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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
REAL CAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της REAL CAR
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (η
«Εταιρεία») που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 ∆εκεμβρίου 2016,
τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Συνολικού Αποτελέσματος,
Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Ταμειακών Ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η
∆ιοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. ∆ιενεργήσαμε
τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής, που έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του
δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού
νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Document Classification: KPMG Confidential

Ορκωτοί Ελεγκτές
ΓΕΜΗ 001352601000
www.kpmg.com/gr

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της REAL CAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ κατά την
31 ∆εκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές
της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της
Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του
Άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31 ∆εκεμβρίου 2016.

(β)

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την
Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 19071
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
ποσά σε χιλ. ευρώ
Από 1 Ιανουαρίου έως
Σημειώσεις

Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις
Λοιπά έσοδα

4

Σύνολο εσόδων

31.12.2016

31.12.2015

-

-

54

59

54

59

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

3

(56)

(62)

Αποσβέσεις παγίων

5

-

-

Λοιπά έξοδα

6

(13)

(5)

2

-

(13)

(8)

-

-

(13)

(8)

(16,64)

(10,82)

Κέρδη /(Ζημίες) από πώληση παγίων
Ζημίες πριν το φόρο εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος

7

Ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος
Ζημίες ανά μετοχή (σε ευρώ)

12

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 10-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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Ισολογισμός
ποσά σε χιλ. ευρώ
31.12.2016

31.12.2015

Σημειώσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

5

-

-

-

-

358
31

21
363
17

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

389

401

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

389

401

80
4.160
(3.856)

80
4.160
(3.843)

384

397

5

4

5

4

389

401

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Χρηματικά διαθέσιμα

8
9

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέον

11
11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες
Λοιπές υποχρεώσεις

10

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 10-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων
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Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος
ποσά σε χιλ. ευρώ

Ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος
Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας
στη καθαρή θέση
Συνολικό αποτέλεσμα (ζημίες) χρήσεως μετά
το φόρο εισοδήματος

Από1 Ιανουαρίου έως
31.12.2016
31.12.2015
(13)
(8)
-

-

(13)

(8)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 10-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως
ποσά σε χιλ. ευρώ

Μετοχικό
Κεφάλαιο
1η Ιανουαρίου 2015

80

Διαφορά από
έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο

Αποτελέσμα
τα εις νέο

Σύνολο
καθαρής
θέσεως

4.160

(3.835)

405
(8)
397
(13)
384

Συνολικό Αποτέλεσμα χρήσεως
31η Δεκεμβρίου 2015
Συνολικό Αποτέλεσμα χρήσεως

80

4.160

(8)
(3.843)
(13)

31η Δεκεμβρίου 2016

80

4.160

(3.856)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.10-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ποσά σε χιλ. ευρώ
Από 1 Ιανουαρίου έως
Σημειώσεις

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες χρήσεως πριν το φόρο εισοδήματος
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγίων
(Κέρδη)/ζημίες από πώληση παγίων

5

Καθαρή (Αύξηση)/Μείωση στα στοιχεία του ενεργητικού
Απαιτήσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Λοιπό κυκλοφορούν ενεργητικό
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα στοιχεία του παθητικού
Υποχρεώσεις
Καθαρή ταμειακή ροή από
λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από
επενδυτικές δραστηριότητες:
Πωλήσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρή ταμειακή ροή από
επενδυτικές δραστηριότητες

31.12.2016

31.12.2015

(13)

(8)

(2)
(15)

(-)
(8)

26

14

1

-

12

6

2

-

-

6
11
17

Καθαρή (μείωση) / αύξηση
χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως χρήσεως

9

14
17

Χρηματικά διαθέσιμα λήξεως χρήσεως

9

31

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 10-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία
Η «ΡΗΑΛ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ » και διακριτικό τίτλο
REAL CAR RENTAL (η «Εταιρία») ιδρύθηκε την 23 ∆εκεμβρίου 2008. Η Εταιρία εδρεύει στην Αθήνα,
Φιλελλήνων 6.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η διενέργεια λειτουργικών μισθώσεων επιβατηγών
οχημάτων.
Η ανωτέρω δραστηριότητα έχει περιοριστεί σημαντικά καθόσον το σύνολο των μισθώσεων έχει λήξει
και ο στόλος έχει εξαγοραστεί. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι υπάρχουν οι συνθήκες για την
επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας στο ίδιο ή παρεμφερή αντικείμενα .
Μέτοχος της Εταιρίας είναι η Alpha Leasing Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 100 %.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις την 28η
Ιουνίου 2017
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου εταιριών «ALPHA BANK».
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ανδρέας Παναγιώτης ∆. Μαντζούνης
Αδαμαντία Ι. Γαλάνη
Χαράλαμπος Β. Χαραλαμπόπουλος
Νικόλαος Κ. Κυριλλόπουλος
Ιωάννης Κ. Μπενέτος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.6.2017
Συνεργαζόμενες Τράπεζες
ALPHA BANK
Noμικός Σύμβουλος
Νικόλαος Κ. Κυριλλόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χαράλαμπος Συρούνης
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Εποπτεύουσα αρχή
Περιφέρεια Αττικής – ∆ιεύθυνση Αναπτύξεως
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου
858 330 1000
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών
67474/01/Β/08/716
Αριθμός φορολογικού μητρώου
998106024
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2. Βασικές λογιστικές αρχές
(α) Βάση παρουσίασης
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2016 και έχουν συνταχθεί:
α) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), όπως αυτά
υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και
β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και
υποχρεώσεων που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους:
- Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου
- Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
- Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ,
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις.
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία
επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε
υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές.
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες
εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το
χρόνο που πραγματοποιούνται.
Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2015 και 2016, αφού ληφθούν υπόψη οι
ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2016:
 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρµογή της εξαίρεσης
σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (Κανονισμός 2016/1703/22.9.2016)
Την 18.12.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα
ανωτέρω πρότυπα µε την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ∆ΠΧΠ 10 και ∆ΛΠ 28,
αναφορικά µε τη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και την εφαρµογή της µεθόδου
της καθαρής θέσεως αντίστοιχα, ισχύει και για τις εταιρίες που είναι θυγατρικές µιας εταιρίας
επενδύσεων, η οποία αποτιµά τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 10. Επίσης, µε την ανωτέρω τροποποίηση αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΠ 12 έχουν εφαρµογή στις εταιρίες επενδύσεων οι οποίες αποτιµούν όλες τις
θυγατρικές τους εταιρίες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 11
«Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»: Λογιστικός χειρισµός απόκτησης συµµετοχών σε σχήµατα υπό κοινή
δραστηριότητα (Κανονισµός 2015/ 2173/24.11.2015)
Την 6.5.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 11
µε την οποία αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συµµετοχή σε ένα σχήµα υπό κοινή δραστηριότητα (joint
operation), το οποίο συνιστά επιχείρηση (σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 3), θα πρέπει να εφαρµόζει όλες τις
σχετικές αρχές για το λογιστικό χειρισµό των συνενώσεων του ∆ΠΧΠ 3 καθώς και των άλλων
προτύπων εκτός από εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε το ∆ΠΧΠ 11. Επιπλέον, ο
αποκτών τη συµµετοχή θα προβαίνει στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 3 και
τα λοιπά σχετικά πρότυπα. Αυτό ισχύει τόσο κατά την απόκτηση της αρχικής συµµετοχής όσο και για
κάθε επιπρόσθετη συµµετοχή σε σχήµατα υπό κοινή δραστηριότητα που συνιστούν επιχείρηση.
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Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών
Καταστάσεων»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισµός 2015/2406/18.12.2015)
Την 18.12.2014 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσίευσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ
1 στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των
γνωστοποιήσεων στις οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ∆ΠΧΠ (Disclosure
initiative). Οι κυριότερες από τις τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 καταργείται ο περιορισµός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών,
 διευκρινίζεται ότι ακόµη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις ως
ελάχιστες για τη συµµόρφωση µε τα ∆ΠΧΠ, µία οντότητα δικαιούται να µην τις παραθέσει εάν
αυτές θεωρούνται μη σημαντικές. Επιπρόσθετα, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα
επιµέρους πρότυπα δεν είναι επαρκείς για την κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών,
τότε η οντότητα ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσει επιπλέον γνωστοποιήσεις,
 αποσαφηνίζεται ότι οι γραµµές που ορίζουν τα ∆ΠΧΠ ότι πρέπει να περιλαµβάνονται στον
ισολογισµό και στα αποτελέσµατα δεν είναι περιοριστικές και ότι για τα εν λόγω κονδύλια η
εταιρία µπορεί να παρουσιάζει περαιτέρω ανάλυση σε γραµµές, τίτλους και υποοµάδες,
 διευκρινίζεται ότι στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος, η αναλογία µίας εταιρίας στα
λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση συγγενών και
κοινοπραξιών που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να διακρίνεται:
o σε ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και
o σε ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων,
 διευκρινίζεται ότι στο πρότυπο δεν ορίζεται συγκεκριµένη σειρά παρουσίασης των σηµειώσεων
και ότι κάθε εταιρία οφείλει να θεσπίσει ένα συστηµατικό τρόπο παρουσίασης λαµβάνοντας
υπόψη την κατανόηση και τη συγκρισιµότητα των οικονοµικών της καταστάσεων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και
του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των
αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης (Κανονισµός 2015/2231/2.12.2015)
Την 12.5.2014 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσίευσε τροποποίηση στα ∆ΛΠ
16 και ∆ΛΠ 38 µε την οποία απαγορεύει ρητά να χρησιµοποιηθεί το έσοδο ως βάση της µεθόδου
απόσβεσης των ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων. Εξαίρεση παρέχεται µόνο για τα άυλα πάγια
όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) όταν το άυλο στοιχείο εκφράζεται ως µέγεθος του εσόδου όταν, δηλαδή, το δικαίωµα
εκµετάλλευσης του άυλου παγίου εκφράζεται σε συνάρτηση του εσόδου που πρέπει να παραχθεί µε
τέτοιο τρόπο ώστε η πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου ποσού εσόδου να καθορίζει τη λήξη του
δικαιώµατος, ή
(β) όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι το έσοδο και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών είναι έννοιες
άρρηκτα συνδεδεµένες.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του
Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (Κανονισµός
2015/2113/23.11.2015)
Την 30.6.2014 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ∆ΛΠ 16
και ∆ΛΠ 41 µε την οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, τα οποία ορίζονται ως
εκείνα που:
α) χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ή στην προµήθεια γεωργικών προϊόντων,
β) αναµένεται να παράγουν προϊόντα για περισσότερες από µία περιόδους και
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γ) υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το ενδεχόµενο
πώλησής τους ως scrap,
πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ∆ΛΠ 16 και όχι βάσει του ∆ΛΠ 41.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις»:
Η µέθοδος της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις (Κανονισµός
2015/2441/18.12.2015)
Την 12.8.2014 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27
µε την οποία παρέχει τη δυνατότητα εφαρµογής της µεθόδου της καθαρής θέσης για την αποτίµηση
των επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις.
Επιπρόσθετα, µε την εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζεται πως οι οικονοµικές καταστάσεις ενός
επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και
κοινοπραξίες, οι οποίες, βάσει του ∆ΛΠ 28, αποτιµώνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, δεν
αποτελούν ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
• Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 (Κανονισµός
2015/2343/15.12.2015)
Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το
Συµβούλιο εξέδωσε, την 25.9.2014, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους
πρότυπα.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα κατωτέρω
νέα προτύπα των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 1.1.2016 και
δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία.
 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
(Κανονισμός 2016/2067/22.11.2016)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του
οριστικού κειµένου του προτύπου ∆ΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το
υφιστάµενο ∆ΛΠ 39. Το νέο πρότυπο προβλέπει σηµαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την
ταξινόµηση και την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και µε τη λογιστική
αντιστάθµισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόµηση και αποτίµηση
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να
ταξινοµούνται σε δύο µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο
κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα
πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση
των µέσων αυτών.
ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.
Επιπρόσθετα, το ∆ΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς
τίτλους να ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών
αποτελεσµάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό,
η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα
ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του ∆ΠΧΠ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός
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του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ταξινόµηση
των χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Σε ότι αφορά στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται µε εκείνες
τις υποχρεώσεις που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να
καταχωρείται στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό
κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.
Αποµείωση
Σε αντίθεση µε το υφιστάµενο ∆ΛΠ 39, µε βάση το οποίο µία εταιρία αναγνωρίζει ζηµίες λόγω
πιστωτικού κινδύνου µόνο όταν οι ζηµίες αυτές έχουν συµβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση
των αναµενόµενων ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων σε εκείνες
τις περιπτώσεις που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σηµαντικά µετά την
αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις απαιτήσεις εκείνες που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών
δεν έχει επιδεινωθεί σηµαντικά από την αρχική τους αναγνώριση, η πρόβλεψη για τις αναµενόµενες
ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις αναµενόµενες ζηµίες 12 µηνών.
Λογιστική αντιστάθµισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη
διαχείριση των κινδύνων της οικονοµικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε τις
υφιστάµενες διατάξεις του ∆ΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθµισης
είτε ως µέσα αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία,
• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να
ικανοποιείται προκειµένου η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος
αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες
συνθήκες η ποιοτική µόνο αξιολόγηση καθίσταται επαρκής,
• στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος της
διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρία θα
πρέπει να προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να ικανοποιούνται
τα κριτήρια της αποτελεσµατικότητας.
Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση
ανοιχτών χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ∆ΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων
προτύπων και κυρίως του ∆ΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 9 στις οικονομικές της
καταστάσεις.
 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε
πελάτες» (Κανονισμός 2016/1905/22.9.2016)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ∆ΠΧΠ 15
«Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσµα της κοινής προσπάθειας του
IASB και του Αµερικάνικου Συµβουλίου των Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να
αναπτύξουν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.
Το νέο πρότυπο έχει εφαρµογή σε όλες τις συµβάσεις µε πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο
εφαρµογής άλλων προτύπων, όπως οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, τα ασφαλιστικά συµβόλαια και τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, µια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη µεταφορά των
υπεσχηµένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αµοιβή,
την οποία η εταιρία αναµένει ως αντάλλαγµα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια
ενός νέου µοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βηµάτων, τα οποία επιγραµµατικά είναι
τα εξής:
• Βήµα 1: Προσδιορισµός της σύµβασης/συµβάσεων µε έναν πελάτη
• Βήµα 2: Προσδιορισµός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύµβαση
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• Βήµα 3: Καθορισµός του τιµήµατος συναλλαγής
• Βήµα 4: Κατανοµή του τιµήµατος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύµβασης
• Βήµα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί µια υποχρέωση απόδοσης
Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία
αντιπροσωπεύει κάθε υπόσχεση για µεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (ή
µιας δέσµης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή β) µιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών
που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το ίδιο µοντέλο µεταφοράς στον πελάτη.
Η έκδοση του ∆ΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερµηνειών:
• ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής»
• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα»
• ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών»
• ∆ιερµηνεία 15 «Συµβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
• ∆ιερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
• ∆ιερµηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης»
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 15 στις οικονομικές της
καταστάσεις.
Επίσης, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και
τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τη ∆ιερμηνεία 22, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 2
«Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Ταξινόμηση και αποτίμηση των
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 2
με το οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
- κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας μίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών
και η οποία διακανονίζεται με μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους
όρους κατοχύρωσης (vesting conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται με
την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική
που εφαρμόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται
με συμμετοχικούς τίτλους,
- στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρία να παρακρατά ένα ποσό
φόρου (το οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις
αμοιβές που σχετίζονται με την αξία της μετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις
φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία παροχή
που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η οποία διακανονίζεται με συμμετοχικούς
τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτημα του συμψηφισμού της
φορολογικής υποχρέωσης,
 στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την
αξία της μετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινομηθούν από παροχές που
καταβάλλονται με μετρητά σε παροχές που καταβάλλονται με τη μορφή συμμετοχικών τίτλων,
η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς
τίτλους από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η τροποποίηση.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές
της καταστάσεις.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 4
«Ασφαλιστήρια συμβόλαια»: Εφαρμόζοντας το ∆ΠΧΠ 9 Χρηματοοοικονομικά Μέσα με το ∆ΠΧΠ 4

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
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Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 12.9.2016 το Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 4 με την
οποία διευκρινίζει ότι:
-οι ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με τις ασφάλειες, έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ∆ΠΧΠ 9 και
- όλες οι εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το ∆ΠΧΠ 9 έχουν τη
δυνατότητα να παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση
και όχι στα αποτελέσματα.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές
της καταστάσεις.
 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του
επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: ∆εν έχει ακόµα καθοριστεί
Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ
10 και ∆ΛΠ 28 µε σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισµό µίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς
στοιχείων του ενεργητικού της µητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο.
Ειδικότερα, το ∆ΠΧΠ 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως
αποτέλεσµα µίας συναλλαγής µε µία συγγενή ή κοινοπραξία, µία εταιρία χάσει τον έλεγχο επί
θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του ∆ΠΧΠ 3, θα αναγνωρίσει στα
αποτελέσµατά της µόνο εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας που σχετίζεται µε το ποσοστό
συµµετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο µέρος του κέρδους της
συναλλαγής θα απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στη συγγενή ή στην
κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συµµετοχής στην πρώην θυγατρική,
έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζηµία από την εκ νέου
αποτίµηση της συµµετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα µόνο στο βαθµό που αφορά το ποσοστό
συµµετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται µε το λογιστικό
υπόλοιπο της συµµετοχής στην πρώην θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο ∆ΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η µερική αναγνώριση κέρδους ή
ζηµίας στα αποτελέσµατα του επενδυτή θα λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη
συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισµό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα
αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα του επενδυτή.
Την 17.12.2015 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ηµεροµηνία
υποχρεωτικής εφαρµογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ηµεροµηνία
υποχρεωτικής εφαρµογής θα προσδιοριστεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από το Συµβούλιο των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσµατα του έργου που εκπονεί για τη
λογιστική της µεθόδου της καθαρής θέσης.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές
της καταστάσεις.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί
υπό καθεστώς ρύθµισης»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016
Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΠ 14. Το νέο
πρότυπο πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους
αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων
προβλέπεται από τις τοπικές νοµοθεσίες όταν µία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η
τιµή ρυθµίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη
υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και µόνο για τις οντότητες που διενεργούν
16

REAL CAR RENTAL AE.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά
πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 14
παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν
τα σχετικά κονδύλια.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15 «Έσοδα
από συμβάσεις με πελάτες»: ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΠ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 12.4.2016 το Συμβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 15
με την οποία διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα:
- πότε ένα υπεσχημένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε μία σύμβαση
γεγονός που λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχημένο αγαθό ή
υπηρεσία συνιστά υποχρέωση απόδοσης,
- με ποιο τρόπο πρακτικά να αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της εταιρίας συνιστά παροχή
των υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή
διευθέτηση ώστε τρίτο μέρος να παρέχει τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες (η εταιρία αποτελεί
δηλαδή τον εντολοδόχο),
- ποιος παράγοντας καθορίζει αν η εταιρία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε μία
συγκεκριμένη χρονική στιγμή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνεματικής περιουσίας.
Τέλος, με την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη μετάβαση στο ∆ΠΧΠ 15 όσον
αφορά στις ολοκληρωμένες συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται πλήρης αναδρομική εφαρμογή και
όσον αφορά στις μεταβολές στις συμβάσεις κατά τη μετάβαση.
Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις
οικονομικές της καταστάσεις.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019
Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆ΠΧΠ 16
«Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά:
• το ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»,
• τη ∆ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση»,
• τη ∆ιερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις – Κίνητρα» και
• τη ∆ιερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας
µίσθωσης»
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην
ουσία διατηρεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των
νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12
µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους το δικαίωµα χρήσης του µισθωµένου στοιχείου καθώς
και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν απαιτείται όταν
η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή.
Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 16 στις οικονομικές της
καταστάσεις.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών»:
Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2017
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Την 29.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7
βάσει της οποίας µία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι
ταµειακές ροές ταξινοµούνται στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταµειακών ροών.
Οι µεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταµειακές,
περιλαµβάνουν:
- τις µεταβολές από ταµειακές ροές χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων,
- τις µεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών,
- τις µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές,
- τις µεταβολές της εύλογης αξίας και
- λοιπές µεταβολές.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές
της καταστάσεις.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήµατος»: Αναγνώριση
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2017
Την 19.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 12
µε την οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα:
• Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες χρεωστικών µέσων, τα οποία αποτιµώνται για λογιστικούς
σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε
εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα µε το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την
αξία των στοιχείων µέσω της πώλησης ή της χρήσης τους.
• Η ανακτησιµότητα µίας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασµό µε τις
λοιπές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόµος
περιορίζει το συµψηφισµό συγκεκριµένων φορολογικών ζηµιών µε συγκεκριµένες κατηγορίες
εισοδήµατος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται µόνο σε
συνδυασµό µε άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας.
• Κατά τον έλεγχο ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι
εκπεστέες φορολογικές διαφορές µε τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαµβάνονται
υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων.
• Οι εκτιµήσεις για τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαµβάνουν την ανάκτηση
κάποιων στοιχείων ενεργητικού σε αξία µεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι
δύναται να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές
της καταστάσεις.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40
Αναταξινομήσεις από ή στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018

«Επενδύσεις

σε

ακίνητα»:

Την 8.12.2016 το Συμβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 40
με την οποία διευκρίνησε ότι μια οικονομική οντότητα θα αναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο
στην ή από την κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και μόνο όταν μπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή
στη χρήση. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να
έχει τα κριτήρια που ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης
για τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από μόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει αλλαγή στη
χρήση. Επίσης, τα παραδείγματα στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη
χρήση επεκτάθηκαν για να συμπεριλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι μόνο
ολοκληρωμένα ακίνητα.
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Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές
της καταστάσεις.
• Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2014-2016
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2017 και 1.1.2018
Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το
Συµβούλιο εξέδωσε, την 8.12.2016, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους
πρότυπα.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις
οικονομικές της καταστάσεις.
• Διερμηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 8.12.2016 το Συμβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την ∆ιερμηνεία 22. Η
∆ιερμηνεία πραγματεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν μία εταιρία αναγνωρίζει ένα μη
νομισματικό στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή
πληρωμή προκαταβολής πριν η εταιρία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο
ή το έσοδο. Η ∆ιερμηνεία διευκρίνησε πως ως ημερομηνία της συναλλαγής, προκειμένου να καθοριστεί
η συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου,
του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης του μη
νομισματικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). Επίσης,
στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ημερομηνία
συναλλαγής για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω ∆ιερμηνείας στις οικονομικές
της καταστάσεις.

(β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας και το νόμισμα παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεών της
είναι το Ευρώ. Συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.
Η Εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα.

(γ) Χρηματοοικονομικά μέσα
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό
περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις από μισθώματα, τις λοιπές απαιτήσεις, τις
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής
θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν.
Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που
χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η
διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση.
Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση
κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

(δ) Μισθώσεις
Η Εταιρία συνάπτει συµβάσεις επί παγίων είτε ως µισθωτής είτε ως εκµισθωτής. Όταν οι κίνδυνοι και
τα οφέλη των παγίων που εκµισθώνονται, µεταφέρονται στον µισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συµβάσεις
χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές µισθώσεις. Όλες οι υπόλοιπες συµβάσεις µίσθωσης
χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις.
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Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η Εταιρία λειτουργεί ως
εκμισθωτής, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που προβλέπει η σύμβαση μισθώσεως καταχωρείται
στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η διαφορά, μεταξύ της παρούσας αξίας (καθαρή
επένδυση) των μισθωμάτων και του συνολικού ποσού των μισθωμάτων, αναγνωρίζεται ως μη
δεδουλευμένος τόκος και εμφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές
μισθώσεις, απεικονίζονται ως το σύνολο των υπολειπόμενων κεφαλαίων τους, προσαυξημένων με
πιθανές χρεώσεις.
Σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου το χρηματοοικονομικό έσοδο αναγνωρίζεται κατά τη
διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, και υπολογίζεται βάσει προκαθορισμένου επιτοκίου επί του
υπολειπόμενου κεφαλαίου της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Στις περιπτώσεις συµβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η Eταιρία λειτουργεί ως
μισθωτής, ο μισθωμένος εξοπλισµός περιλαμβάνεται στην ανάλογη κατηγορία παγίων, όπως και τα
ιδιόκτητα πάγια, ενώ η σχετική υποχρέωση προς τον εκμισθωτή περιλαμβάνεται στις λοιπές
υποχρεώσεις.
Τα μισθωμένα, µε χρηματοδοτική μίσθωση, πάγια και η σχετική υποχρέωση αναγνωρίζονται αρχικά
στη μικρότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας των παγίων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων
υποχρεωτικών μισθωμάτων που έχουν συμφωνηθεί να καταβληθούν στον εκμισθωτή. Η παρούσα αξία
των μισθωμάτων υπολογίζεται µε επιτόκιο προεξόφλησης εκείνο που αναφέρεται στη σύµβαση
μισθώσεως ή όπου αυτό δεν αναφέρεται, µε βάση το επιτόκιο δανεισµού που θα επιβαρυνόταν η
Εταιρία για αντίστοιχη χρηµατοδότησή της για τον ίδιο σκοπό.
Μετά την αρχική καταχώρηση, τα πάγια αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους, εκτός αν η
διάρκεια της μισθώσεως είναι μικρότερη και το πάγιο δεν αναµένεται να περιέλθει στην κατοχή της
Εταιρίας κατά τη λήξη της σύµβασης, οπότε και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη διάρκεια της
μίσθωσης. Τα µισθώµατα που καταβάλλονται στον εκμισθωτή κατανέµονται σε µείωση της
υποχρέωσης µε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ως έξοδα εκ τόκων, µε βάση την τοκοχρεολυτική
μέθοδο.

Εκμισθωτής
Η Εταιρεία στη χρήση 2016 και 2015 δεν λειτούργησε ως εκμισθωτής σε χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Μισθωτής
Η Εταιρεία στη παρούσα χρήση 2016, και την προηγούμενη 2015, δεν λειτούργησε ως μισθωτής σε
χρηματοδοτικές μισθώσεις.

 Λειτουργικές μισθώσεις
Εκμισθωτής
Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, που η Εταιρία λειτουργεί ως εκμισθωτής, το μισθωμένο
πάγιο παρακολουθείται ως στοιχείο ενεργητικού και διενεργούνται αποσβέσεις µε βάση την ωφέλιµη
ζωή του. Το ποσό των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου,
αναγνωρίζεται ως έσοδο, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, µε τη μέθοδο του δεδουλευµένου.

Μισθωτής
Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, που η Εταιρία λειτουργεί ως μισθωτής, το ποσό των
μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου, αναγνωρίζεται ως έξοδο, στην
κατηγορία λοιπά έξοδα, µε τη μέθοδο του δεδουλευμένου.

(ε) Έσοδα και έξοδα τόκων
Οι τόκοι έσοδα και έξοδα λογίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου.

(στ) Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου και προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων
Κατά την 31.12.2016 δεν υφίσταντο πλέον απαιτήσεις από πελάτες για λειτουργικές μισθώσεις καθώς
το σύνολο των μισθώσεων έχει λήξει. Υπόλοιπα επισφαλών απαιτήσεων από ανεπίδεκτους εισπράξεως
πελάτες έχουν διαγραφεί σε προηγούμενες χρήσεις.
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(ζ) Ενσώματες ακινητοποιήσεις και αποσβέσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και
τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις των παγίων εξοδοποιούνται άμεσα. Η αξία κτήσεως και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις των παγίων που αποσύρονται ή πωλούνται, διαγράφονται από τους
λογαριασμούς παγίων τη στιγμή της πωλήσεώς τους και κάθε κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα της χρήσεως.
Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο με βάση την ωφέλιμη ζωή του
κάθε παγίου, για τα μισθωμένα με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης του παγίου, από τρία έως πέντε
χρόνια. Ειδικά ο εξοπλισμός της εταιρείας αποσβένεται σε πέντε χρόνια.

(η) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με τα ∆ΠΧΠ, η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται όποτε
υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Η ζημία απομειώσεως αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία
υπερβαίνει την ανακτήσιμη. Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι
το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα διάθεσης τους και της αξίας χρήσεως. Για τον
υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμιακές ροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών κινδύνων
προς το περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία που δεν δημιουργούν ταμιακές εισροές από τη
συνεχή χρήση ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιμο ποσό
προσδιορίζεται για τη μονάδα που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό
στοιχείο.
Η Εταιρία εξετάζει σε περιοδική βάση τα περιουσιακά της στοιχεία για ενδείξεις απομείωσης της αξίας
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία τους και όπου η λογιστική αξία είναι
μεγαλύτερη της ανακτήσιμης, απομειώνεται ώστε να συμπίπτει με την ανακτήσιμη.

(θ) Χρηματικά διαθέσιμα
Η Εταιρία θεωρεί, για σκοπούς ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες
και τις υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των 3 μηνών, ως χρηματικά
διαθέσιμα.

(ι) Κόστος δανεισμού
Η Εταιρία αναγνωρίζει το κόστος δανεισμού ως έξοδο εντός της περιόδου την οποία αφορά, εκτός εάν
αυτό σχετίζεται άμεσα με στοιχεία ενεργητικού που κατ’ ανάγκη απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα
για να προετοιμαστούν για τη χρήση που τα προορίζει η Εταιρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος
δανεισμού κεφαλαιοποιείται ως μέρος του κόστους κτήσεως των στοιχείων ενεργητικού. Η
κεφαλαιοποίηση παύει όταν οι διαδικασίες προετοιμασίας των στοιχείων ενεργητικού για τη χρήση που
τα προορίζει η Εταιρία ουσιαστικά ολοκληρωθούν. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση κεφαλαιοποίησης
κόστους δανεισμού κατά τη χρήση που έληξε την 31.12.2016.

(ια) Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά τη συνταξιοδότηση
Η εταιρία απασχολεί δύο άτομα και δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση στο προσωπικό
κατά την συνταξιοδότηση.

(ιβ) Φόρος εισοδήματος
O φόρος εισοδήματος που καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως αποτελείται από το φόρο
εισοδήματος της τρέχουσας χρήσεως βάσει των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, αφού αναμορφωθούν
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φορολογικά, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, και την αναβαλλόμενη φορολογία
εισοδήματος.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις
αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από
αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί μέχρι
την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται βάσει της μεθόδου υποχρεώσεως (liability
method) και για κάθε προσωρινή διαφορά, η οποία προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της
φορολογικής βάσεως ενός στοιχείου ενεργητικού και υποχρεώσεων και της λογιστικής αξίας τους στις
οικονομικές καταστάσεις. ∆ε λογίζεται αναβαλλόμενος φόρος-απαίτηση εφόσον δεν είναι πιθανό ότι το
αναμενόμενο φορολογικό όφελος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Για συναλλαγές
που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, η αντίστοιχη φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται
επίσης στην καθαρή θέση
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα
κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων.

(ιγ) Προβλέψεις και ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις, νομικά ή με άλλο τρόπο
τεκμηριωμένες, ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με
αξιοπιστία.
Η Εταιρία επανεξετάζει την ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσεως και τις
αναπροσαρμόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που
κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Όταν
χρησιμοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση στην πρόβλεψη που αντανακλά τη πάροδο του χρόνου
καταχωρείται ως δαπάνη τόκου.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων είναι ελάχιστη, οπότε δεν ανακοινώνονται. Οι ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

(ιδ) Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην Εταιρία
και το ύψος τους μπορεί αξιόπιστα να μετρηθεί.

(ιε) Ορισμός Συνδεδεμένων Μερών
Σύμφωνα με το IAS 24, συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρία θεωρούνται:
α) η μητρικής της εταιρία Alpha Bank και νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Εταιρία ή τη
μητρική της Alpha Bank:
i) θυγατρικές εταιρίες,
ii) κοινοπραξίες,
iii) συγγενείς εταιρίες
iv) τυχόν πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, εν προκειμένω το Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού Alpha Τραπέζης Πίστεως.
β) Συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρία αποτελούν και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
καθώς και οι θυγατρικές του εταιρίες διότι στα πλαίσια του Ν.3864/2010 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας απέκτησε συμμετοχή στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε σημαντικές Επιτροπές της
Alpha Bank και κατά συνέπεια θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή σε αυτή.
γ) φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα
αυτών. Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας, τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, ενώ ως
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στενά συγγενικά τους πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών και τα
εξαρτώμενα μέλη αυτών και των συζύγων τους.
Επιπλέον, η Εταιρία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάμενα υπόλοιπα με εταιρίες, στις οποίες τα
ανωτέρω πρόσωπα ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά
συμμετοχές των ανωτέρω προσώπων σε εταιρίες με ποσοστό ανώτερο του 20%.

3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016
31.12.2015
43
47
11
12
2
3
56
62

Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές επιβαρύνσεις

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια του 2016 ανήλθε σε 2 άτομα, όπως
και στη χρήση 2015.

4. Λοιπά έσοδα
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016
31.12.2015
Εσοδα από δανεισμό προσωπικού

54
54

5. Ενσώματα πάγια
Η κίνηση των ενσωμάτων παγίων κατά τη διάρκεια της χρήσεως αναλύονται ως εξής:
Λοιπός
εξοπλισμός
Αξία κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2015
12
Προσθήκες
Μειώσεις
12
31η Δεκεμβρίου 2015
1η Ιανουαρίου 2016
12
Προσθήκες
10
Μειώσεις
2
31η Δεκεμβρίου 2016
Αποσβέσεις
12
1η Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις εκποιηθέντων
12
31η Δεκεμβρίου 2015
1η Ιανουαρίου 2016
12
Αποσβέσεις χρήσεως
10
Αποσβέσεις εκποιηθέντων
2
31η Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία
31η Δεκεμβρίου 2015
31η Δεκεμβρίου 2016

-
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6. Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2016
11
1
1
13

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ασφάλιστρα
Φόροι – τέλη
Λοιπά έξοδα

31.12.2015
3
2
5

7. Φόρος εισοδήματος
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την
διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε
29%. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από
την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο νόμο περί αναδρομικής εφαρμογής
τους για εισοδήματα φορολογικού έτους 2014.
Στη κατάσταση αποτελεσμάτων της παρούσης και της προηγούμενης χρήσεως δεν περιλαμβάνεται
δαπάνη φόρου εισοδήματος.
Η εταιρία με βάση την αρχή της συντηρητικότητας έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος υπάρξεως
απαιτήσεως από αναβαλλόμενη φορολογία για προσωρινές διαφορές και από φορολογικά εκπεστέες
ζημίες.
Οι μη αναγνωρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λόγω φορολογικών ζημιών στις
31/12/2016 ανήλθαν σε € 411 χιλ.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που
δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία
του φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι
φορολογικές αρχές μπορεί να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες δαπάνες ως εκπιπτόμενες για τις χρήσεις
αυτές και να προκύψει πρόσθετος φόρος εισοδήματος.
Η Εταιρία έχει περαιώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις για την (πρώτη) εταιρική χρήση 2009.
H φορολογική δήλωση της Εταιρίας για τη χρήση 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές.
Η εταιρεία εκτιμά ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το
χρόνο που αυτή θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί.
Με το άρθρο 65 A του ν.4174/2013, οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν
υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ως
προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Το εν λόγω
πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός μεν στην ελεγχόμενη εταιρία μέχρι την υποβολή της δήλωσης
φόρου εισοδήματος και το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του έβδομου μήνα από τη λήξη
της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το
αργότερο έως το τέλος του έβδομου μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. Με
το άρθρο 56 του Ν.4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016 η έκδοση του φορολογικού
πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. Ωστόσο η πρόθεση της Εταιρίας είναι η συνέχιση λήψεως
φορολογικού πιστοποιητικού.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 ο φορολογικός έλεγχος για την Εταιρία έχει ολοκληρωθεί και έχει
λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.
Για τη χρήση 2016 είναι σε εξέλιξη έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό και εκτιμάται πως δεν θα
προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις.
Ο φόρος, επί των κερδών/ζημιών της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά
προκύπτει ως εξής:
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Ζημίες προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής (%)
Φόρος εισοδήματος βάση του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή
Αύξηση/μείωση προερχόμενη από:
Έξοδα μη εκπεστέα
Μη λογισμός φόρου επί φορολογικών ζημιών
Φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016
31.12.2015
(13)
(8)
29%
29%
4
2

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής

(4)
0
0,00%

(2)
0
0,00%

8. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού, αναλύονται ως εξής:
31.12.2016
44
314
358

Συμψηφιστέος ΦΠΑ
Επιστρεπτέος ΦΠΑ
Λοιποί χρεώστες διάφοροι

31.12.2015
48
314
1
363

Έχει υποβληθεί αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ στην αρμόδια ∆ΟΥ.

9. Χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2016
31.12.2015
31
17
31
17
Το επιτόκιο καταθέσεων διαθεσίμων της τράπεζας είναι κλιμακούμενο βάσει του εκάστοτε διαθεσίμου
υπολοίπου.
Καταθέσεις Όψεως: Alpha Bank A.E.

10. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2016
5
5

Λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2015
4
4

11. Καθαρή Θέση
 Μετοχικό κεφάλαιο – Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Την 23/12/2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, η σύσταση
της Εταιρίας, με ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο αυτής την ALPHA LEASING ΑΕ με σκοπό την παροχή
υπηρεσιών μακροχρονίων μισθώσεων αυτοκινήτων, όπως αναφέρεται στη σημείωση 1 των
Οικονομικών καταστάσεων. Το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατεβλήθη την
19/1/2009.
Την 28/4/2010 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκδόθηκαν 100 νέες μετοχές ονομαστικής
αξίας € 100 ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως € 35.000 ανά μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε €
25

REAL CAR RENTAL AE.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

70.000 και η διαφορά ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσό € 3.490.000 ήχθη σε λογαριασμό
υπέρ το άρτιο. Ο αριθμός μετοχών ανήλθε σε 700.
Την 24/4/2013 έγινε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 680.000, με
κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων προς τη μητρική εταιρία. Εκδόθηκαν 100 νέες μετοχές
ονομαστικής αξίας € 100 ανά μετοχή με τιμή διαθέσεως € 6.800 ανά μετοχή και η διαφορά των €
670.000 ήχθη σε λογαριασμό υπέρ το άρτιο.
Το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 80.000 και ο αριθμός των μετοχών σε 800.

12. Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή
Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμικό
αριθμό μετοχών που υφίσταντο κατά τη διάρκεια της χρήσεως.
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Καθαρά κέρδη / (Ζημίες)
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών (τεμάχια)
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (σε ευρώ ανά
μετοχή) - Βασικά και προσαρμοσμένα

31.12.2016
(13)
800

31.12.2015
(8)
800

(16,64)

(10,82)

13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της Εταιρίας κατά την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεμβρίου 2016 καθώς και τα
υπόλοιπα την 31η ∆εκεμβρίου 2015 με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως ακολούθως:
 Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών
∆εν καταβλήθηκαν για τη χρήση 2016 όπως και το 2015 αμοιβές και έξοδα Μελών του
∆ιοικητικού Συμβουλίου και των ∆ιευθυντικών στελεχών.
 Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Οι απαιτήσεις της Εταιρίας από συνδεδεμένες επιχειρήσεις την 31η ∆εκεμβρίου 2016 και την 31
∆εκεμβρίου 2015, αναλύονται ως εξής:
31.12.2016
31
31

Alpha Bank (καταθέσεις όψεως)
Alpha Leasing

31.12.2015
17
21
38

 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
∆εν υπήρχαν υποχρεώσεις της Εταιρίας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την 31η ∆εκεμβρίου
2016, και 31η ∆εκεμβρίου 2015.
 Διεταιρικές συναλλαγές
Συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η
∆εκεμβρίου 2015 έχουν ως εξής:
Εσοδα
31.12.2016
54
54

Alpha Leasing – ∆ανεισμός προσωπικού
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14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Σύμφωνα, τόσο με τη ∆ιοίκηση, όσο και με το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας, δεν υπάρχουν νομικές
διεκδικήσεις από τρίτους.

15. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και χρηματοοικονομικά προϊόντα
Οι εργασίες της Εταιρίας ενσωματώνουν διαφόρους κινδύνους, περιλαμβανομένων των κινδύνων από
μεταβολές των επιτοκίων. Η πολιτική διαχειρίσεως κινδύνων που ακολουθεί η Εταιρία επικεντρώνεται
στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις απρόβλεπτες μεταβολές της αγοράς.
 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από την πιθανότητα μη εισπράξεως του
συνόλου των μισθωμάτων από τους μισθωτές σύμφωνα με τους όρους αποπληρωμής των
συμβάσεων. Η διαχείριση του κινδύνου αυτού γίνεται μέσω της οριοθετήσεως του μέγιστου
αποδεκτού ύψους του, για κάθε σύμβαση ή ομάδα συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως και την
τακτική παρακολούθηση και επαναξιολόγηση, σε ετήσια βάση ή συχνότερα. Η έκθεση στον πιστωτικό
κίνδυνο εξετάζεται μέσα από τη συνεχή ανάλυση των ήδη υφιστάμενων και εν δυνάμει μισθωτών να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
∆εν υφίστανται πλέον απαιτήσεις από πελάτες εκτός ομίλου.
 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Το μοναδικό νόμισμα συναλλαγών της Εταιρίας και παρουσίασης των οικονομικών της καταστάσεων
είναι το Ευρώ. Η Εταιρία δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

 Επιτοκιακός κίνδυνος
Η Εταιρία δεν έχει υποχρεώσεις από δάνεια πρός τράπεζες.
Επίσης δεν έχει πλέον υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, επομένως δεν έχει
επιτοκιακό κίνδυνο.
 Κίνδυνος ρευστότητος
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη ρευστότητα σε διαρκή βάση.
Η Εταιρία λόγω συρρικνώσεως της δραστηριότητάς της δεν διενεργεί σημαντικές συναλλαγές και τα
υπόλοιπα δεν περιλαμβάνουν κίνδυνο ρευστότητας.

16. Αμοιβές εκλεγμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών
Οι αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» αναλύονται ως εξής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 32 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Αμοιβές σχετικές με φορολογικά πιστοποιητικά
ΣΥΝΟΛΟ
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Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016
31.12.2015
6
6
4
4
10
10

REAL CAR RENTAL AE.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
∆εν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την
Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Αθήναι, 28 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
Α.∆.Τ. Τ 124688

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. AB 605292
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Ο Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 044386
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0013001

