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Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 

από 1/1/2012 έως 31/12/2012 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση 

Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2012. 

 

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, βασικούς αριθμοδείκτες της οικονομικής της 

διάρθρωσης, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της 

κλειόμενης χρήσεως, πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, 

πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη χρήση. 

 

Α. Συνοπτικές  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  για  την Εταιρεία και  αριθμοδείκτες 

οικονομικής διάρθρωσης 

Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

οικονομικής χρήσεως έχει ως ακολούθως: 

 

Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως 

ανήλθε σε € 1.780 έναντι € 3.106 την προηγούμενη χρήση 2011. Η ποσοστιαία μείωση 

ανέρχεται σε 42,7 %. Η μείωση αυτή κατά κύριο λόγο οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων 

αυτοκινήτων και ανταλλακτικών καθώς και στη μείωση των υπηρεσιών επισκευής και 

συντήρησης (service) γεγονός που οφείλεται στη γενικότερη οικονομική ύφεση που έπληξε 

σημαντικά τον κλάδο του αυτοκινήτου.  

 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων  

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) προ φόρων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

οικονομικής χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των € (480) έναντι € (706) της προηγούμενης 

χρήσεως 2011. Η μείωση των ζημιών ανέρχεται σε 32,01 % και οφείλεται κατά κύριο λόγο 
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στη σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας εντός της κλειόμενης 

χρήσης. 

 

 

Επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε              

€ 10 έναντι € 1.277 κατά την προηγούμενη χρήση.  

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 
 

31/12/2012 
 

31/12/2011 

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα 
 

1.147 
35%  

1.704 
138% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

3.248 
 

1.233 

 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας μειώθηκε σημαντικά κατά την κλειόμενη χρήση σε 35 % 

(2011: 138 %), κυρίως λόγω της ταμιακής στενότητας που κλήθηκε η εταιρεία να 

αντιμετωπίσει, στα ευρύτερα πλαίσια της κρίσης που αντιμετωπίζει η αγορά του αυτοκινήτου 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, κατά την 31/12/2012 υπήρξε σημαντικότατη 

αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ειδικότερα των δανειακών, καθώς το 

σύνολο του δανεισμού της εταιρείας ανακατατάχθηκε στα βραχυπρόθεσμα, λόγω της μη 

έμπρόθεσμης καταβολής δόσης του ομολογιακού δανείου. 

 

Δείκτης Περιθωρίου κέρδους 
 

31/12/2012 
 

31/12/2011 

Μικτά Κέρδη Χρήσεως 
 

344 
19%  

309 
10% 

Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 
 

1.780 
 

3.106 

 

Ο δείκτης περιθωρίου κέρδους κατά την κλειόμενη χρήση αυξήθηκε  σε 19 %, από 10% την 

προηγούμενη χρήση 2011, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης του κόστους πωλήσεων. 

 

Δείκτης Συνολικού Χρέους 
 

31/12/2012 
 

31/12/2011 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

3.321 
325%  

3.597 
239% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

1.022 
 

1.505 

 

Ο δείκτης συνολικού χρέους αυξήθηκε σε 325 % (2011: 239 %) γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στη μείωση των πωλήσεων η οποία κατά συνέπεια οδήγησε εκ νέου σε αρνητικά 

αποτελέσματα επιβαρύνοντας τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. 
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Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 

και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

Εντός της κλειόμενης χρήσεως δεν συνέβη κάποιο αξιοσημείωτο γεγονός που να επέδρασε 

σημαντικά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Γ. Μερισματική πολιτική και λοιπά διανεμόμενα κέρδη 

Την 28η Μαΐου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προέκυψε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

διανομής μερίσματος.  

 

Δ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Υφίστανται διάφοροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μεταβολής τιμών, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο 

κίνδυνος ταμειακών ροών. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας 

έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι 

κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει την τρέχουσα χρήση 2013 η Εταιρεία σχετίζονται με: 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της είναι σε Ευρώ. 

 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων καθώς δεν έχει σχετικές επενδύσεις. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων που διακινεί λόγω του 

έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά.  

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού, και συνεπώς το εισόδημα και οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά 

των επιτοκίων. 

 

Κατά την 31/12/2012, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % 

υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων 
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αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και η καθαρή θέση της Εταιρείας θα εμφανίζονταν 

μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό των € χιλ. 9 περίπου, κυρίως λόγω των 

υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές 

υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία προκειμένου να περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο αξιολογεί την πιστοληπτική 

ικανότητα των πελατών της. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται 

διαρκώς από το Οικονομικό Τμήμα και το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Η εξασφάλιση των 

απαιτήσεων διενεργείται επίσης, μέσω της ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης. 

Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο 

μη εξασφάλισης των απαιτήσεων του διενεργεί προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρείας να εκπληρώσει 

τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Η προσέγγιση της Εταιρείας για τη 

διαχείριση της ρευστότητας είναι η διασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών 

ορίων με συνεργαζόμενες τράπεζες ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων κατά τη λήξη τους.  

 

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών. 

 

Κατά την 31/12/2012 Σημείωση 
Μέχρι 1 

έτος  

Από 1 
έως και 2 

έτη 
 

Από 2 
έως και 5 

έτη 
 

Πάνω 
από 5 έτη 

Δάνεια 26 2.300 
 

0 
 

0 
 

0 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 942 
 

0 
 

0 
 

0 

         

Κατά την 31/12/2011 Σημείωση 
Μέχρι 1 

έτος  

Από 1 
έως και 2 

έτη 
 

Από 2 
έως και 5 

έτη 
 

Πάνω 
από 5 έτη 

Δάνεια 26 0 
 

650 
 

1.650 
 

0 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 1.213 
 

0 
 

0 
 

0 

 

Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως δεν διατηρούσε άλλες εγκαταστάσεις / 

υποκαταστήματα. 
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ΣΤ. Στοιχεία  και  εκτιμήσεις  για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την 

επόμενη χρήση 

Η οικονομική κρίση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει επεκταθεί στην πλειοψηφία των 

τομέων της οικονομίας και ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη πιο αρνητικά την επιχειρηματική 

δραστηριότητα της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναλάβει 

δράσεις που θα διασφαλίσουν την ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών μέσω της έντασης 

των προσπαθειών για αύξηση των πωλήσεων και συγκράτηση των δαπανών. 

 

Ζ. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 

 

Η. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την 

ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 

 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012 γεγονότα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

 

Κέρκυρα, 28 Μαΐου 2013 
 

Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 & Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 

Κορτέσης Ιωάννου Μιχαήλ 
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Έκθεση Έλεγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 

 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που αποτελούνται από την κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες 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 Ελεγκτή 

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 δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση 

και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το 
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σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Έως και το πέρας του ελέγχου μας δεν κατέστη εφικτή η συγκέντρωση επαρκών 

ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό του λογαριασμού «Ενσώματες 

ακινητοποιήσεις», κατά το μέρος που αφορά σε ακίνητη περιουσία ποσού € 2.947 χιλ. , με 

συνέπεια την αδυναμία προσδιορισμού της όποιας πιθανής απομείωσης της αξίας αυτού. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 

παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 

«ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2012 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. 

 

Έμφαση Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στην επεξηγηματική σημείωση 4.3 των συνημμένων 

οικονομικών καταστάσεων στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:(α) Το σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου 

με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του 

Κ.Ν. 2190/1920 (β) Το σύνολο της αξίας των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας 

υπερβαίνει το σύνολο της αξίας των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με 

αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των 

συμβατικών της υποχρεώσεων και γ) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας προς 

τραπεζικά ιδρύματα ποσού € 325 χιλ. έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. 

Στα ως άνω πλαίσια η διοίκηση έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών, όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά στην επεξηγηματική σημείωση 4.3 των συνημμένων οικονομικών 
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καταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών δεν δύναται να διασφαλιστεί με βεβαιότητα 

και, ως εκ τούτου, οι υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία συνέχισης της 

δραστηριότητας της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα 

αυτά. 

 

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,13 Αυγούστου 2013 
 

 
 

BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 
 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Ζερβίνη Ελένη 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 29261 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
Σημείωση 

 
1/1-31/12/2012 

 
1/1-31/12/2011 

      
Πωλήσεις 

  
1.780 

 
3.106 

Μείον: Κόστος πωλήσεων 7 
 

(1.436) 
 

(2.796) 

Μικτό κέρδος 
  

344 
 

309 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 8 
 

82 
 

211 

   
426 

 
520 

      
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 

 
(210) 

 
(303) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10 
 

(490) 
 

(706) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 11 
 

(59) 
 

(148) 

Λειτουργικά αποτελέσματα 
  

(332) 
 

(637) 

Κόστος χρηματοδότησης 12 
 

(147) 
 

(68) 

Αποτελέσματα προ φόρων 
  

(480) 
 

(706) 

Φόρος εισοδήματος 13 
 

(3) 
 

(19) 

Αποτελέσματα μετά φόρων 
  

(483) 
 

(725) 

      
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων: 

     
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 

  
0 

 
0 

Επίδραση από την μετάταξη σε καθεστώς ΦΠΑ 
     

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων 
  

0 
 

0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 
  

(483) 
 

(725) 

      
Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 

     
  Βασικά 14 

 
(1,9941) 

 
(4,3247) 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 
 

31/12/2012 
 

31/12/2011 

Πάγιο ενεργητικό 
     

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15 
 

3.167 
 

3.366 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 16 
 

15 
 

19 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17 
 

14 
 

13 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 
  

3.196 
 

3.398 

      
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

     
Αποθέματα 19 

 
347 

 
709 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20 
 

791 
 

940 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21 
 

9 
 

55 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
  

1.147 
 

1.704 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  
4.343 

 
5.102 

      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

     
Μετοχικό κεφάλαιο 22 

 
2.420 

 
2.420 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο 
  

(1.398) 
 

(915) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
  

1.022 
 

1.505 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     
Δάνεια 26 

 
0 

 
2.300 

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 23 
 

6 
 

4 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13 
 

13 
 

10 

Λοιπές προβλέψεις 24 
 

55 
 

50 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 
  

74 
 

2.365 

      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 

 
942 

 
1.213 

Δάνεια 26 
 

2.300 
 

0 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 
  

6 
 

20 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
  

3.248 
 

1.233 

      
Σύνολο υποχρεώσεων 

  
3.321 

 
3.597 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
4.343 

 
5.102 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

15 

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 
Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2.709 (149) (1.819) 741 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2011 μετά από φόρους 0 149 (874) (725) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών  προηγουμένων χρήσεων (1.789) 0 1.789 0 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 1.500 0 (12) 1.488 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2.420 0 (915) 1.505 

     

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2.420 0 (915) 1.505 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2012 μετά από φόρους 0 0 (483) (483) 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2.420 0 (1.398) 1.022 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
1/1-

31/12/2012  
1/1-

31/12/2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες: 
   

Κέρδη προ φόρων (480) 
 

(706) 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για: 
   

Αποσβέσεις 109 
 

115 

Προβλέψεις 11 
 

(26) 

Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 32 
 

9 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 147 
 

68 

 
(180) 

 
(539) 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 352 
 

375 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 149 
 

(86) 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων (1) 
 

0 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (296) 
 

(524) 

(Μείον): 
   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (131) 
 

(85) 

Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος 0 
 

0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (107) 
 

(860) 

    
Επενδυτικές δραστηριότητες: 

   
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (10) 

 
(1.277) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 71 
 

333 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 
 

16 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 62 
 

(928) 

    
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες: 

   
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου 0 

 
(15) 

Εξοφλήσεις δανείων 0 
 

(650) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 
 

2300 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 
 

1.635 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ) (46) 
 

(152) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 55 
 

207 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 9 
 

55 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Περιγραφή της Επιχείρησης 
 

 

Διοικητικό Συμβούλιο: Μιχαήλ Ιωάν. Κορτέσης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος  

    Νικόλαος Ευθυμίου Ραρής, μέλος του Δ.Σ. 

    Στυλιανός Ιωάν. Βερώνης, μέλος του Δ.Σ 

                                     Νικόλαος Δημητρ. Μουτόπουλος, μέλος του Δ.Σ 

                                    .Γεώργιος Φραγκίσκου Βρεττός, μέλος του Δ.Σ. 

     

     

 

 

 

Έδρα Εταιρείας: Εθνική Οδός Πέλεκα, Θέση Τρίκλινο 

   491 00 Κέρκυρα 

   Ελλάδα 
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Ελεγκτική Εταιρεία:             BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ή η "Εταιρεία") 

δραστηριοποιείται στην εμπορία αυτοκινήτων (καινούργιων και μεταχειρισμένων) και 

ανταλλακτικών και στην παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων. 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Εθνική Οδό Πέλεκα, Θέση Τρίκλινο, ΤΚ 491 00, Κέρκυρα. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α. η οποία συμμετείχε άμεσα και έμμεσα με 

ποσοστό 88,10 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα. 

 

2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2012 έχουν 

καταρτισθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες 

ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (οικόπεδα και κτίρια), τα οποία αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία τους. Επίσης, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει 

της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας. 

  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2012 έχουν συνταχθεί σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη 

Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2012. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές 

αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

2.2 Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο                  

(Κ.Ν. 2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι συνημμένες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η 

Εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων έχουν 

διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα 

Δ.Π.Χ.Α.. 
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2.3 Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 

της Εταιρείας να προβαίνει στη διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν 

τα υπόλοιπα των κονδυλίων της κατάστασης οικονομικής θέσης, της κατάστασης συνολικών 

εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Όμως, τα πραγματικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου 

βαθμού κρίση, καθώς και οι τομείς όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στην παράγραφο "Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις 

και κρίσεις της Διοίκησης" στη Σημείωση 5. 

 

2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 (1/1-

31/12/2012) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28η Μαΐου 

2013. 

 

2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Οι λογιστικές αρχές είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, εκτός από την 

υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για χρήσεις με έναρξη την 1 

Ιανουαρίου 2012. 

 

Α) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου 

καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. 

Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η 

εφαρμογή του παραπάνω τροποποιημένου ΔΠΧΑ δεν έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας.  
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ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιμη υπόθεση ότι η λογιστική αξία των επενδυτικών 

ακινήτων, τα οποία επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 

«Επενδύσεις σε ακίνητα», θα ανακτηθεί μέσω της πώλησης τους και συνεπώς ο σχετικός 

αναβαλλόμενος φόρος πρέπει να υπολογίζεται στη βάση πώλησης. Η υπόθεση αναιρείται 

εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και εμπεριέχεται σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο που 

στόχος του είναι να αναλώσει τα οικονομικά οφέλη του επενδυτικού ακινήτου, κατά την 

διάρκεια του χρόνου και όχι μέσω πώλησης. Ειδικότερα, το ΔΛΠ 12 εισάγει την απαίτηση 

υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου επί των μη αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, τα 

οποία επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναπροσαρμογής σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, 

πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

πώλησης. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

Β) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

από 1 Ιανουαρίου 2013 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012)  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο 

μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση 

επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της 

Εταιρείας.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του 

κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 

των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 

περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, 

στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

παροχών. Η Εταιρεία θα αξιολογήσει την επίδραση της εν λόγω τροποποίησης. 
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ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με 

κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον 

πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας 

οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν 

οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με 

αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική 

θέση της οντότητας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε 

να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. 

Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίδραση αυτού, όταν το τελικό πρότυπο εκδοθεί. 

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 

εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η 

χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή 

ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο 
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γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 

διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της 

καταστάσεις. 

 

Διερμηνεία 20 «Έξοδα αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού 

ορυχείου» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 

απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής 

ενός ορυχείου. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

Γ) Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Το ΣΔΛΠ 

δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 

10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα 

εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα 

πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την 

ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό 

του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική 

οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που 

υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα 

(επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος 

ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (ή 

δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) 

και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει 

έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά 

δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με 

σχέσεις πρακτόρευσης/πρακτορευομένου. Το εν λόγω πρότυπο δεν θα έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών 

εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των 

συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. 

Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε 

κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 

οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 

εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 

συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε 

από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Το εν λόγω πρότυπο δεν θα 

έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 

αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 

οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε 

θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες. 

Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 

γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή 

το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Το εν λόγω πρότυπο δεν θα έχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες 

οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης»  

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις 

σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή 

συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που 

προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. 

Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες 

οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).  

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 δίνει τον ορισμό της εταιρείας επενδύσεων και αναφέρει την 

περίπτωση κατά την οποία οι θυγατρικές της μπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. 

Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών 

επενδύσεων δύνανται να μην ενοποιούν τις περισσότερες από τις θυγατρικές τους, παρότι 

ασκείται έλεγχος, και να τις λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που 

χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο 

πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». 

Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 

αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική 

οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε 

στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 

«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το εν 

λόγω πρότυπο δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 

λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει 

τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των 

επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 

11. Το εν λόγω πρότυπο δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Δ) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις 

σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων 

του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι 

τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 

συγκριτικά στοιχεία όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε 

(α) κατ’ εφαρμογή του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων 

και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης 

ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των 

ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. 

 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή κερδών 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ενώ ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα 

συναλλαγών των λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των λειτουργικών τομέων στις συνοπτικές ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις, όπως προβλέπει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

 

 

3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 είναι οι 

ακόλουθες:  

 

3.1 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε 

άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης που 

είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 26 

 

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από 

την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται 

στη συνημμένη κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσεώς τους, εκτός των ιδιόκτητων γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων, τα οποία 

εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους, με βάση εκτιμήσεις ανεξάρτητων αναγνωρισμένων 

εκτιμητών οι οποίες διενεργούνται περιοδικά, μειούμενη κατά τις αποσβέσεις όσον αφορά τα 

κτίρια. Οι σωρευμένες αποσβέσεις κατά τη χρονική στιγμή μίας επανεκτίμησης αντιλογίζονται 

και το κόστος κτήσεως αναπροσαρμόζεται στο ποσό της εκτίμησης. Οι αξίες αυτές 

απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν 

απαξίωση των παγίων. 

 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από 

την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων 

φόρων αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο 

λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του. 

 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που 

αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι 

άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 

χρήσεως εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 

 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 

σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική 

περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων, με βάση τη σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 27 

Κτίρια             30 έτη  

Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις      12 έτη 

Μεταφορικά μέσα         10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός       5-14 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσια κατάσταση οικονομικής θέσης. 

 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι 

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

3.3 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

3.3.1 Λογισμικά προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν στο κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως 

μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την 

ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 

επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές 

προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό 

κόστος του λογισμικού.  

 

Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών 

εσόδων με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους είναι 5 έτη. 

 

3.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις 

περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε 

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

αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η 

ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 

εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης 

θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια 

μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 

οικιοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 
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περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού 

στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το 

ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το 

περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων 

που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η 

απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω 

αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

3.5 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αυτοκινήτων αποτιμώνται με τη μέθοδο του εξατομικευμένου κόστους (αξία 

κτήσεως ενός εκάστου). Τα αποθέματα ανταλλακτικών αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία 

μεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιμής τους αξίας. 

Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης 

των αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού 

μέσου όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, τις δαπάνες 

παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγόμενα προϊόντα) και τις δαπάνες 

μεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 

 

3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα 

συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση 

την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
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3.6.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης συνολικών εσόδων 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται 

στην εύλογη αξία. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

3.6.2 Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 

κατηγορία αυτή (δάνεια και απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται :  

 Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νομοθετικά από το κράτος,  

 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για 

λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 

με λήξη μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία σύνταξης κατάστασης 

οικονομικής θέσης. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού. 

 

3.6.3 Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση 

και τη δυνατότητα να διακρατήσει έως τη λήξη τους. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής 

της κατηγορίας. 
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3.6.4 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

προηγούμενες τρεις κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων. 

 

Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται στο κόστος αγοράς 

τους κατά την ημερομηνία εμπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ημερομηνία όπου η 

Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς 

περιλαμβάνει τις δαπάνες συναλλαγής που βαρύνουν την Εταιρεία. Τα διαθέσιμα προς 

πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των 

χρεογράφων που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια 

κεφάλαια. 

 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιμή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται 

από τα μοντέλα ταμειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα μετοχικά χρεόγραφα μη εισηγμένων 

εταιρειών υπολογίζονται χρησιμοποιώντας δείκτες τιμής προς κέρδη ή τιμής προς ταμειακές 

ροές, προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες περιστάσεις του εκδότη. Οι μετοχές, των 

οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιμή 

κόστους μείον τυχόν απομείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται 

ως διαθέσιμα προς πώληση πωλούνται ή απομειώνονται, οι συσσωρευμένες 

αναπροσαρμογές εύλογης αξίας συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 

ως κέρδη ή ζημίες από χρεόγραφα επενδύσεων. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής 

της κατηγορίας. 

 

3.6.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων 

και των υποχρεώσεων 

Όπου υπάρχει νομικά εκτελέσιμο δικαίωμα συμψηφισμού για αναγνωρισμένα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και των υποχρεώσεων και 

υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του 

περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης με συμψηφισμό, όλες οι σχετικές 

χρηματοοικονομικές επιδράσεις συμψηφίζονται. 

 

3.7 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, 
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αφαιρουμένων και των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία 

δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς 

όρους. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 

προεξοφλούμενων µε το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις, που είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της 

κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων. 

 

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα 

αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου 

ποσού. 

 

3.10 Λειτουργικές Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που 

απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές 

μισθώσεις. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

3.11 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 

κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 

ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων 

κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού 

νόμου και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως 

(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία 

σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης μεταξύ της φορολογικής βάσης και της 
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λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι 

θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ημερομηνία σύνταξης κατάστασης οικονομικής θέσης 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. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 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, ή ουσιαστικά 

θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

 

3.12 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτή, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής 

θέσης, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο 

καταβολής του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, 

κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης, των μακροπρόθεσμων 

ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές 

που αναλύονται στη Σημείωση 23 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική 

μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit 

Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της χρήσεως συμπεριλαμβάνονται στο κόστος 

μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικών εσόδων και αποτελούνται από την 
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παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τους 

τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη μέση περίοδο έως 

ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη 

και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στη μέση υπολειπόμενη διάρκεια της χρήσεως παροχής 

υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σα μέρος του καθαρού 

κόστους συνταξιοδότησης κάθε χρήσεως  εάν, κατά την έναρξη της χρήσεως υπερβαίνουν το 

10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές 

συνταξιοδότησης δε χρηματοδοτούνται. 

 

3.13 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα  

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα 

που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και 

ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος 

του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την 

Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία 

δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με 

βάση αυτό το πρόγραμμα. 

 

3.14 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 

μέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης 

και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που 

αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις 

που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της 

διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται 

προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο 

οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 

χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την 

υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν 
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οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3.15 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι 

σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή 

υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις 

έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται. 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το 

υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της χρήσεως έως τη λήξη, όταν 

καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.  

 

3.16 Έξοδα 

3.16.1 Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 

 

3.16.2 Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.17 Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) 

της χρήσεως με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά 

τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρήσεως, εξαιρώντας το μέσο όρο των κοινών μετοχών που 

αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές.  

 

3.18 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τον προϊστάμενο λήπτη αποφάσεων. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο κάνει χρήση της διαθέσιμης εσωτερικής πληροφόρησης, με απώτερο σκοπό να 

αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την κατανομή των πόρων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται 

σε τομείς που είναι παρεμφερείς μεταξύ τους (αναφορά στη Σημείωση 1) και για το λόγο αυτό 

δεν παρατίθεται ανάλυση ανά κλάδο δραστηριότητας. 
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4. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι των 

οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο 

πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμής και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως 

των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και 

απόδοση της Εταιρείας.  

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές 

πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαχείριση 

χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση, υπολογισμό και αντιστάθμιση 

των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της 

Εταιρείας. 

 

4.1 Κίνδυνος της αγοράς 

4.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών της 

στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε Ευρώ. Συγκεκριμένα, οι αγορές 

αυτοκινήτων οχημάτων γίνονται από την εγχώρια αγορά και τιμολογούνται πάντα σε ευρώ. 

 

4.1.2 Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων καθώς δεν έχει σχετικές επενδύσεις. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων που διακινεί λόγω του 

έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά. 

 

4.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου  

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά 

των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων 

παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. 

 

Κατά την 31/12/2012, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων 

από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ήταν 0,50 % υψηλότερα/χαμηλότερα και οι 

υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων αποτελέσματα της κλειόμενης 
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χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας θα εμφανίζονταν μειωμένα/αυξημένα κατά το 

ποσό των € 9 περίπου, κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών 

τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

 

4.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία προκειμένου να περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο αξιολογεί την πιστοληπτική 

ικανότητα των πελατών της. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται 

διαρκώς από το Οικονομικό Τμήμα και το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Η εξασφάλιση των 

απαιτήσεων διενεργείται επίσης, μέσω της ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης. 

Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο 

μη εξασφάλισης των απαιτήσεων του διενεργεί προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού. 

 

4.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Σκοπός της εταιρείας στη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς 

ρευστότητας με σκοπό την εμπρόθεσμη ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της, ο 

οποίος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων σε τραπεζικούς οργανισμούς. Η Διοίκηση επισκοπεί τις 

κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές 

της Εταιρείας.  

 

Εν τούτοις, κατά την 31/12/2012 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί 

κατώτερο από το ήμισυ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της 

εταιρείας προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως σε μια σειρά ενεργειών για την 

ενίσχυση της ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητάς της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

(α) Διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών 

παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την επιτυχία ολοκλήρωσης. 

(β) Επαναδιαπραγμάτευση των όρων των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων, με σκοπό 

την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών. 

(γ) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές, με σκοπό την σύγκλιση 

του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών της υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών 

της απαιτήσεων. 

(δ) Περαιτέρω περιορισμός των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την ενίσχυση 

των οργανικών αποτελεσμάτων. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της, καθώς η Διοίκηση 

εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την βελτίωση 

των ιδίων κεφάλαιαων και την εξάλειψη του κιν΄δυνου ρευστότητας. 

 

Η Διοίκηση επισκοπεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις 

προσδοκώμενες ταμειακές ροές της Εταιρείας. Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης 

αυτών. 

Κατά την 31/12/2012 Σημείωση 
Μέχρι 1 

έτος  

Από 1 
έως και 2 

έτη 
 

Από 2 
έως και 5 

έτη 
 

Πάνω 
από 5 έτη 

Δάνεια 26 2.300 
 

0 
 

0 
 

0 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 942 
 

0 
 

0 
 

0 

         

Κατά την 31/12/2011 Σημείωση 
Μέχρι 1 

έτος  

Από 1 
έως και 2 

έτη 
 

Από 2 
έως και 5 

έτη 
 

Πάνω 
από 5 έτη 

Δάνεια 26 0 
 

650 
 

1.650 
 

0 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 1.213 
 

0 
 

0 
 

0 
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4.4 Εύλογη Αξία 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών 

όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας:  

 

  
Λογιστική αξία 

 
Εύλογη αξία 

  Σημείωση 
Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 

31/12/2011 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
        

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17 14 
 

13 
 

14 
 

13 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20 791 
 

940 
 

791 
 

940 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21 9 
 

55 
 

9 
 

55 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
        

Μακροπρόθεσμα δάνεια 26 0 
 

2.300 
 

0 
 

2.300 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 26 2.300 
 

0 
 

2.300 
 

0 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 942 
 

1.213 
 

942 
 

1.213 

Σύνολο 
 

4.056 
 

4.521 
 

4.056 
 

4.521 

 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση 

της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία  

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίμησης, βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές 

αγοράς ή υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια 

εργαλεία  

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. 

 

 

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Η διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις 

προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με τη 

μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω 

εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα 

τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται 

στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τη φύση και το 

επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές 

κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει 

τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως 

ακολούθως: 

 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 39 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

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

ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά 

ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση 

της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με 

την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της 

Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 

εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των 

φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της 

Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Στην 

περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τον φορολογικό έλεγχο είναι 

διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν 

το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο 

προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.  

 

Προβλέψεις για βραδέως κινούμενα αποθέματα 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των αποθεμάτων της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι 

οποίες καταδεικνύουν ότι τα αποθέματα της έχουν ενδεχομένως απαξιωθεί. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική εκτίμηση των βραδέως κινουμένων αποθεμάτων και 

διενεργεί περαιτέρω προβλέψεις όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

6. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

Όπως προαναφέρθηκε η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία αυτοκινήτων 

(καινούργιων και μεταχειρισμένων) και ανταλλακτικών και στην παροχή υπηρεσιών για την 

επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων. 
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7. Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Χρήση 1/1- 
31/12/2012  

Χρήση 1/1- 
31/12/2011 

Κόστος αποθεμάτων 1.436 
 

2.796 

Υπόλοιπο 1.436 
 

2.796 

 

 

8. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Χρήση 1/1- 
31/12/2012  

Χρήση 1/1- 
31/12/2011 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 30 
 

11 

Έσοδα από επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 5 
 

0 

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 48 
 

11 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 0 
 

16 

Έσοδα από μεσιτείες 0 
 

93 

Έσοδα από εκμίσθωση παγίων 0 
 

3 

Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 
 

30 

Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω τρομοκρατικής ενέργειας 0 
 

6 

Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0 
 

40 

Υπόλοιπο 82 
 

211 

 

 

9. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Χρήση 1/1- 
31/12/2012  

Χρήση 1/1- 
31/12/2011 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100 
 

136 

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 4 
 

9 

Επεξεργασία από τρίτους 7 
 

12 

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 32 
 

26 

Έξοδα ασφαλίστρων 4 
 

8 

Έξοδα ενοικίων 0 
 

21 

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων 3 
 

4 

Λοιπές παροχές τρίτων 9 
 

12 

Έξοδα από φόρους και τέλη 3 
 

5 

Έξοδα μεταφορών 2 
 

7 

Έξοδα ταξιδιών 1 
 

1 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 4 
 

14 

Λοιπά έξοδα 5 
 

8 

Έξοδα αποσβέσεων 33 
 

34 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 2 
 

6 

Υπόλοιπο 210 
 

303 
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10. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Χρήση 1/1- 
31/12/2012  

Χρήση 1/1- 
31/12/2011 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 233 
 

316 

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 10 
 

21 

Επεξεργασία από τρίτους 16 
 

27 

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 75 
 

61 

Έξοδα ασφαλίστρων 10 
 

19 

Έξοδα ενοικίων 0 
 

49 

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων 6 
 

9 

Λοιπές παροχές τρίτων 22 
 

29 

Έξοδα από φόρους και τέλη 7 
 

11 

Έξοδα μεταφορών 4 
 

16 

Έξοδα ταξιδιών 3 
 

3 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 10 
 

32 

Λοιπά έξοδα 12 
 

19 

Έξοδα αποσβέσεων 77 
 

80 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 6 
 

14 

Υπόλοιπο 490 
 

706 

 

 

11. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Χρήση 1/1- 
31/12/2012  

Χρήση 1/1- 
31/12/2011 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις 5 
 

2 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζημιές 12 
 

84 

Ζημιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 32 
 

39 

Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα 10 
 

20 

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0 
 

3 

Υπόλοιπο 59 
 

148 

 

 

12. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Χρήση 1/1- 
31/12/2012  

Χρήση 1/1- 
31/12/2011 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 146 
 

83 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 2 
 

1 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 147 
 

85 

    
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0 

 
16 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0 
 

0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0 
 

16 

    
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (147) 

 
(68) 
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13. Φόρος Εισοδήματος 

Η φορολογική επιβάρυνση της κατάστασης συνολικών εσόδων προσδιορίσθηκε ως 

ακολούθως: 

 
Χρήση 1/1- 
31/12/2012  

Χρήση 1/1- 
31/12/2011 

Φόρος εισοδήματος χρήσεως 0 
 

0 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου που καταλογίστηκαν  (5) 
 

0 

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 5 
 

20 

Αναβαλλόμενος φόρος 3 
 

(1) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 3 
 

19 

    

 
Χρήση 1/1- 
31/12/2012 

  
Χρήση 1/1- 
31/12/2011 

    
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων (480) 

 
(706) 

 
  

 
  

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας (2012: 
20 %, 2011: 20 %) 

(96) 
 

(141) 

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος 99 
 

140 

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 5 
 

20 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 3 
 

19 

 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε 

χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν 

φορολογικά, για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργείται η 

ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή 

υποχρεώσεων (deferred tax assets / deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την 

Εταιρεία ετεροχρονισμένη φορολογική απαίτηση (υποχρέωση) αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2012 
  

Κατά την 
31/12/2011 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 51 
 

47 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (64) 
 

(57) 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση  Οικονομικής Θέσης (13) 
 

(10) 

    

    

 
Κατά την 

31/12/2012 
  

Κατά την 
31/12/2011 

Υπόλοιπο έναρξης (10) 
 

(14) 

Φόρος αποτελεσμάτων (3) 
 

1 

Φόρος ιδίων κεφαλαίων 0 
 

3 

Υπόλοιπο τέλους (13) 
 

(10) 
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Κατά την 

31/12/2011 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 
Συνολικών 

Εσόδων 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  
Κατά την 

31/12/2012 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
       

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων βάση ωφέλιμης ζωής 

(57) 
 

(6) 
 

0 
 

(64) 

 
(57)   (6)   0   (64) 

        
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

       
Επανεκτίμηση παγίων σε εύλογες αξίες 30 

 
0 

 
0 

 
30 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 3 
 

0 
 

0 
 

3 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 4 
 

0 
 

0 
 

4 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

1 
 

0 
 

0 
 

1 

Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 9 
 

0 
 

0 
 

9 

Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων 0 
 

3 
 

0 
 

3 

 
47   3   0   51 

        

        
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
(υποχρεώσεις) στην Κατάσταση  Οικονομικής 
Θέσης 

(10) 
 

(3) 
 

0 
 

(13) 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ο φορολογικός συντελεστής για την 

τρέχουσα χρήση του 2013, θα ανέρχεται σε 26%. Η επίδραση που θα είχε η εφαρμογή του 

νέου συντελεστή στην επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας επί των προσωρινών 

διαφορών της 31ης Δεκεμβρίου 2012, θα οδηγούσε στην αναγνώριση επιπλέον 

αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ποσού € 4 περίπου. 

 

Ο φορολογικός έλεγχος της κλειόμενης χρήσης 2012, για την Εταιρεία, διεξάγεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 καθώς και τη σχετική ερμηνευτική 

εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011 από τους Νόμιμους Ελεγκτές των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. Κάθε ελεγχόμενη χρήση θεωρείται περαιωμένη μετά την πάροδο 18 μηνών 

από την ημερομηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την έγκριση 

και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως 2012. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν 

αναμένεται με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της κλειόμενης χρήσης 2012 να 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση 

στις οικείες οικονομικές καταστάσεις. 
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14. Κέρδη/ (Ζημιές) ανά μετοχή 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως: 

 
Χρήση 1/1- 
31/12/2012  

Χρήση 1/1- 
31/12/2011 

Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας (483) 
 

(725) 

    
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 242.000 

 
167.616 

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών 0 
 

0 

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 242.000 
 

167.616 

    
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (1,9941) 

 
(4,3247) 

 

 

15. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Γήπεδα 
& 

οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
       

Κατά την 31/12/2011 900 2.173 112 163 220 0 3.568 

Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2012 0 0 8 1 1 0 10 

Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2012 0 (22) 0 (129) 0 0 (151) 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 900 2.151 120 35 221 0 3.427 

        
Σωρευμένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2011 0 47 33 32 90 0 202 

Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2012 0 80 9 0 15 0 105 

Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2012 0 (22) 0 (25) 0 0 (47) 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 0 105 43 7 105 0 260 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2011 900 2.127 78 131 130 0 3.366 

Κατά την 31/12/2012 900 2.046 77 28 116 0 3.167 

 

Οι αποσβέσεις της τρέχουσας χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των 

ασώματων ακινητοποιήσεων) αύξησαν κατά € 33 (2011: € 34) τα έξοδα διοίκησης και κατά       

€ 77 (2011: € 180) τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης. 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις 

συνολικού ποσού € 2.760 προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  
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16. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
Λογισμικά προγράμματα Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
  

Κατά την 31/12/2011 26 26 

Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2012 0 0 

Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2012 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 26 26 

   
Σωρευμένες αποσβέσεις 

  
Κατά την 31/12/2011 7 7 

Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2012 4 4 

Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2012 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2012 11 11 

   
Αναπόσβεστη αξία 

  
Κατά την 31/12/2011 19 19 

Κατά την 31/12/2012 15 15 

 

 

17. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας ποσού € 14 (2011: € 13), αντιπροσωπεύουν 

κυρίως δοσμένες εγγυήσεις μισθώσεως ακινήτων καθώς και λοιπές δοσμένες εγγυήσεις. 

 

 

18. Χρηματοοικονομικά μέσα-συμφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για την Εταιρεία αναλύονται ως 

ακολούθως: 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31/12/2012 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού 
Σύνολο 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 

0 0 0 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 530 0 530 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 0 9 

Σύνολο 540 0 540 
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Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31/12/2011 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού 
Σύνολο 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 

0 0 0 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 576 0 576 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 55 0 55 

Σύνολο 631 0 631 

 

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 
31/12/2012 

Υποχρεώσεις 
σε εύλογη 

αξία μέσω της 
κατάστασης 
συνολικών 

εσόδων 

Παράγωγα για 
αντισταθμίσεις 

ταμειακών 
ροών 

Λοιπές 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 0 0 0 0 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 0 0 2.300 2.300 

Σύνολο 0 0 2.300 2.300 

     

     

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 
31/12/2011 

Υποχρεώσεις 
σε εύλογη 

αξία μέσω της 
κατάστασης 
συνολικών 

εσόδων 

Παράγωγα για 
αντισταθμίσεις 

ταμειακών 
ροών 

Λοιπές 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 0 0 2.300 2.300 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 2.300 2.300 

 

 

19. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 

31/12/2011 

Eμπορεύματα 391 
 

729 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 47 
 

61 

 
437 

 
789 

Μείον: Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα (90) 
 

(80) 

Υπόλοιπο 347  
709 

 

Το ύψος της σχηματισθείσας πρόβλεψης για βραδέως κινούμενα αποθέματα κατά το τέλος 

της κλειόμενης χρήσεως ανέρχεται στο ποσό των € 90. 
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20. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 

31/12/2011 

Πελάτες 556 
 

606 

Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 12 
 

5 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 6 
 

6 

Επιταγές εισπρακτέες 0 
 

3 

Επιταγές σε καθυστέρηση 36 
 

36 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 22 
 

22 

Χρεώστες διάφοροι 258 
 

360 

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 2 
 

1 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 0 
 

2 

 
891 

 
1.040 

Μείον: Προβλέψεις (100) 
 

(100) 

Υπόλοιπο 791 
 

940 

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Το 

σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας, αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2012 
  

Κατά την 
31/12/2011 

Πελάτες 556 
 

606 

Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 12 
 

5 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 6 
 

6 

Επιταγές εισπρακτέες 0 
 

3 

Επιταγές σε καθυστέρηση 36 
 

36 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 22 
 

22 

 
630 

 
676 

Μείον: Προβλέψεις (100) 
 

(100) 

Υπόλοιπο 530 
 

576 

 

Η τρέχουσα πιστωτική πολιτική της Εταιρείας προς τρίτους ανέρχεται σε διάστημα έως 6 

μηνών. 

 

Κατά την 31/12/2012, εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αξίας € 100 (31/12/2011: € 100) 

είχαν απομειωθεί. Η ενηλικίωση των εν λόγω απαιτήσεων έχει ως ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2012 
  

Κατά την 
31/12/2011 

  Έως 3 μήνες 0 
 

0 

  Από 3 έως 6 μήνες 0 
 

0 

  Από 6 έως 12 μήνες 0 
 

0 

  Πέραν του έτους 100 
 

100 

 
100 

 
100 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις σε ευρώ. Η κίνηση της 

πρόβλεψης απομείωσης των απαιτήσεων έχει ως ακολούθως: 
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Κατά την 

31/12/2012 
  

Κατά την 
31/12/2011 

Υπόλοιπο ενάρξεως 100 
 

100 

Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων χρήσεως  0 
 

0 

Διαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως μη εισπράξιμες 0 
 

0 

Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων 0 
 

0 

Προεξόφληση είσπραξης 0 
 

0 

Υπόλοιπο λήξεως 100 
 

100 

 

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι 

η λογιστική αξία τους. 

 

21. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 

 
Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 

31/12/2011 

  Ταμείο 1 
 

1 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 9 
 

54 

Υπόλοιπο 9 
 

55 

 

22. Μετοχικό Κεφάλαιο  

Κατά την 31/12/2012, οι μέτοχοι στην Εταιρεία ήταν οι εξής: 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 31/12/2012 

ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ 189.538 
 

78,3% 

ΣΤΑΚΟΡ ΑΒΕΕΑ 43.578 
 

18,0% 

ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8.884 
 

3,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 242.000 
 

100,0% 

 

 

23. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής 

θέσης, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο 

καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε χρήσεως επιβαρύνουν την κατάσταση 

συνολικών εσόδων με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές 

παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως 
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μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και το αντίστοιχο κόστος 

μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 

 
Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 

31/12/2011 

Άτομα: 
   

Μισθωτοί 6 
 

8 

Ημερομίσθιοι 5 
 

5 

Σύνολο 11 
 

13 

    
Ανάλυση κόστους εργαζομένων: 

   
Έξοδα μισθοδοσίας 258 

 
358 

Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού 0 
 

0 

Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 74 
 

94 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 8 
 

20 

Συνολικό κόστος 340 
 

471 

 

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2012 
  

Κατά την 
31/12/2011 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 4 
 

10 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (7) 
 

(25) 

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 8 
 

20 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 6 
 

4 

 

Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία 

εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά 

μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2012 έχουν ως 

ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2012 
  

Κατά την 
31/12/2011 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 12 
 

22 

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές (6) 
 

(17) 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 6 
 

4 

    

    
Κόστος υπηρεσίας 6 

 
19 

Χρηματοοικονομικό κόστος 1 
 

0 

Αναλογιστικά (κέρδη) ζημιές 1 
 

0 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους 0 
 

0 

Συνολική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 8 
 

20 
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Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως: 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 4 
 

10 

Κόστος υπηρεσίας 6 
 

19 

Χρηματοοικονομικό κόστος 1 
 

0 

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 1 
 

0 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (7) 
 

(25) 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους 0 
 

0 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 6 
 

4 

    
Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης: 

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης 
Μέθοδος της Προβεβλημένης 

Πιστούμενης Μονάδος 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 2,0% 

Μέση ετήσια μακροχρόνια μισθολογική ωρίμανση 2,5% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,5% 

 

 

 

24. Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις ποσού € 55 αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις για την κάλυψη 

μελλοντικών εξόδων και δαπανών που πιθανώς προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο των 

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές 

 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 51 

25. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται 

ως ακολούθως: 

 
Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 

31/12/2011 

  Προμηθευτές 821 
 

1.075 

  Προκαταβολές πελατών 89 
 

118 

  Ασφαλιστικοί οργανισμοί 16 
 

19 

  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 16 
 

0 

Υπόλοιπο 942 
 

1.213 

 

 

26. Δάνεια 

Το δάνεια της Εταιρείας έχει χορηγηθεί από Ελληνική τράπεζα και είναι εκπεφρασμένα σε 

ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία των οικονομικών 

καταστάσεων, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε 

μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. 

 
Κατά την 31/12/2012 

 
Κατά την 31/12/2011 

Πιστωτικό Ίδρυμα 
Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις 
Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις  
Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις 
Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 2.300 0 
 

0 2.300 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 2.300 0 
 

0 2.300 

 

Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας 

ανακατατάχθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, λόγω της μη έμπρόθεσμης καταβολής 

δόσης του ομολογιακού δανείου. 

 

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων 

της και επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της εκάστοτε χρήσεως.  

 

 

27. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους 

μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι 

συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2012 και την 31η 

Δεκεμβρίου 2012, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
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Κατά την χρήση 1/1- 

31/12/2012  
Κατά την 31/12/2012 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Έσοδα από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Έξοδα προς 
συνδεδεμένα 

πρόσωπα 
  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ 0 99 
 

0 314 

ΣΤΑΚΟΡ ΑΒΕΕΑ 81 85 
 

487 0 

ΕΛΒΑΤ ΑΕΒΕ 8 0 
 

11 0 

ΙΝΦΟΚΡΑΦΤ ΕΠΕ 0 31 
 

0 0 

Σύνολο 90 215 
 

498 314 

 

Κατά την 1/1-31/12/2012 δεν υπήρχαν πάσης φύσεως συναλλαγές και αμοιβές των Μελών 

της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας. Κατά την 31/12/2012 δεν 

υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της Διοίκησης και 

Διευθυντικά Στελέχη αντίστοιχα. 

 

28. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

28.1 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2012 δεν είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική 

μίσθωση ακινήτων. 

 

Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων και αυτοκινήτων τα οποία 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσεως 1/1-31/12/2012 ανήλθαν 

σε € 0 (1/1-31/12/2011: € 69). 

 

28.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που 

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

28.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2010. Η Εταιρεία θεωρεί ότι 

έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις (€ 55) έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να 

προκύψουν κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων χρήσεων, βάσει 

των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και διερμηνειών των 

φορολογικών νόμων.  

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2012 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές της 
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Εταιρείας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Με την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Για την περσινή χρήση 2011, ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας έχει ολοκληρωθεί από 

τους Νόμιμους Ελεγκτές της Εταιρείας με την χορήγηση της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης, στην οποία διατυπώθηκε γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

της Διοίκησης, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναμένεται με την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων να προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικείες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

29. Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων Γεγονότα 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 
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