.641,49)
(166.447,21)

(2.934.905,02)
249.661,46

13.878.393,36

16.913.635,26

(40.195.359,13)
17.286.113,56
54.254,41
0,00

(39.016.178,71)
17.069.491,28
31.886,72
0,00

(22.854.991,16)

(21.914.800,71)

10.062.500,00
19.565.000,00
(13.678.772,38)
(5.345.376,77)

0,00
16.086.023,48
(4.096.296,84)
(7.246.523,73)

10.603.350,85

4.743.202,91

1.626.753,05

(257.962,54)

1.432.521,35
3.059.274,40

1.690.483,89
1.432.521,35
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές πληροφορίες
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της
EXECUTIVE LEASE A.E. (η «εταιρεία»).
Η EXECUTIVE LEASE A.E. δραστηριοποιείται στους τοµείς της µακροχρόνιας µίσθωσης εταιρικών
αυτοκινήτων, της παροχής ολοκληρωµένων προγραµµάτων διαχείρισης στόλου και της ενοικίασης
αυτοκινήτων µικρής διάρκειας, ως η αποκλειστική δικαιούχος της National Car Rental & Alamo Rent a Car
στην Ελλάδα.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται και εδρεύει στην Ελλάδα, στο ∆ήµο Κηφισίας, στην οδό Σενέκα 24. Η
ηλεκτρονική διεύθυνση του Οµίλου Σφακιανάκη, στον οποίο ανήκει η εταιρεία είναι www.sfakianakis.gr.
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη:
1. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
2. Μιράντα - Ευστρατία Σφακιανάκη, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
3. Γεώργιος Γαρδέλης του Νικολάου, Μέλος του ∆.Σ.
4. Νικήτας Ποθουλάκης του Ιωάννου, Μέλος του ∆.Σ.
5. Ιωάννης Μπρέµπος του Ευαγγέλου, Μέλος του ∆.Σ.

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της EXECUTIVE LEASE AE. αφορούν τη περίοδο 01.01.2008 έως
31.12.2008 και είναι πλήρεις. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται.
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών
εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Οι
περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη Σηµείωση 4.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων έχει γίνει µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει
τροποποιηθεί από την αναπροσαρµογή των ακινήτων στην εύλογη (αγοραία) αξία τους, σύµφωνα µε την
απαλλαγή που προβλέπει το ∆ΠΧΑ 1, την εκτίµηση σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές,
συγγενείς και διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων σε εύλογη αξία.
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στον όµιλο και ήταν
σε ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2007, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα.
∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν
για την προετοιµασία των οικονοµικών πληροφοριών της 31 ∆εκεµβρίου του 2007.
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.
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2.1.1 Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων(IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών
(IFRIC), µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν εκδώσει µία σειρά νέων
λογιστικών προτύπων και διερµηνειών καθώς και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων, η εφαρµογή
των οποίων είναι υποχρεωτική για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2008
και µετά. Η εκτίµηση της ∆ιοικήσεως του Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή των εν
λόγω νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας παρατίθεται στη
συνέχεια:
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2008
∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π. 19- Όριο σε Περιουσιακό Στοιχείο Προγράµµατος Καθορισµένης
Παροχής, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και Αλληλεπίδρασή τους», µε ισχύ για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει
οδηγίες σχετικά µε το ποσό του πλεονάσµατος που µπορεί να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και εξηγεί πως το περιουσιακό στοιχείο ενός προγράµµατος µπορεί να
επηρεάζεται από ρυθµιστικές ή συµβατικές απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Η ∆ιερµηνεία 14 δεν έχει
εφαρµογή στη Εταιρεία..
∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Α. 2- Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και Μετοχές του Οµίλου», µε ισχύ για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.03.2007. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει
οδηγίες σχετικά µε την λογιστικοποίηση συναλλαγών µε βάση την αξία ιδίων µετοχών ή µετοχών
εταιρειών του οµίλου, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των εταιρειών του οµίλου.
Η ∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες για την Παραχώρηση του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε
ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία
παρέχει οδηγίες σχετικά µε την λογιστικοποίηση των συµφωνιών παραχώρησης του δικαιώµατος παροχής
υπηρεσιών από τους ιδιώτες παρόχους των υπηρεσιών αυτών. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρεία.
Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, [Τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 39
«Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία:
Γνωστοποιήσεις»], µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 01.07.2008. Με βάση
τις τροποποιήσεις αυτές, µία οντότητα µπορεί να επαναταξινοµήσει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στις άλλες
κατηγορίες που προβλέπονται από το ∆.Λ.Π 39, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές
έγιναν για την αντιµετώπιση της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης και δεν εφαρµόσθηκαν την
Εταιρεία.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την χρήση 2008
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» µε ισχύ για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί την
παρουσίαση επαναδιατύπωσης του ισολογισµού έναρξης της συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις
επαναταξινόµησης συγκριτικής πληροφόρησης και εισάγει την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος η οποία
µπορεί να είναι µία ενιαία κατάσταση ή δύο ξεχωριστές καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται
όλες οι µεταβολές της καθαρής θέσης που δεν προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες. Επίσης το
πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008 για να διευκρινήσει ότι µερικά και όχι όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ταξινοµούνται ως
κατεχόµενα για εµπορική εκµετάλλευση είναι παραδείγµατα κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
και βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από 01.01.2009 και πέραν της
διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση για την Εταιρεία.
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∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά
την 01.01.2009. Το πρότυπο αυτό υιοθετεί την προσέγγιση της παρουσίασης των πληροφοριών για τους
τοµείς, µε βάση τον τρόπο που παρουσιάζονται εσωτερικά στον λαµβάνοντα τις αποφάσεις για την
κατανοµή των πόρων και τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της επιχείρησης. Το
Πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από 01.01.2009 και δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην
Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.23 «Κόστος ∆ανεισµού» µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Το εν λόγω τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση
του κόστους δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που
πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η επιλογή για άµεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους
δανεισµού απαλείφθηκε. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει ότι ο τόκοι
υπολογίζονται µε την χρήση της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο ∆.Λ.Π.39. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ, οι οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρίας δεν θα επηρεασθούν.
Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.07.2009, µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το
προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, που αφορούν την επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία
υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του
κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων,
του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που ταξινοµήθηκε ως
υποχρέωση. ∆εν συντρέχει περίπτωση.
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.07.2009. Με Βάση το αναθεωρηµένο
πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση
εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου
τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από τον όµιλο και την εταιρεία
από την 01.01.2010. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π 27 τροποποιήθηκε επίσης, µε ισχύ για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή κατά την 01.01.2009, για να διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση
σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 και ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση
σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να εφαρµόζεται. ∆εν συντρέχει περίπτωση.
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά
την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, να
γίνει χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους για επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και
κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από
01.01.2009. Οι τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων
δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και
αποδοτικότητας και συνεπώς λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την
ηµεροµηνία της παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν
προέρχονται από την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή από την Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση», µε ισχύ για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την
αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια, εξαγοράσιµων
χρηµατοοικονοµικών µέσων που επιβάλλουν στην
οντότητα την δέσµευση να παραδώσει σε ένα τρίτο µέρος, ένα αναλογικό µερίδιο των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων της κατά την λύση της, όταν πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.
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Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν κατά ή
µετά την 01.07.2009. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για
πώληση. Η Εταιρεία, θα εφαρµόσει την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιηµένο ∆Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε
συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν
ζηµίες αποµείωσης δεν κατανέµονται σε υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν
αναστροφή ζηµιών αποµείωσης αφορά το σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν µια επένδυση σε συγγενή
εταιρεία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆Λ.Π. 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π.
28. Η εταιρεία θα εφαρµόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις από 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η
εύλογη αξία µείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των
χρηµατοροών, παρέχονται ισοδύναµες γνωστοποιήσεις µε αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό
της αξίας χρήσεως. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει
περίπτωση.
Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές
αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος
πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά µε την
διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων,
εκτός της σταθερής µεθόδου απόσβεσης, επί των αΰλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση
σε ένα πρόγραµµα που έχει ως συνέπεια, η µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από
µελλοντικές αυξήσεις µισθών, να θεωρείται περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που
αρνητικό κόστος
µεταβάλει τα οφέλη που αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται
προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας της δέσµευσης καθορισµένης παροχής. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», µε
ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις αυτές
αναφέρονται σε θέµατα αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη
αξία µέσω αποτελεσµάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις
του ορισµού των στοιχείων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις
σχετικά µε τον καθορισµό του αποτελεσµατικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει
να είναι αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην
Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν
ενσώµατα πάγια µε σκοπό την ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο
από την πώληση ως έσοδο και µεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν
καθίστανται προοριζόµενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 «Κατάσταση
ταµιακών ροών» βάσει της οποίας οι ταµιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων
στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποιήσεις αυτές αναµένεται
να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
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Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»,
µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις
έγιναν για να δώσουν έµφαση στο γεγονός ότι ένας αριθµός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
επιµετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Η τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον
σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του
∆.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής
Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Με βάση
τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού της αγοράς
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 και όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
εφαρµογή στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Με βάσει αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και
προορίζονται για επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωση τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του
∆.Λ.Π. 40 και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται
να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή
µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού
µετασχηµατισµού ως παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων και απαιτείται ή χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας
χρησιµοποιείται η προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους
∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για την
που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.07.2008. Η εν λόγω
λογιστικοποίηση ανταµοιβών εµπιστοσύνης που παρέχονται από µία οντότητα σε πελάτες της ως µέρος
µιας συναλλαγής πώλησης. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009. Η ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν
εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή το ∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν
έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού», µε ισχύ
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.10.2008. Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε
τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθµισης µπορεί να εφαρµοσθεί, µόνον για συναλλαγµατικές
διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του λειτουργικού νοµίσµατος της εκµετάλλευσης του εξωτερικού και
του λειτουργικού νοµίσµατος της µητρικής εταιρείας. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επί του παρόντος
εφαρµογή και στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η
υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία
κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου
αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του
περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για διανοµή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

13

ης

ης

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2008

∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα
λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς
αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή
στην Εταιρεία.
2.2 Ενοποίηση
Η εταιρεία δε συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αντίθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 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.
Οι πωλήσεις που πραγµατοποιούνται εντός της Ελλάδας θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τοµέας.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών. Ο τοµέας περιλαµβάνει την
δραστηριότητα της βραχυχρόνιας, αλλά και της µακροχρόνιας µίσθωσης αυτοκινήτων. Στα πλαίσια αυτά,
περιλαµβάνεται και η συνεργασία µε διεθνείς οίκους, όπως η National Car Rental και η Alamo Rent a Car.
Εποµένως, το σύνολο της δραστηριότητας και των οικονοµικών δεδοµένων αφορά το µοναδικό τοµέα της
εκµίσθωσης αυτοκινήτων.
2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας µετατρέπονται µε χρήση του νοµίσµατος του
οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι
οικονοµικές 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 χρήσης και κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού 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.
2.5 Ενσώµατα πάγια
α) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια, εκτός των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων, αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον
τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
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Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των
ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όµιλο µελλοντικά οικονοµικά οφέλη
και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ετήσιο ισολογισµό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.7). Τα οικόπεδα δεν
αποσβένονται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα
στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισµός

25-40
12-15
4-6
5-7

ΕΤΗ
ΕΤΗ
ΕΤΗ
ΕΤΗ

Οι υπολειµµατικές αξίες µε εξαίρεση τα αυτοκίνητα δεν αναγνωρίζονται. Κατά την πώληση των
ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
β) Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης.
2.6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
(α) Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ κόστους και εύλογης αξίας των επί µέρους περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών, συγγενών ή από κοινού ελεγχόµενων
εταιρειών. Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαµβάνεται στο κόστος της
επένδυσης.
Η υπεραξία καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο στο ενεργητικό και ελέγχεται τουλάχιστον ετησίως για
αποµείωση.
Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αποµείωση, η υπεραξία
κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον πρωτεύοντα τύπο
πληροφόρησης κατά τοµέα.
(β) Σήµατα και άδειες
Τα σήµατα και οι άδειες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται
από 10-15 έτη.
(γ) Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται
από 3 έως 5 έτη.
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2.7 Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άϋλων στοιχείων
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως.
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για
την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε
προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.
Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως το
ύψος της ανακτήσιµης.
Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία
προκύπτουν.
Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, στο
βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν
δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις.
Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα.
Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές
µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών.
2.8 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου αφαιρουµένων και των ζηµιών
αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση
τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας
των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών,
προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο
στα αποτελέσµατα.
β) ∆άνεια και λοιπές απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. ∆ηµιουργούνται όταν η εταιρεία δίδει
χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων.
γ) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές, συγκεκριµένη λήξη και δηµοσιευµένες τιµές και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την
ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.
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δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση 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 ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία
Ισολογισµού.
Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους
και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων 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 ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν
στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποµειωµένα. Για τους
συµµετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους
κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
2.9 ∆ραστηριότητες αντιστάθµισης
Αντισταθµίσεις ταµιακών ροών
Η αποτελεσµατική αναλογία της µεταβολής στην εύλογη αξία των παραγώγων που προσδιορίζονται ως
µέσα αντιστάθµισης µεταβολών στις ταµιακές ροές, καταχωρείται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων.
Το κέρδος ή η ζηµία της µη αποτελεσµατικής αναλογίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα. Τα ποσά που
καταχωρούνται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα στις περιόδους που
το αντισταθµισµένο στοιχείο επηρεάζει τα κέρδη ή τις ζηµίες. Στις περιπτώσεις αντιστάθµισης
προβλεποµένων µελλοντικών συναλλαγών, οι οποίες καταλήγουν στην αναγνώριση ενός µη
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου τα κέρδη ή οι ζηµιές που είχαν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια
µεταφέρονται στο κόστος κτήσεως του προκύπτοντος µη χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.
Όταν ένα µέσο αντιστάθµισης λήγει ή πωλείται, ή όταν µία σχέση αντιστάθµισης δεν πληροί του λοιπού
τα χαρακτηριστικά της αντισταθµιστικής λογιστικής, το συσσωρευµένο στα ίδια κεφάλαια αποθεµατικό
παραµένει ως αποθεµατικό και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα, όταν το αντισταθµισµένο στοιχείο
επηρεάζει τα κέρδη ή τις ζηµιές. Στην περίπτωση της αντιστάθµισης µιας προβλεπόµενης µελλοντικής
συναλλαγής, η οποία δεν αναµένεται του λοιπού να πραγµατοποιηθεί, το σωρευµένο στα ίδια κεφάλαια
αποθεµατικό, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
2.10 Αποθέµατα
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.
2.11 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου.
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2.12 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 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.
Κίνηση ιδίων µετοχών δεν έχει πραγµατοποιηθεί.
2.13 ∆ανεισµός
Λογιστικές αρχές
Το κόστος δανεισµού που προκύπτει από την κατασκευή ιδιοκατασκευαζόµενων παγίων περιουσιακών
στοιχείων κεφαλαιοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί και να
προετοιµασθεί το περιουσιακό στοιχείο για την χρήση για την οποία προορίζεται. Τα λοιπά κόστη
δανεισµού καταχωρούνται ως έξοδα.
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση
του πραγµατικού επιτοκίου.
Η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις από µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο.
2.14 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
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 του Ισολογισµού 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 θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
2.15 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης ως κίνητρο
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν
τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για
εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται.
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Παροχές για αποζηµίωση προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η υποχρέωση η οποία καταχωρείται στις οικονοµικές καταστάσεις για τα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή.
Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής (αποζηµίωση του Ν. 2112/20 κατά το έτος αποχώρησης)
υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προσβεβληµένης πιστωτικής
µονάδος (Projected unit credit method).
2.16 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 Ισολογισµού 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 οικονοµικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι
πιθανή. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφειλών είναι πιθανή.
2.17 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και
λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε
το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
γ) 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.
δ) Έσοδα από δικαιώµατα
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών
συµβάσεων.
ε) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
2.18 Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους
εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.
Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
19

ης

ης

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2008

Εκµισθωτής
Η εταιρεία δεν λειτούργησε ως εκµισθωτής σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι συµβάσεις µακροχρόνιας
µίσθωσης ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις παρότι έχουν χαρακτηριστικά µακροχρόνιας
µίσθωσης.
Μισθωτής
Η εταιρεία λειτούργησε ως µισθωτής χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την σταθερή
µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως περιουσιακά
στοιχεία του οµίλου αποτιµώµενα, κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι
µικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η σχετική υποχρέωση στον
εκµισθωτή καταχωρείται στον ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές
πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης µε τρόπο που να
αντανακλά σε ένα σταθερό επιτόκιο. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα.
2.19 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

3. ∆ιαχείριση 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 της εταιρείας, η οποία
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο 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) Κίνδυνος αγοράς
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων της
διενεργείται σε Ευρώ.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων (υπηρεσιών) δεν είναι τοις µετρητοίς και εποµένως η εταιρεία
υπόκειται σε κίνδυνο πιστωτικό. Υπάρχει όµως ειδικό τµήµα Πιστωτικού Ελέγχου της Οικονοµικής
∆ιεύθυνσης το οποίο ελέγχει την πιστοδοτική ικανότητα των πελατών πρίν από την συναλλαγή και σε
συνεχή βάση έτσι ώστε περιοριστεί ο κίνδυνος.
Ο πιστωτικός κίνδυνος στις περιπτώσεις αυτές περιορίζετε αφού οι συγκεκριµένες πωλήσεις γίνονται µε
είσπραξη εγγύησης µισθωµάτων (2-4 µισθωµάτων)
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, δεδοµένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκή
πιστωτικά όρια µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ταυτόχρονα διατηρούνται τα διαθέσιµα σε
ικανοποιητικό επίπεδο. Εφαρµόζεται αποτελεσµατικά ταµειακός προγραµµατισµός.
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(δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις
συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως
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.
Απαιτείται κρίση από την εταιρεία για τον προσδιορισµό:
α) της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους
ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον
αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόµενη φορολογία της χρήσης.
β) της ωφέλιµης ζωής των παγίων καθώς και της υπολειµµατικής αξίας των αυτοκίνητων, η µεταβολή των
οποίων θα επηρεάσει τις αποσβέσεις και τα αποτελέσµατα των επόµενων περιόδων.
γ) των αποτελεσµάτων των επόµενων χρήσεων. Η εταιρεία εκτιµά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη
για τον συµψηφισµό µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.
δ) το ύψος των επιτοκίων

5. Πληροφόρηση κατά τοµέα
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών. Ο τοµέας περιλαµβάνει την
δραστηριότητα της βραχυχρόνιας, αλλά και της µακροχρόνιας µίσθωσης αυτοκινήτων. Στα πλαίσια αυτά,
περιλαµβάνεται και η συνεργασία µε διεθνείς οίκους, όπως η National Car Rental και η Alamo Rent a Car.
Εποµένως, το σύνολο της δραστηριότητας και των οικονοµικών δεδοµένων αφορά το µοναδικό τοµέα της
εκµίσθωσης αυτοκινήτων.

6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εγκαταστάσεις
σε ακίνητα
τρίτων

ΜηχανήµαταΕγκαταστάσειςΜεταφορικά µέσα
Λοιπός Μηχαν/κος
Εξοπλισµός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

224.330,49
(61.596,58)

25.180,24
(11.337,76)

74.853.005,47
(21.788.212,53)

791.911,11
(649.862,70)

75.894.427,31
(22.511.009,58)

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/07
Χρήση 2008 Προσθήκες
Μειώσεις Αξίας Κτήσης (πωλήσεις)
Αποσβέσεις Χρήσεως
Μειώσεις Αποσβεσµένων
31/12/2008 Αξία Κτήσης
Σωρευµένες Αποσβέσεις

162.733,91

13.842,48

19.837,20

4.583,97

224.330,49
(81.433,78)

25.180,24
(15.921,73)

53.064.792,94
40.054.854,49
(31.536.536,51)
13.519.833,61
12.330.486,25
83.371.323,45
(23.570.353,23)

142.048,41
21.921,14
(23.160,49)
64.322,67
11.144,25
790.671,76
(694.607,00)

53.383.417,73
40.076.775,63
(31.559.697,00)
13.608.577,45
12.341.630,50
84.411.505,94
(24.362.315,74)

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/08

142.896,71

9.258,51

59.800.970,22

96.064,76

60.049.190,20

31/12/2007 Αξία Κτήσεως
Σωρευµένες Αποσβέσεις
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Οι αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων της εταιρείας για τις
αναλύονται ως κάτωθι:

Αγορές Ενσώµατων Παγίων

χρήσεις 2008 και 2007 αντίστοιχα

01.01 - 31.12.2008 01.01 - 31.12.2007
0,00
34.906,05

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΥΠΟΛ/ΣΤΕΣ & ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

0,00
40.054.854,49

8.101,04
38.776.024,89

344,14
4.702,54

552,63
17.573,12

1.815,92
15.058,54

4.565,70
144.257,72

40.076.775,63

38.985.981,15

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λογισµικά Προγράµµατα
Αποσβέσεις Λογισµικών Προγραµµάτων
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
37.902,31
(25.545,91)

31.12.2007
137.080,62
(117.760,87)

12.356,40

19.319,75

Η απόσβεση των Λογισµικών Προγραµµάτων διενεργείται σε 3 έως 5 έτη.
Η κίνηση του κονδυλίου κατά την περίοδο 01.01 - 31.12.2008 αναλύεται ως εξής:
ΑΞΙΑΚΤΗΣΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ
31/12/2007

ΛογισµικάΠρογράµµατα

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΚΑΙΑΓΟΡΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ2008
ΧΡΗΣΕΩΣ08

137.080,62 118.583,50

ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΥΠΟΛ.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
31/12/08

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΕΩΣΧΡΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ2008
ΠΩΛΗΘ.
2008

0,00 255.664,12 117.760,87 125.546,85

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

0,00 243.307,72

31/12/2008

12.356,40

8. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο στην
ίδια φορολογική αρχή.
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίστηκε µε συντελεστή 25%.
Η ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου απαιτήσεων παρατίθεται παρακάτω:
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Από αποζηµίωση προσωπικού
Από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπές προσωρινές διαφορές
Απαίτηση λόγω φορολογικών ζηµιών
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008
8.423,91
300.000,00
(684.111,39)
632.776,00
257.088,52

31/12/2007
2.315,98
300.000,00
-18.295,58
750.000,00
1.034.020,40

Η απαίτηση για αναβαλλόµενο φόρο λόγω εκπεστέων φορολογικών ζηµιών, προκύπτει µε βάση τις
προβλέψεις για συµψηφισµό των ανωτέρω ζηµιών µε µελλοντικά κέρδη.
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Η εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη για την πιθανή υποχρέωση που θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο
της εταιρείας µειώνοντας την ανωτέρω απαίτηση των φορολογικών ζηµιών.

9. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής:
Π ΕΛ Α ΤΕΣ Κ ΑΙ Λ Ο ΙΠ Ε Σ Α Π Α ΙΤΗ ΣΕΙΣ
(Μ η Κ υ κλοφ ορ ού ν)
∆σ µένες Εγγυήσ εις
Λ Ο ΙΠ Α ΣΤΟ ΙΧ ΕΙΑ ΕΝ Ε Ρ ΓΗ ΤΙΚ Ο Υ

3 1 /1 2 /2 0 0 8

3 1 /1 2 /2 0 0 7

160.674,84

153.284,84

1 6 0 .6 7 4 ,8 4

1 5 3 .2 8 4 ,8 4

Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής:
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Κυκλοφορούν)
Πελάτες
Γραµµάτια Βραχυπρόθεσµα
Επιταγές Εισπρακτέες
µείον: Προβλέψεις για επισφαλείς Πελάτες
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
Χρεώστες ∆ιάφοροι
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008
10.675.363,37
0,00
1.963.806,66
(2.989.596,87)
9.649.573,16
4.825.558,48
4.825.558,48
14.475.131,64

31/12/2007
10.701.396,52
35.701,80
2.056.557,49
(2.989.596,87)
9.804.058,94
5.390.312,23
5.390.312,23
15.194.371,17

Ο λογαριασµός Χρεώστες ∆ιάφοροι αναλύεται ως εξής:
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Προκαταβολές προσωπικού
Xρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού
Ελληνικό ∆ηµόσιο-Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιποί Χρεώστες ∆ιάφοροι σε Εuro
Προσωπικό - Λογ/σµοί προς απόδοση
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Έξοδα Εποµένων Χρήσεων
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008

31/12/2007

0,00
2.965,96
182.376,86
1.605.979,07
2.398,00
63.874,61
2.967.963,98
0,00

(4.131,00)
3.472,93
184.097,77
1.752.177,79
1.019,88
6.400,00
2.947.684,41
499.590,45

4.825.558,48

5.390.312,23

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών
των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα επειδή η λογιστική τους αξία
θεωρείται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Από το σύνολο των ανωτέρω βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, ορισµένες για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει
προβεί σε αποµείωση της λογιστικής τους αξίας βρίσκονται σε καθυστέρηση. Για το λόγο αυτό έχει
σχηµατιστεί πρόβλεψη σε προηγούµενες χρήσεις σε βάρος των αποτελεσµάτων, η οποία κρίνεται
επαρκής.
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10. Ταµιακά διαθέσιµα
Η ανάλυση των Ταµιακών διαθεσίµων είναι η εξής:
ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΜΑΜΑ
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσµίας
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008
31.920,31
464.076,51
2.563.277,58

31/12/2007
25.875,34
845.432,59
561.213,42

3.059.274,40

1.432.521,35

Οι καταθέσεις προθεσµίας έχουν διάρκεια λίγων ηµερών (1-3) µε ετήσιο καθαρό επιτόκιο που κυµαίνεται
µεταξύ 3,25%-4,00%.

11. Καθαρή θέση
11.1. Μετοχικό κεφάλαιο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο

31/12/2008
20.125.000,00

31/12/2007
10.062.500,00

Σύµφωνα µε την από 04/04/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας
πραγµατοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού € 10.062.500,00, µε καταβολή
µετρητών την 23/04/2008.
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών µετοχών είναι 1.250.000 µε ονοµαστική αξία € 8,05 ανά µετοχή ήτοι
σύνολο € 10.062.500,00. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.
Μετά την εν’ λόγω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 20.125.000,00
διαιρεµένο σε 2.500.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 8,05 εκάστη.
11.2 Λοιπά αποθεµατικά
Λ Ο ΙΠ Α Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Α

Τ ακτικό απ ο θεµ ατικό
Ε ιδ ικά Α π ο θεµ ατ ικά
Έ κτ ακτα Α π ο θεµ ατικά
Λ ο ιπ ά Α π ο θεµ ατ ικά
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008

31/12/2007

4 1 .2 2 7 ,2 3
4 .2 3 0 ,2 1
1 1 6 .8 7 9 ,4 7
8 5 5 ,8 7
1 6 3 .1 9 2 ,7 8

4 1 .2 2 7 ,2 3
4 .2 3 0 ,2 1
1 1 6 .8 7 9 ,4 7
8 5 5 ,8 7
1 6 3 .1 9 2 ,7 8

11.3 Αποτελέσµατα εις νέον
Α Π Ο ΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΑ ΕΙΣ Ν ΕΟ Ν
Υπόλοιπο προηγούµ ενω ν χρήσεω ν
Α ποτελέσµ ατα χρήσεω ς (Κέρδο ς/Ζηµ ία)
ΣΥΝ Ο Λ Ο

31/12/2008

31/12/2007

(7.227.691,34)
43.920,87

(6.437.978,56)
(789.712,78)

(7.183.770,47)

(7.227.691,34)
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12. ∆άνεια
12.1 Μακροπρόθεσµα δάνεια
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια έχουν ως εξής:
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ

31/12/2008

31/12/2007

Οµολ. ∆άνεια σε Ευρώ µη Μετατρ. σε Μετοχές

10.738.640,00

11.875.000,00

Μείον: Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οµολογ.
∆ανείων πληρωτέες εντός των επόµενων 12 µηνών

(1.772.720,00)

(1.136.360,00)

ΣΥΝΟΛΟ

8.965.920,00

10.738.640,00

Η εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου της 31/12/2008 των Οµολογιακών δανείων της εταιρείας ανά
έτος εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Executive
Lease A.E.

ΕΤΟΣ

Ανάλυση κατά λήξη

Σύνολα

2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.772.720
1.772.720
1.647.720
1.272.720
1.272.720
3.000.040

1.772.720
1.772.720
1.647.720
1.272.720
1.272.720
3.000.040

Σύνολα

10.738.640

10.738.640

1.772.720 Βραχυπρόθεσµα από 0-1 έτη

8.965.920 Από 1-5έτη
10.738.640

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυµαινόµενο και το αποτελεσµατικό επιτόκιο ανέρχεται σε ποσοστό 5,00%5,15%.
12.2 Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως εξής:
ΒΡΑΧΥΠ ΡΟ Π ΡΟ Θ ΕΣΜ Α ∆ ΑΝ ΕΙΑ

31/12/2008

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Ο µολογιακών ∆ανείω ν
στην επόµενη χρήση
Βραχυπρόθεσµες δόσεις (χρεολύσια) Leasing
πληρ/τέες στην επόµενη χρήση
ΣΥΝ Ο Λ Ο

31/12/2007

32.953.119,30

25.930.531,68

1.772.720,00

1.136.360,00

6.161.313,22

7.987.562,86

40.887.152,52

35.054.454,54

12.3 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Leasing
Στα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η εταιρεία κατέχει ως µισθωτής βάσει
χρηµατοδοτικών µισθώσεων.
31/12/2008
Μακροπρόθεσµες υποχρεώ σεις χρηµατοδοτικώ ν µισθώ σεω ν
Σύνολο υποχρεώ σεω ν

31/12/2007

5.290.564,53

11.977.665,00

5.290.564,53

11.977.665,00

Στα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η εταιρεία κατέχει ως µισθωτής βάσει
χρηµατοδοτικών µισθώσεων.
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3 1/1 2 /2 0 0 8

3 1 /12 /2 00 7

Κό στο ς κεφ αλαιοπο ίησης χρηµατο δο τικώ ν µισθώσε ω ν
Σ ωρ ευµέ νε ς απο σβέσεις

2 3.1 87 .1 4 9,15
(11 .4 65 .78 3,9 3)

33 .5 5 2.97 7 ,0 0
(14 .00 5.3 70 ,53 )

Κ αθ αρ ή λογιστική αξ ία

11 .72 1 .36 5 ,2 2

1 9 .5 4 7.6 06 ,47

31/12/2008

31/12/2007

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

5.290.564,53

11.977.665,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

6.161.313,22

7.987.562,86

11.451.877,75

19.965.227,86

Σύνολο υποχρεώ σεω ν

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα ενσώµατα πάγια τα
οποία περιέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις
του.
Υποχρεώ σεις χρηµατοδοτικής µισθώ σης - Ελάχιστες
πληρω µές µισθω µάτω ν
Μέχρι ένα έτος
Από 1 έω ς 5 έτη
Μετά τα 5 έτη
ΣΥΝΟΛΟ
Μελλοντικές χρεώ σεις χρηµατοοικονοµικού κόστους στις
χρηµατοδοτικές µισθώ σεις
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008

31/12/2007

6.576.384,81
5.506.768,36
0,00
12.083.153,17

8.748.289,68
12.626.798,24
0,00
21.375.087,92

(631.275,42)

(1.409.860,06)

11.451.877,75

19.965.227,86

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής:
31/12/2008
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη

31/12/2007

6.161.313,22
5.290.564,53
0,00

7.987.562,86
11.977.665,00
0,00

11.451.877,75

19.965.227,86

13. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού, κόστος και προβλέψεις αποζηµίωσης
Ο αριθµός των απασχολουµένων, καθώς και το συνολικό κόστος στην εταιρεία αναλύονται ως εξής:

31/12/2008
Συνολικο Κόστος απασχολησης
Απασχολούµενο προσωπικό

3.354.377,94
103

31/12/2007
3.226.760,14
109

Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού αναλύονται ως εξής:
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2008
29.048,00

31/12/2007
9.263,90
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Η υποχρέωση από αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού προσδιορίζεται µε τη µέθοδο
«projected unit credit» η οποία θεωρεί ότι κάθε έτος υπηρεσίας δίνει µια επιπρόσθετη µονάδα
δικαιούµενης παροχής και χτίζει τη συνολική υποχρέωση υπολογίζοντας κάθε µονάδα ξεχωριστά.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή το κόστος της προϋπηρεσίας είναι η παρούσα αξία τυχόν µονάδων
µελλοντικής παροχής που έχουν πιστωθεί στους εργαζόµενους για υπηρεσία σε περιόδους πριν την
έναρξη του σχεδίου ή λόγω τροποποίησης του σχεδίου.
Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το εκτιµώµενο µέσο σταθµικό επιτόκιο 5,5%, ενώ για την ωρίµανση
του µισθολογίου λαµβάνεται ως ετήσιο ποσοστό το 3% (2% πληθωρισµός σύµφωνα µε την στρατηγική
της Λισσαβόνας για τη σύγκληση της ΕΕ + 1/3 της µέσης ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ).
Σύµφωνα µε τις δηµογραφικές παραδοχές η κινητικότητα του προσωπικού θα έχει ως εξής:

Οµάδα ηλικιών

Οικειοθελής Αποχώρηση

Απόλυση

Έως 35 ετών

7%

3%

Από 36-45 ετών

4%

2%

Από 46 και άνω

3%

2%

Η Εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισµό σε αναγνωρισµένους αναλογιστές και η εκτιµώµενη κατά
την 31.12.2008 υποχρέωση καθώς και οι µεταβολές για τη χρήση 2008 έχουν λογιστικά αποτυπωθεί και
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση το ∆.Λ.Π. 19.

14. Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν ως εξής:

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

31/12/2008

Εγγυήσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2007

2.017.338,26

1.766.665,00

2.017.338,26

1.766.665,00

15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Φόροι Τέλη
Ασφαλιστικές εισφορές
Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008

31/12/2007

3.982.580,99
1.804.228,84
304.409,34
543.244,24
172.929,99
167.219,68
744.657,30

6.666.392,68
76.218,63
696.535,79
418.193,02
296.614,90
148.833,44
334.878,09

7.719.270,38

8.637.666,55

16. Αποτελέσµατα
16.1 Ανάλυση δαπανών
Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται κατ΄ είδος ως εξής:
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Α Ν Α Λ ΥΣΗ ∆ Α Π Α Ν Ω Ν ΚΑ Ι Λ Ο ΙΠ Ω Ν ΕΞΟ ∆ Ω Ν
Α µοιβές και Έ ξοδα Π ροσω πικού
Α µοιβές και Έ ξοδα Τρίτω ν
Π αρο χές Τρίτω ν
Φ όροι-Τέλη
∆ ιάφ ορα Έ ξοδα
Α ποσβέσεις
Π ροβλέψ εις/ Αποµ ειώ σεις
Ά λλα Έ ξοδα
ΣΥΝ Ο Λ Ο

31/12/2008

31/12/2007

3.354.377,94
745.482,34
3.072.286,80
170.491,92
801.821,91
214.290,69
27.718,96
452.417,93

3.226.760,14
829.396,54
1.761.256,70
1.483.342,43
780.309,10
162.850,97
563.513,99
471.796,33

8.838.888,49

9.279.226,20

Οι ανωτέρω δαπάνες εµφανίζονται (κατανέµονται) στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων ως εξής:
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008
7.071.110,79
1.767.777,70
8.838.888,49

31/12/2007
7.423.380,96
1.855.845,24
9.279.226,20

Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:
31/12/2008
Μ ισθοί και Η µ ερο µ ίσθια
Εργοδοτικές Εισφ ο ρές
Λ οιπές Π αρο χές
ΣΥΝ Ο Λ Ο

31/12/2007

2.610.7 61,09
670.9 35,67
72.6 81,18

2.475.4 29,58
631.7 48,97
119.5 81,59

3.354.377,94

3.226.760,14

Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής:

Αποσβέσεις µεταφ ορικώ ν µέσων
Αποσβέσεις λοιπών ενσώ µατων παγίων
Σ ύ νολο απο σ β έσ εω ν ενσ ώ µατω ν παγίω ν
Αποσβέσεις ασώ µατων παγίω ν
Σ ΥΝ Ο Λ Ο

31/12/2007

31/12/2006

13.519.833,61
88.743,84
1 3 .6 0 8 .5 7 7 ,4 5
125.546,85
1 3 .7 3 4 .1 2 4 ,3 0

13.609.423,54
95.777,50
1 3 .7 0 5 .2 0 1 ,0 4
67.073,47
1 3 .7 7 2 .2 7 4 ,5 1

Οι αποσβέσεις µεταφορικών µέσων ποσού € 13.609.423,54 για το 2007 και € 13.519.833,61 για το 2008
έχουν ενσωµατωθεί στο κόστος πωλήσεων.
Οι αποσβέσεις επιβάρυναν τις εξής λειτουργίες:
3 1/1 2 /20 0 8
Κό στο ς πω λή σεω ν
Έξο δα διο ίκη ση ς και διά θ εση ς
Σ ΥΝΟΛΟ

31 /1 2/2 0 07

1 3.5 19 .8 3 3,61
2 14 .2 9 0,69

13 .60 9.4 23 ,5 4
16 2.8 50 ,9 7

13 .7 34 .12 4 ,3 0

1 3 .77 2 .2 7 4,5 1
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16.2 Ανάλυση λοιπών εσόδων
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων είναι η εξής:
Α Λ Λ Α ΕΣ Ο ∆ Α

3 1 /1 2 /2 0 0 8

Επιχορηγήσ εις
Έ σ οδα Π αρεπόµ ενω ν υπηρεσ ιω ν και Ασ χολιώ ν

16.205,02

6.400,00

121.150,19

32.426,83

7.274,82

223.173,70

523.616,20

692.495,09

6 6 8 .2 4 6 ,2 3

9 5 4.4 9 5,6 2

Λοιπά Έ σ οδα
Έ σ οδα ασ φ αλισ τικώ ν αποζηµ ιώ σεω ν
Σ ΥΝ Ο Λ Ο

3 1/1 2 /2 0 0 7

Οι επιχορηγήσεις αφορούν επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού.
Τα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών αναλύονται σε προµήθειες µεσιτείες, σε έσοδα από παροχή υπηρεσιών
στο προσωπικό και σε τρίτους.
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται σε έκτακτα και ανόργανα έσοδα, σε έκτακτα κέρδη, σε έσοδα προηγούµενων
χρήσεων σε προϋπολογισµένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα καθώς και σε έσοδα από
αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων.
16.3 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Η ανάλυση των Χρηµατοοικονοµικών εσόδων - εξόδων είναι η εξής:
Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Κ Ο Σ Τ Ο Σ
(κ α θ α ρ ό )
Χ ρ ε ω σ τ ικ ο ί τ ό κ ο ι κ α ι σ υ ν α φ ή Έ ξ ο δ α
Π ισ τ ω τ ικ ο ί Τ ό κ ο ι κ α ι σ υ ν α φ ή Έ σ ο δ α
Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚ /Κ Ο Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α

31/12/2008

31/12/2007

3 .1 4 5 .7 5 4 ,4 9
5 4 .2 5 4 ,4 1
( 3 .0 9 1 .5 0 0 ,0 8 )

3 .1 9 2 .2 6 0 ,2 4
3 1 .8 8 6 ,7 2
( 3 .1 6 0 .3 7 3 ,5 2 )

31/12/2008

31/12/2007

16.4 Επενδυτικό αποτέλεσµα
Η ανάλυση των επενδυτικών αποτελεσµάτων είναι η εξής:
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Έκτακτα κέρδη από εκποίηση παγίων
Ζηµιές από εκπ/ση παγίων
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

690.167,29

2.108.475,11

(3.506,11)

(665.716,42)

686.661,18

1.442.758,69

17. ∆απάνη Φόρου εισοδήµατος
Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος αναλύεται ως εξής:
31/12/2008
∆απάνη (έσοδο) Αναβαλλόµενου Φόρου Προσωρινών ∆ιαφορών
Φόρος εισοδήµατος επί λογ διαφορών και διαφορά συντελεστή
Φορ. Εισοδ. Λογιστικών ∆ιαφορών
Αναβαλλόµενος φόρος ζηµιάς
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2007

205.213,19
16.408,02
19.809,72
535.500,95

-194.177,81
0
100.000
107.179,36

776.931,88

13.001,55
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18. Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της
περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές).
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
1.1-31.12.2008
Τα Κέρδη Κατανέµονται σε:
Μετόχους
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών

1.1-31.12.2007

43.920,87

(789.712,78)

0,0176
0,0000
2.500.000

(0,3159)
0,0000
2.500.000

19. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται
σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, τα οποία ενσωµατώνονται µε τη
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Ποσά σε Ευρώ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών κα έξοδα που χρεώθηκαν
γ) Πελάτες
δ) Προµηθευτές

2008

2007

6.632.618,53
14.874.347,31
202.368,54
118.742,56

4.834.700,09
560.299,88
117.826,05
2.591.660,66

20. Ανάλυση Κινδύνων
Η ανάλυση των κινδύνων όπως απαιτείται από το ∆.Π.Χ.A. 7, έχει ως εξής:

20.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ Ξ.Ν.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ (POSITION) ΣΕ Ξ.Ν.
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ (POSITION) ΣΕ
Ξ.Ν.
Ποσοστό ενδεχόµενης µεταβολής ισοτιµίας
Μεταβολή καταχωρούµενη στα αποτελέσµατα

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
31/12/2008
CHF
0,00
3.753.119,30
(3.753.119,30)
0,00

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
31/12/2007
CHF
0,00
3.389.299,39
(3.389.299,39)
0,00

(3.753.119,30)

(3.389.299,39)

10%
(375.311,93)

10%
(338.929,94)

20.2 Επιτοκιακός κίνδυνος
Για τον προσδιορισµό του κινδύνου διακύµανσης των επιτοκίων λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω έντοκα
στοιχεία των απαιτήσεων και υποχρεώσεων:
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1. Οι καταθέσεις προθεσµίας οι οποίες αν και έχουν σταθερό επιτόκιο, λόγω της µικρής διάρκειας
θεωρούνται στοιχεία µε κυµαινόµενο επιτόκιο.
2. ∆άνεια (οµολογιακά µακροπρόθεσµα, βραχυπρόθεσµα) έχουν κυµαινόµενο επιτόκιο.
3. ∆άνεια Leasing θεωρούνται υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο.
Με βάση τα ανωτέρω, τα έντοκα στοιχεία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων
κυµαινόµενου επιτοκίου είναι τα εξής:

31/12/2008
ΕΝΤΟΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΟΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Μεταβολή 50 µονάδων βάσης
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

2.563.277,58
55.143.637,05
(52.580.359,47)
0,00
(52.580.359,47)
0,50%
262.901,80

31/12/2007
0,00
43.918.094,54
(43.918.094,54)
0,00
(43.918.094,54)
0,50%
219.590,47

Για τον ανωτέρω επιτοκιακό κίνδυνο η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί εργαλεία αντιστάθµισης.

21. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Μεταξύ της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού (31/12/2008) και της ηµεροµηνίας εγκρίσεως των οικονοµικών
καταστάσεων δεν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα µε τα οποία έπρεπε να διορθωθούν οι οικονοµικές
καταστάσεις
Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2009
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