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Έκθεση Ελέγ χου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγ κτή Λογ ιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΡΗΑΛ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΡΗΑΛ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών
καθαρής θέσεως και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης γ ια τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγ κτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές
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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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 αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 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 ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΡΗΑΛ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από
τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βασίλειος Α. Ρητάς
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14541
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
ποσά σε χιλ. ευρώ
Από 1 Ιανουαρίου έως
Σημειώ σεις

Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις
Λοιπά έσοδα

4

Σύνολο εσόδων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

3

Έξοδα τόκων
Αποσβέσεις παγίων

5

Έξοδα συντηρήσεως οχημάτων
Λοιπά έξοδα

6

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

7

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

12

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών

31.12.2014

31.12.2013

-

2

59

40

59

42

(62)

(64)

-

-

(2)

(17)

-

(4)

(9)

(144)

2

(51)

(12)

(238)

-

-

(12)

(238)

(14,39)

(309,88)

800

767

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 10-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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Ισολογισμός
ποσά σε χιλ. ευρώ
31.12.2014

31.12.2013

Σημειώ σεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

5

-

2

-

2

21
377
11

392
34

Σύνολο

409

426

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

409

428

Σύνολο
Κυκλοφορούν
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπό κυκλοφορούν ενεργητικό
Χρηματικά διαθέσιμα

8
9

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο

80

80

4.160

4.160

(3.835)

(3.823)

405

417

Βραχυπρόθεσμες
Προμηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4

7
4

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4

11

409

428

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

10

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Οι επισυναπτόμενες
καταστάσεων

σημειώσεις

(σελ. 10-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
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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
31.12.2014
31.12.2013
(12)
(238)
-

-

(12)

(238)

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

Διαφορά από
έκδοση
μετοχών
υπέρ το άρτιο

Αποτελ
έσματα
εις νέο

Σύνολο
καθαρή
ς
θέσεως

(3.585)

(25)

(238)
(3.823)

(238)
417

(12)

(12)

(3.835)

405

1η Ιανουαρίου 2013

70

3.490

Μετοχικό Κεφάλαιο

10

670

Συνολικό Αποτέλεσμα χρήσεως
31η Δεκεμβρίου 2013
Μετοχικό Κεφάλαιο
Συνολικό Αποτέλεσμα χρήσεως

80

31η Δεκεμβρίου 2014

Οι επισυναπτόμενες
καταστάσεων.

σημειώσεις

80

(σελ.10-28)

αποτελούν

8

4.160

4.160

αναπόσπαστο

680

μέρος

των οικονομικών
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ποσά σε χιλ. ευρώ
Από 1 Ιανουαρίου έως
Σημειώ σεις

31.12.2014

31.12.2013

Ταμειακές ροές από λειτουργ ικές δραστηριότητες
Ζημίες χρήσεως πριν το φόρο εισοδήματος

(12)

(238)

2

17

(2)

51

-

85

(12)

(85)

(21)

(11)

Λοιπό κυκλοφορούν ενεργητικό

15

24

Προμηθευτές
Καθαρή ταμειακή ροή από
λειτουργ ικές δραστηριότητες

(7)

(4)

(13)

9

2

32

2

32

-

-

-

-

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγίων

5

(Κέρδη)/ζημίες από πώληση παγίων
(Κέρδη)/ζημίες από οριστική διαγραφή λογ. πελατών
Λειτουργ ικά κέρδη προ
μεταβολών κεφαλαίου κινήσεως
(Αύξηση)/Μείωση:
Απαιτήσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Ταμειακές ροές από
επενδυτικές δραστηριότητες:
Πωλήσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρή ταμειακή ροή από
επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Καθαρή ταμειακή ροή από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) / αύξηση
χρηματικών διαθεσίμων

(23)

(44)

Χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως χρήσεως

9

34

78

Χρηματικά διαθέσιμα λήξεως χρήσεως

9

11

34

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 Δεκεμβρίου 2008. Η Εταιρία εδρεύει στην Αθήνα,
Φιλελλήνων 6.
Η κύρια δραστηριότητα της
οχημάτων.

Εταιρίας

είναι

η διενέργεια λειτουργικών μισθώσεων επιβατηγών

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
επαναδραστηριοποίησ η της εταιρείας στο ίδιο ή παρεμφερή αντικείμενα .

Μέτοχος της Εταιρίας είναι η Alpha Leasing Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 100 %.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις την -- --------- 2015
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
Ιωάννης A. Κατσώρης
Ανδρέας Παναγιώτης Δ. Μαντζούνης
Πολυξένη Α. Καραθανάση
Χαράλαμπος Β. Χαραλαμπόπουλος
Αδαμαντία Ι. Γαλάνη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.6.2017
Συνεργ αζόμενες Τράπεζες
ALPHA BANK
Noμικός Σύμβουλος
Νικόλαος Κ. Κυριλλόπουλος
Ορκωτός Ελεγ κτής Λογ ιστής
Βασίλειος A. Ρητάς
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
Εποπτεύουσα αρχή
Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Αναπτύξεως
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου
858 330 1000
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών
67474/01/Β/08/716
Αριθμός φορολογ ικού μητρώου
998106024
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2. Βασικές λογιστικές αρχές
(α) Βάση παρουσίασης
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2014 και έχουν συνταχθεί:
α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.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.
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.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η μελλοντική πορεία των εργασιών της
επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Η Ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ώστε
να υπάρξει συμφωνία αναφορικά με την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών. Στα πλαίσια της
αξιολόγησής της ως δρώσα οικονομική μονάδα, η Εταιρία έλαβε υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στη
χώρα που ενδέχεται να έχουν κάποια επίπτωση στα οικονομικά της μεγέθη. Λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομική θέση της Εταιρίας και τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι στιγμής, η Διοίκηση της Εταιρίας
εκτιμά πως είναι σε θέση να εξυπηρετήσει ομαλά τη λειτουργικής της δραστηριότητα.
Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2013 και 2014, αφού ληφθούν υπόψη οι
ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η Διερµηνεία 21 οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν
από 1.1.2014:



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
Λογ ιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»: Εταιρίες Επενδύσεων
(Κανονισµός 1174/20.11.2013)
Την 31.10.2012, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την ανωτέρω
τροποποίηση µε την οποία προσδιορίζεται η έννοια των «εταιριών επενδύσεων» και παρέχεται
εξαίρεση ως προς την υποχρέωση τους να ενοποιούν εταιρίες που ελέγχουν. Συγκεκριµένα, µια
εταιρία επενδύσεων δεν θα ενοποιεί τις θυγατρικές της, ούτε θα εφαρµόζει τις διατάξεις του ΔΠΧΠ
3 όταν αποκτά τον έλεγχο άλλης οντότητας, αλλά θα αποτιµά τις επενδύσεις της σε θυγατρικές
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 9. Εξαίρεση στον ανωτέρω
κανόνα είναι οι θυγατρικές εταιρίες που δεν κατέχονται µε σκοπό την αποκόµιση κέρδους από την
επένδυση, αλλά για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρίας
επενδύσεων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η µητρική εταιρίας επενδύσεων, που δεν θεωρείται και η
ίδια εταιρία επενδύσεων, θα ενοποιεί όλες τις εταιρίες που ελέγχει, συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που ελέγχονται µέσω της εταιρίας επενδύσεων.
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Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρίας.


Τροποποίηση του Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Παρουσίαση»: Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (Κανονισµός
1256/13.12.2012)
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του
ΔΛΠ 32 αναφορικά µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 32 συνίσταται στην προσθήκη οδηγιών αναφορικά µε το πότε
επιτρέπεται ο εν λόγω συµψηφισµός.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρίας.

• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 36 «Απομείωση στοιχείων ενεργητικού»:
Γνωστοποιήσεις για το ανακτήσιµο ποσό µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού
(Κανονισµός 1374/19.12.2013)
Την 29.5.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ
36 µε την οποία κατήργησε την απαίτηση γνωστοποίησης, που προέκυψε µε την έκδοση του ΔΠΧΠ
13, του ανακτήσιµου ποσού για όλες τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες έχει
επιµεριστεί σηµαντικό τµήµα της λογιστικής αξίας της υπεραξίας ή των άϋλων περιουσιακών
στοιχείων µε αόριστη ωφέλιµη ζωή, ανεξαρτήτως µε το αν έχει αναγνωριστεί αποµείωση. Επίσης,
µε την εν λόγω τροποποίηση προστέθηκαν γνωστοποιήσεις και ειδικότερα:
• του ανακτήσιµου ποσού ενός στοιχείου του ενεργητικού (µίας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών
ροών) για το οποίο αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε ζηµία αποµείωσης κατά την περίοδο
αναφοράς,
• στην περίπτωση που το ανωτέρω ανακτήσιµο ποσό έχει προσδιοριστεί ως η εύλογη αξία µείον το
κόστος της πώλησης, το επίπεδο ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
• για τις αποτιµήσεις της εύλογης αξίας που κατηγοριοποιούνται στο «επίπεδο 2» και στο «επίπεδο
3» της ιεραρχίας, οι τεχνικές αποτίµησης και οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για
τον προσδιορισµό τους, καθώς και το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε εάν η
εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης υπολογίστηκε µε τη χρήση µίας τεχνικής παρούσας αξίας.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρίας.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση
και αποτίμηση»: Ανανέωση της σύµβασης παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης
(Κανονισµός 1375/19.12.2013)
Την 27.6.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ
39 µε την οποία παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση για διακοπή της λογιστικής αντιστάθµισης όταν το
µέσο αντιστάθµισης εκπνεύσει, πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί. Ειδικότερα, η εξαίρεση παρέχεται
στην περίπτωση που το συµβόλαιο εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί
ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεωθεί (novation) µε νέο αντισυµβαλλόµενο έναν κεντρικό
εκκαθαριστή και ταυτόχρονα η ανανέωση αυτή ικανοποιεί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• προκύπτει από εφαρµογή νόµου ή κανονισµών,
• επιτυγχάνει την αντικατάσταση του προηγούµενου αντισυµβαλλόµενου µε νέο κεντρικό
εκκαθαριστή και στα δύο µέρη του συµβολαίου, και τέλος
• δεν προβλέπει µεταβολές στους αρχικούς όρους του συµβολαίου πέραν των αλλαγών που
σχετίζονται άµεσα µε την αντικατάσταση του αντισυµβαλλόµενου (ενέχυρα, δικαιώµατα
συµψηφισµού και έξοδα συναλλαγής).
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Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρίας.
• Διερµηνεία 21 «Εισφορές» (Κανονισµός 634/13.6.2014)
Την 20.5.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερµηνεία 21
«Εισφορές» µε σκοπό την παροχή καθοδήγησης αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό των εισφορών
που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις. Σύµφωνα µε τη Διερµηνεία 21, η υποχρέωση πληρωµής
εισφοράς αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις τη χρονική στιγµή που προκύπτει το
δεσµευτικό γεγονός που ενεργοποιεί την υποχρέωση. Ως δεσµευτικό γεγονός ενεργοποίησης της
υποχρέωσης πληρωµής της εισφοράς ορίζεται η δραστηριότητα της οικονοµικής οντότητας λόγω
της οποίας γεννάται η υποχρέωση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
Η υιοθέτηση της Διερμηνείας 21 δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω
τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την
1.1.2014 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία.


Τροποποίηση του Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζομένους»:
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών: Εισφορές εργαζομένων (Κανονισμός 2015/29/17.12.2014)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.7.2014
Την 21.11.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
ΔΛΠ19 µε την οποία µεταβάλλεται ο λογιστικός χειρισµός των σχετιζόµενων µε την παροχή
υπηρεσίας εισφορών που δεν εξαρτώνται από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Παραδείγµατα των
εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας περιλαµβάνουν αυτές που αποτελούν
σταθερό ποσοστό του µμισθού του εργαζοµένου ή ένα σταθερό ποσό σε όλη τη διάρκεια της
περιόδου απασχόλησης ή ένα ποσό σχετικό µε την ηλικία του εργαζοµένου. Με την τροποποίηση η
οντότητα δύναται να επιλέξει είτε να λογιστικοποιήσει τις εν λόγω εισφορές ως µείωση του κόστους
απασχόλησης (service cost) την περίοδο κατά την οποία οι σχετιζόµενες υπηρεσίες παρέχονται (σαν
να πρόκειται δηλαδή για βραχυπρόθεσµη παροχή προς τους εργαζοµένους) ή να εξακολουθεί, όπως
και πριν, να τις κατανέµει στα έτη απασχόλησης.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
οικονοµικές της καταστάσεις.



Βελτιώσεις Διεθνών Λογ ιστικών Προτύπων
 κύκλος 2010-2012 (Κανονισμός 2015/28/17.12.2014)
 κύκλος 2011-2013 (Κανονισμός 1361/18.12.2014)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.7.2014.
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το
Συµβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2013, 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.
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Επίσης, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και
τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του
οριστικού κειμένου του προτύπου ΔΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το
υφιστάμενο ΔΛΠ 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 ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε
λογιστικός χειρισµός 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 ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία εταιρία αναγνωρίζει ζημίες λόγω
πιστωτικού κινδύνου μόνο όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτείται 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 ΔΛΠ 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
14
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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 ΔΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και
άλλων προτύπων και κυρίως του ΔΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9 στις οικονοµικές της
καταστάσεις.


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
Λογ ιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρμογή της
εξαίρεσης σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 18.12.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα
ανωτέρω πρότυπα με την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ
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 ΔΠΧΠ 10. Επίσης, με την ανωτέρω τροποποίηση αποσαφηνίζεται
ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 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 αναμένεται να έχει επίπτωση στις
οικονομικές της καταστάσεις.



Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 28
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του
επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα
ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 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 ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ 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 ΔΛΠ 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
15
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συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση
θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα του επενδυτή.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει 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
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 6.5.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ
11 με την οποία αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συμμετοχή σε ένα σχήμα υπό κοινή δραστηριότητα,
το οποίο συνιστά επιχείρηση (σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3), θα πρέπει να εφαρμόζει όλες τις σχετικές
αρχές για το λογιστικό χειρισμό των συνενώσεων του ΔΠΧΠ 3 καθώς και των άλλων προτύπων
εκτός από εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το ΔΠΧΠ 11. Επιπλέον, ο αποκτών τη
συμμετοχή θα προβαίνει στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 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.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις
οικονομικές της καταστάσεις.

• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί
υπό καθεστώς ρύθµισης»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 14. Το νέο
πρότυπο πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους
αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώρισ η 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 Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και µόνο για τις οντότητες που διενεργούν
δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που σύµφωνα µε τα προηγούµενα
λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Το
ΔΠΧΠ 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.


Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συμβάσεις με
πελάτες»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2017
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΠ
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
16
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έννοια ενός νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία
επιγραμματικά είναι τα εξής:
Βήμα
Βήμα
Βήμα
Βήμα
Βήμα

1:
2:
3:
4:
5:

Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη
Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση
Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής
Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης
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 ΔΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερμηνειών:
i) ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής»
ii) ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
iii) Διερμηνεία 13 «Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών»
iv) Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
v) Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
vi) Διερμηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης».
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης του ΔΠΧΠ 15 από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει
επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις.


Τροποποίηση του Διεθνούς Λογ ιστικού
Καταστάσεων»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων

Προτύπου

1

«Παρουσίαση

Οικονομικών

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 18.12.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στο
ΔΛΠ 1 στα πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των
γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ (Disclosure
initiative). Οι κυρίοτερες από τις τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 καταργείται ο περιορισμός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών,
 διευκρινίζεται ότι ακόμη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριμένες γνωστοποίησεις ως
ελάχιστες για τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ, μία οντότητα δικαιούται να μην τις παραθέσει εάν
αυτές θεωρούνται ασήμαντες. 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 ΔΠΧΠ 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 Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
οικονοµικές της καταστάσεις.


Τροποποίηση του Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του
Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των
αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
17

REAL CAR RENTAL AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Την 12.5.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στα
ΔΛΠ 16 και 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 αναμένεται να έχει επίπτωσ η στις
οικονομικές της καταστάσεις.


Τροποποίηση του Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του
Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 30.6.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΛΠ
16 και 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
γ) υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το ενδεχόμενο
πώλησής τους ως scrap,
πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41.



Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογ ιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις»:
Η μέθοδος της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 12.8.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ
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 ΔΛΠ 28, αποτιμώνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης, δεν αποτελούν ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις
οικονομικές της καταστάσεις.

• Βελτιώσεις Διεθνών Λογ ιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το
Συµβούλιο εξέδωσε, την 25.9.2014, 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.

(β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
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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.

 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 2014 και 2013 δεν λειτούργησε ως εκμισθωτής σε χρηματοδοτικές μισθώσεις.
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Μισθωτής
Η Εταιρεία στη παρούσα χρήση 2014, και την προηγούμενη 2013, 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
Η Εταιρία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια και οι μισθωτές της υπόκεινται εξ
αρχής σε διαδικασίες πιστοληπτικής αξιολογήσεως. Λόγω του μεγάλου όγκου και της διασποράς της
πελατειακής βάσης της Εταιρίας, ο πιστωτικός κίνδυνος αναφορικά με τις απαιτήσεις από λειτουργικές
μισθώσεις, οι οποίες αποτελούν το σημαντικότερο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο της
Εταιρίας, είναι περιορισμένος.
Κατά την 31.12.2014 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.

(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 ΔΠΧΠ, 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
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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. Δεν συνέτρεξε περίπτωση κεφαλαιοποίησης
κόστους δανεισμού κατά τη χρήση που έληξε την 31.12.2014.

(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 (τρέχων και αναβαλλόμενος)
O φόρος εισοδήματος που καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως αποτελείται από το φόρο
εισοδήματος της τρέχουσας χρήσεως βάσει των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, αφού αναμορφωθούν
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. Δε 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.
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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) Οικονομικές πληροφορίες κατά κλάδο
Η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε παρουσίαση κατά λειτουργικό
τομέα.

(ιστ) 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 Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, ενώ ως
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
31.12.2014
31.12.2013
47
12
3
62

Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές επιβαρύνσεις

46
13
5
64

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια του 2014 ανήλθε σε 2 άτομα, όπως
και στη χρήση 2013.
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4. Λοιπά έσοδα
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013
Μεταφορά ακίνητων πιστωτικών υπολοίπων
πελατών
Αποζημιώσεις και λοιπά έσοδα
Εσοδα από δανεισμό προσωπικού

-

39

59
59

1
40

5. Ενσώματα πάγια
Η κίνηση των ενσωμάτων παγίων κατά τη διάρκεια της χρήσεως αναλύονται ως εξής:
Λοιπός
εξοπλισμός
Αξία κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2013
424
Προσθήκες
Μειώσεις
(392)
31η Δεκεμβρίου 2013
32
1η Ιανουαρίου 2014
32
Προσθήκες
Μειώσεις
(20)
31η Δεκεμβρίου 2014
12
Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2013
322
Αποσβέσεις χρήσεως
17
Αποσβέσεις εκποιηθέντων
(309)
31η Δεκεμβρίου 2013
30
1η Ιανουαρίου 2014
30
Αποσβέσεις χρήσεως
2
Αποσβέσεις εκποιηθέντων
(20)
31η Δεκεμβρίου 2014
12
Αναπόσβεστη αξία
31η Δεκεμβρίου 2013
31η Δεκεμβρίου 2014

2
-

6. Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2014
4
1
2
2
9

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ενοίκια
Ασφάλιστρα
Φόροι – τέλη
Λοιπά έξοδα

31.12.2013
12
2
1
2
127
144

Στις αμοιβές και έξοδα τρίτων περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 4 χιλ. που αποτελεί την αμοιβή του νομίμου
ελεγκτή της Εταιρίας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» για την χρήση 2014, από αυτά
ποσό ευρώ 2 χιλ αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και ποσό ευρώ 2 χιλ. αφορά το
φορολογικό πιστοποιητικό όπως και στη χρήση 2013
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Στα "Λοιπά έξοδα" της χρήσεως 2013 περιλαμβάνεται και η ζημιά από την οριστική διαγραφή
επισφαλών απαιτήσεων από ανεπίδεκτους εισπράξεως πελάτες ποσού ευρώ 124 χιλ. μετά από
απόφαση του Δ.Σ.

7. Φόρος εισοδήματος
Στη κατάσταση αποτελεσμάτων της παρούσης και της προηγούμενης χρήσεως δεν περιλαμβάνεται
δαπάνη φόρου εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει ισχύον
νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια
φορολογική αρχή.
Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της
απόκτησής τους, αλλά κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή της Εταιρίας
είναι να αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά κατά το χρόνο
διανομής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησής τους.
Αντίστοιχα δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση δαπάνες εφόσον δεν έχει καταβληθεί το τίμημα στους
δικαιούχους. Σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται
κατά την έκταση που η πραγματοποίηση φορολογικών μελλοντικών κερδών είναι πιθανή.
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
31/12/2014 ανήλθαν σε € 648 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 82§5 του ν. 2238/94, αρχής γενομένης από τη χρήση 2011 και μετέπειτα 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 εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης
φόρου εισοδήματος, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο σε 10 ημέρες
από την ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση.
Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από την έκδοση της Εκθέσεως Φορολογικής Συμμόρφωσης
χωρίς επιφύλαξη και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους
ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής
χρήσης.
Για τη χρήση 2011, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε ορισθεί µε την εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1236/18.10.2013), θεωρείται περαιωμένη µε εξαίρεση περιπτώσεις
(π.χ. λήψη πλαστών-εικονικών στοιχείων, πρόσθετη πληροφόρηση από άλλες πηγές, κ.λπ.) για τις
οποίες το Υπουργείο Οικονομικών µπορεί να ζητήσει επανέλεγχο. Για τις χρήσεις 2012 και 2013 ο
φορολογικός έλεγχος για την Εταιρία έχει ολοκληρωθεί και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς
επιφύλαξη ενώ, για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος τελεί υπό εξέλιξη και δεν αναμένονται
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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Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013
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
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής

(12)
26%
3

(238)
26%
62

(1)

(33)

(2)
0

(29)
0

0,00%

0,00%

8. Λοιπό κυκλοφορούν ενεργητικό
Οι λοιπές απαιτήσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού, την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την 31
Δεκεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής:
31.12.2014
61
314
2
377

Συμψηφιστέος ΦΠΑ
Επιστρεπτέος ΦΠΑ
Λοιποί χρεώστες διάφοροι

31.12.2013
389
3
392

Έχει υποβληθεί αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ.

9. Χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

31.12.2014
11
11

Καταθέσεις Όψεως: Alpha Bank A.E.

31.12.2013
34
34

Το επιτόκιο καταθέσεων διαθεσίμων της τράπεζας είναι κλιμακούμενο βάσει του εκάστοτε διαθεσίμου
υπολοίπου.

10. Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2014
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

4
4

31.12.2013
7
4
11

11. Καθαρή Θέση


Μετοχικό κεφάλαιο – Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
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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 29/4/2010 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 €
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 15/5/2013 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

31.12.2014
(12)
800

31.12.2013
(238)
767

(14,39)

(309,88)

13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρία συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο
των συνηθισμένων εργασιών της για την απόκτηση παγίων (αυτοκινήτων) τα οποία μισθώνει με
μακροχρόνιες λειτουργικές μισθώσεις. Επίσης χρηματοδοτείται ή διατηρεί καταθέσεις και λαμβάνει ή
παρέχει διάφορες υπηρεσίες σε αυτές.
Οι όροι συνεργασίας δε διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθεις εφαρμοζόμενους όρους στα πλαίσια
της φυσιολογικής εκτέλεσης των εργασιών της Εταιρίας με μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Στη χρήση 2014 δεν υπήρχαν σε ισχύ χρηματοδοτικές συμβάσεις.
Οι συναλλαγές της Εταιρίας κατά την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα
υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2013 με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως ακολούθως:


Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών
Δεν καταβλήθηκαν για τη χρήση 2014 αμοιβές και έξοδα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
των Διευθυντικών στελεχών.

 Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Οι απαιτήσεις της Εταιρίας από συνδεδεμένες επιχειρήσεις την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και την 31
Δεκεμβρίου 2013, αναλύονται ως εξής:
31.12.2014
11
21
32

Alpha Bank (καταθέσεις όψεως)
Alpha Leasing

 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
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Υποχρεώσεις της Εταιρίας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις την 31 η Δεκεμβρίου 2014, και την 31
Δεκεμβρίου 2013, δεν υπήρχαν.



Διεταιρικές συναλλαγ ές
Συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η
Δεκεμβρίου 2014 έχουν ως εξής:
Εσοδα
Alpha Leasing – Δανεισμός προσωπικού

31.12.2014
59
59

31.12.2013
-

14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Στα πλαίσια των εργασιών της, η Εταιρία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές νομικές
διεκδικήσεις από τρίτους. Σύμφωνα, τόσο με τη Διοίκηση, όσο και με το Νομικό Σύμβουλο της
Εταιρίας, οι όποιες διεκδικήσεις αυτής της μορφής δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
λειτουργία και οικονομική θέση της Εταιρίας.

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. Κατά την
31.12.2014 ο κύριος όγκος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της
Εταιρίας αφορά απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

 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
Δεν υφίστανται πλέον απαιτήσεις από πελάτες.

 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 Διοίκηση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη ρευστότητα σε διαρκή βάση.
27

REAL CAR RENTAL AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Η Εταιρία λόγω συρρικνώσεως της δραστηριότητάς της δεν διενεργεί σημαντικές συναλλαγές και τα
υπόλοιπα δεν περιλαμβάνουν κίνδυνο ρευστότητας.

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την
Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Αθήναι, 29 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΩΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 516312

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΠΟΛΥΞΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
Α.Δ.Τ. AH 591183

Ο Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 044686
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0013001

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις (σελίδες 5 έως 28) είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση
Ελέγχου μας με ημερομηνία 30 Απριλίου 2015.

Αθήναι, 30 Απριλίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΡΗΤΑΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 14541
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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