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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» την 27 Απριλίου 2009, έχουν δηµοσιοποιηθεί µέσω του τύπου. Επισηµαίνεται ότι 
τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της 
οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα 
στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις 
κονδυλίων. 
 
 
Κορτέσης Ιωάννου Μιχαήλ  
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 

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

 2

 

 

 
Π   Ε   Ρ   Ι   Ε   Χ   Ο   Μ   Ε   Ν   Α 

 
Σελίδα 

 
 
Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου…………………………………...                3-7 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.……………………….. ..           8-9 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως………………………………………….             11 

 

Ισολογισµός……………………………………………………………………….    12 

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης………………………………………              13 

 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών……………………………………………….…..        14 

 

Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων…………………..          15-53 

 
 
 

 
 
 
 
 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 

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

 3

Έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  
ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

επί των Οικονοµικών Καταστάσεων για τη χρήση  
από 1/1/2008 έως 31/12/2008 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

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

∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2008. 

 
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 τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως 

ανήλθε σε € 9.676 έναντι € 6.809 την προηγούµενη χρήση 2007. Η ποσοστιαία αύξηση 

ανέρχεται σε 42,1 %. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων 

αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων  

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

οικονοµικής χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των € (619) έναντι € (517) της προηγούµενης 

χρήσεως 2007. Η αύξηση των ζηµιών ανέρχεται σε (19,7) %. 

 

 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 

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

 4

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους  

Τα καθαρά κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόµενης 

οικονοµικής χρήσεως ανήλθαν σε € (589) εµφανίζοντας µείωση (ζηµιών) σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση 2007 € (524).  
 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

κλειόµενης οικονοµικής χρήσεως ανήλθαν σε € 301, εµφανίζοντας βελτίωση σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση κατά την οποία ανήλθαν σε € (289) που οφείλεται κυρίως στις ταµειακές 

ροές από τα αποθέµατα και τις απαιτήσεις. 
 

Επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

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

€ 357 έναντι € 1.123 κατά την προηγούµενη χρήση. 
 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008 και 2007 έχουν ως 

ακολούθως: 

 

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας  Κατά την 31/12/2008  Κατά την 31/12/2007 
∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις + Αποθέµατα  2.489   3.399  

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  3.469  
72% 

 3.713  
92% 

 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας µειώθηκε κατά την κλειόµενη χρήση σε 72 % (2007: 92 %). Ο 

δείκτης αυτός καταδυκνείει την αυξηµένη ανάγκη ρευστότητας της Εταιρείας, η οποία 

εκτιµάται ότι θα ικανοποιηθεί µε τη λήψη χορηγήσεων. 

 
∆είκτης Περιθωρίου κέρδους  Κατά την 31/12/2008  Κατά την 31/12/2007 

Μικτά κέρδη χρήσεως   758   596  
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως  9.676  

8% 
 6.809  

9% 

 

Ο δείκτης περιθωρίου κέρδους κατά την κλειόµενη χρήση κυµάνθηκε σε 8 %, δηλάδή στα 

ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (2007: 9%).  

 

∆είκτης Συνολικού Χρέους  Κατά την 31/12/2008  Κατά την 31/12/2007 
Υποχρεώσεις  3.500   3.782  
Καθαρή Θέση  710  

493% 
 1.299  

291% 

 

Ο δείκτης συνολικού χρέους αυξήθηκε σε 493 % (2007: 291 %) κυρίως λόγω της µείωσης 

της καθαρής θέσεως της Εταιρείας κατά € 589. 
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Κέρδη/(ζηµιές) ανά Μετοχή  Κατά την 31/12/2008  Κατά την 31/12/2007 
Σύνολο Κερδών/(Ζηµιών) Χρήσεως     

Μέσος Αριθµός Μετοχών  
(2,0946) 

 
 

 
(3,2758) 

 
 

 

Τα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή ανήλθαν σε (2,0946) κατά την κλειόµενη χρήση έναντι (3,2758) 

της προηγούµενης χρήσεως. 

 
 
Β. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης  
     χρήσεως και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης 

οικονοµικής χρήσεως, καθώς και η επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

έχουν ως ακολούθως: 

• Η Εταιρεία, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, µε την από 

25/04/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφάσισε όπως 

συντάσσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της προαιρετικά σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. για τις χρήσεις που 

ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και στο εξής. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσεως 1/1 - 31/12/2008 είναι οι πρώτες που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις 

αρχές και τους κανόνες των ∆.Π.Χ.Α.. Συνεπώς, η Εταιρεία εφάρµοσε τις διατάξεις 

του ∆.Π.Χ.Α. 1 "Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς" µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2007, καθώς υπήρχε 

ανάγκη παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσεως στην 

ίδια βάση. Οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν 

σύµφωνα µε τις αρχές και κανόνες των ∆.Π.Χ.Α. ήταν αυτές της χρήσεως που 

έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 

 

 

Γ. Μερισµατική πολιτική και λοιπά διανεµόµενα κέρδη 
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διανοµής 

µερίσµατος. 

 
 
∆. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
Υφίστανται διάφοροι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος µεταβολής τιµών, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο 
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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 2009 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.  

 

Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού, ούτε χορηγήσεις τραπεζών και 

συνεπώς οι λειτουργικές ταµειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές 

στην αγορά των επιτοκίων.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία προκειµένου να περιορίσει τους πιστωτικούς κινδύνους αξιολογεί την 

πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. 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 

 
Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µέσω της συνετής διαχείρισης των ταµειακών 

διαθεσίµων και του ορθού προγραµµατισµού των εισπράξεων και των πληρωµών. 

 

Ε. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόµενης διατηρεί εγκαταστάσεις/υποκαταστήµατα στις 

εξής διευθύνσεις. 

• Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα 

• 8οχλµ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα 
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• Σολάρι, Άγιος Γιανόπουλος, Κέρκυρα 

• Αλυκές, Κέρκυρα 

 
ΣΤ. Στοιχεία  και  εκτιµήσεις  για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για  
την επόµενη χρήση 
Η σοβαρή διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει επεκταθεί 

στην πλειοψηφία των τοµέων της παγκόσµιας οικονοµίας και ενδέχεται να επηρεάσει 

αρνητικά την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά η ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας θα αναλάβει δράσεις που θα διασφαλίσουν την περαιτέρω ενίσχυση των 

οικονοµικών µας µεγεθών µέσω της αύξησης των πωλήσεων και της συγκράτησης των 

δαπανών. 

 
Ζ. ∆ραστηριότητες 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 
Με την από 20/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των                       

€ 1.000.000,00 (ποσό σε €) µε κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ύψους υποχρέωσης προς 

προµηθεύτρια εταιρεία. Η εν λόγω αύξηση εγκρίθηκε µε σχετική απόφαση της Νοµαρχίας 

Κέρκυρας και καταχωρήθηκε στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών την 8/4/2009. 

 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα του 

ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 γεγονότα, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν 

ουσιωδώς την οικονοµική θέση της Εταιρείας. 

 

 

Κέρκυρα, 27 Απριλίου 2009 

 

Με εκτίµηση, 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

Κορτέσης Ιωάννου Μιχαήλ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  
"ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της "ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον 

ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και 

περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 

των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη διατήρηση συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 

απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη 

αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και 

την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε 

βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 

απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια 

του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 

τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την 

εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης 

ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 
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την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από 

τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών 

καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από 

κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, 

την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε 

την προσοχή σας στο γεγονός ότι  τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί µικρότερα 

από το 1/2 του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχει περίπτωση 

εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης                        

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/20. 

 
Αθήνα, 15 Μαΐου 2009 

   Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 
 
                                                        Βρασίδας Σπ. ∆αµηλάκος 
                                                              Α.Μ. ΣΟΕΛ  22791 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
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 Σηµείωση  1/1-31/12/2008  1/1-31/12/2007 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις   9.676  6.809 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 7  (8.919)  (6.212) 
Μικτό κέρδος   758  596 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 8  108  91 
   866  687 
      
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9  (576)  (601) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10  (828)  (578) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 11  (79)  (25) 
Λειτουργικά αποτελέσµατα   (618)  (518) 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 12  (2)  0 
Αποτελέσµατα προ φόρων   (619)  (517) 
Φόρος εισοδήµατος 13  31  (6) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων   (589)  (524) 
      
      
Κέρδη/ (Ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)      
  Βασικά 14  (2,0946)  (3,2758) 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση  31/12/2008  31/12/2007 
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 15  1.695  1.666 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 16  2  3 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 17  13  13 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13  11  0 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού   1.721  1.682 
      
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 19  1.358  1.884 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20  708  1.236 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 21  422  279 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.489  3.399 
      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   4.210  5.081 
      
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 22  2.810  2.810 
Υπόλοιπο κερδών/(ζηµιών) εις νέο   (2.100)  (1.511) 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων   710  1.299 
      
      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 23  10  8 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 13  0  30 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους 24  20  31 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   30  68 
      
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25  3.460  3.698 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις   10  15 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   3.469  3.713 
      
Σύνολο υποχρεώσεων   3.500  3.782 
      

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   4.210  5.081 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

  Ειδικά 
αποθεµατικά 

Υπόλοιπο 
εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 όπως προγενέστερα είχαν απεικονισθεί 1.360 0 0 0 (1.001) 400 

Προσαρµογές πρώτης υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Α. 0 0 0 0 14 (27) 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 1.360 0 0 0 (987) 373 

Κέρδη/ (Ζηµιές) χρήσεως 2007 µετά από φόρους 0 0 0 0 (524) (524) 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.450 0 0 0 0 1.450 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 2.810 0 0 0 (1.511) 1.299 

Κέρδη/ (Ζηµιές) χρήσεως 2008  µετά από φόρους 0 0 0 0 (589) (589) 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 2.810 0 0 0 (2.100) 710 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ    
 1/1-31/12/2008  1/1-31/12/2007 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:    
Κερδη/ (Ζηµιές) προ φόρων (619)  (517) 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 110  70 
Προβλέψεις 2  3 
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 21  0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2  (0) 
 (484)  (445) 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 526  (1.356) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 528  (1.168) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (239)  2.675 
(Μείον):    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (3)  (3) 
Καταβληµένοι φόροι (26)  8 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 301  (289) 
    
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:    
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (357)  (1.123) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 197  (0) 
Τόκοι εισπραχθέντες 1  3 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (158)  (1.120) 
    
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:    
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  900 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0  900 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 143  (509) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 279  787 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 422  279 
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Περιγραφή της Επιχείρησης 
 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο: Μιχαήλ Ιωάννου Κορτέσης, Πρόεδρος ∆.Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

   Νικόλαος Ευθυµίου Ραρής, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

   Αντώνιος Σ. Μπουχάγιαρ, Εντεταλµένος Σύµβουλος 

   Γεώργιος Φραγκίσκου Βρεττός, µέλος του ∆.Σ. 

 

 

Έδρα Εταιρείας: Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας - Αλυκές 

   491 00 Κέρκυρα 

   Ελλάδα 

 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:  53821/92/Β/03/04 

 

 

Ελεγκτική Εταιρεία: BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. 

   Πατησίων 81 & Χέυδεν 8-10 

   104 34 Αθήνα 

   Ελλάδα  
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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 υπηρεσίων για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων. 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας - Αλυκές, 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 65,51 % 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 1/1-31/12/2008 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 1/1-31/12/2008 έχουν συνταχθεί σύµφωνα 

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

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη 

Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 

 

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

αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

2.2 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 134 του Κ.Ν. 2190/1920 οι ανώνυµες 

εταιρείες των οποίων οι µετοχές δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 

αγορά µπορούν να συντάσσουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα 

υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η εφαρµογή 

των Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των µετόχων τους, µε απόφαση η 

οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1 
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του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 

της 25ης Απριλίου 2009 αποφάσισε όπως οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

να συντάσσονται για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. Συνεπώς, η Εταιρεία 

εφάρµοσε τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Α. 1 "Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς" µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2007. Οι 

πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές και 

τους κανόνες των ∆.Π.Χ.Α. είναι αυτές της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 

 

2.3 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 

∆.Π.Χ.Α.. 

 

2.4 Χρήση εκτιµήσεων 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση 

της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσεως, 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 ∆ιοίκησης" στη Σηµείωση 5. 

 

2.5 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 (1/1-

31/12/2008) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 27η Απριλίου 

2009. 
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2.6 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν 

εκδώσει µία σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών καθώς και τροποποιήσεων 

υφιστάµενων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις διαχειριστικές 

χρήσεωςς που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της ∆ιοικήσεως της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση 

από την εφαρµογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται στη συνέχεια: 

 

∆.Λ.Π. 39 Κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης - τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές χρήσεωςς που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2008) 

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 επιτρέπει σε µία οντότητα να προσδιορίσει ως 

αντισταθµιζόµενο στοιχείο ένα τµήµα της µεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύµανσης 

της ταµειακής ροής ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου. Μία οντότητα µπορεί να προσδιορίσει 

τις µεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταµειακές ροές που συνδέονται µε έναν µονοµερή 

κίνδυνο ως το αντισταθµιζόµενο στοιχείο, σε µια αποτελεσµατική σχέση αντιστάθµισης. Το 

τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 39 και ∆.Π.Χ.Α. 7 Αναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών µέσων - τροποποίηση 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η 

Ιουλίου 2008) 

Οι τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 39 και του ∆.Π.Χ.Α. 7 επιτρέπουν σε µία οντότητα να 

αναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (εκτός αυτών που έχουν 

αναγνωρισθεί, σύµφωνα µε τον κανόνα της εύλογης αξίας, στην εύλογη αξία τους µέσω 

αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) από την κατηγορία των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, σε ιδιαίτερες µόνο 

περιστάσεις. Επιπλέον, επιτρέπουν την αναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου, ταξινοµηµένου ως διαθέσιµο προς πώληση ή σε εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, το οποίο θα πληρούσε τον ορισµό των δανείων και των απαιτήσεων (εκτός 

αυτών που έχουν αναγνωρισθεί, σύµφωνα µε τον κανόνα της εύλογης αξίας, στην εύλογη 

αξία τους µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) στην κατηγορία των 

δανείων και απαιτήσεων, εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διατηρήσει το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές µέλλον ή µέχρι τη λήξη του. Το 

τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
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∆.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το ∆.Π.Χ.Π. 8 απαιτεί όπως η παρεχόµενη πληροφόρηση που σχετίζεται µε λειτουργικούς 

τοµείς δραστηριότητας να είναι αυτή που λαµβάνει γνώση η διοίκηση, προκειµένου να 

κατανείµει τους διαθέσιµους πόρους και να εκτιµά την απόδοση. Η εφαρµογή του εν λόγω 

προτύπου εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσει σηµαντικά τον τρόπο παρουσίασης των τοµέων 

δραστηριότητας βάσει του ∆.Λ.Π. 14 "Πληροφόρηση κατά τοµέα".  

 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

χρήσεωςς που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆.Λ.Π. 23, η προηγουµένως θεωρούµενη βασική µέθοδος 

της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, 

κόστος δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή 

παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτό 

καθορίζεται από το ∆.Λ.Π. 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του 

στοιχείου. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 1 απαιτεί όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να 

περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε τους µετόχους. Για το λόγο αυτό, εισάγεται µια νέα 

κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και τα µερίσµατα προς τους µετόχους θα εµφανίζονται 

µόνο στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις των οικονοµικών 

καταστάσεων. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών-τροποποίηση, 

Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

χρήσεωςς που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Π. 2 διευκρινίζει τον ορισµό των �προϋποθέσεων της 

κατοχύρωσης” (vesting conditions), µε την εισαγωγή του όρου �προϋποθέσεις µη 

κατοχύρωσης” (non-vesting conditions) για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή 

όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια 

την οικονοµική οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική 

αντιµετώπιση. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
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∆.Λ.Π. 32 και ∆.Λ.Π. 1 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µε δικαίωµα πρόωρης πώλησης 

στον εκδότη και υποχρεώσεις που πηγάζουν σε ρευστοποιήσεις – τροποποίηση 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009) 

Οι τροποποιήσεις των ∆.Λ.Π. 32 και ∆.Λ.Π. 1 απαιτούν όπως οι οντότητες να 

κατηγοριοποιούν χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µε δικαίωµα πρόωρης πώλησης στον εκδότη 

και χρηµατοοικονοµικά εργαλεία ή συστατικά στοιχεία χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που 

επιβάλουν στην οντότητα την υποχρέωση να επιδώσουν σε έναν άλλο συµβαλλόµενο ένα 

κατ’ αναλογία ποσοστό του καθαρού ενεργητικού της οντότητας, κατά τη ρευστοποίηση ως 

ίδια κεφάλαια, µε την προϋπόθεση ότι τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία έχουν συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά και πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση του εν λόγω 

προτύπου δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. & ∆.Λ.Π. 27 Εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις-τροποποίηση (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς που 

ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα) 

Το τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 1 επιτρέπει στις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 

∆.Π.Χ.Α. να χρησιµοποιήσουν ως τεκµαρτό κόστος, είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική 

αξία µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του αρχικού 

κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οντότητες 

και σε συνδεδεµένες εταιρείες. Η τροποποίηση επίσης καταργεί τον ορισµό της µεθόδου του 

κόστους από το ∆.Λ.Π. 27 και τον αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να 

παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Οι 

ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 27 Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις-αναθεώρηση (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 απαιτεί τα αποτελέσµατα όλων των συναλλαγών σχετικά µε 

µειοψηφικά συµµετοχικά συµφέροντα να εµφανίζονται στα ίδια κεφάλαια, εφόσον δεν 

υπάρχει αλλαγή στον έλεγχο και αυτές οι συναλλαγές δεν θα καταλήγουν πλέον σε υπεραξία 

ή κέρδη και ζηµιές. Το πρότυπο επίσης καθορίζει το λογιστικό χειρισµό όταν ο έλεγχος 

χάνεται. Οποιοδήποτε υπολειπόµενο συµµετοχικό συµφέρον στην οντότητα επανεκτιµάται 

στην εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσεως.  
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∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες & ∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.-τροποποίηση 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 

2009) 

Η τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Π. 5 διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις µιας θυγατρικής εταιρείας ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα 

πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου. Για την 

θυγατρική αυτή οφείλεται να γίνει σχετική γνωστοποίηση εφόσον ο ορισµός µιας διακοπείσας 

δραστηριότητας ικανοποιείται. Η τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Π. 1 ορίζει ότι αυτές οι 

τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α.. 

Το τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Π. 5 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθες 

τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Παρουσίαση και ∆.Π.Χ.Π. 7 

Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 28 ορίζει ότι µία επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 

αντιµετωπίζεται ως µοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά 

αποµείωσης δεν κατανέµεται σε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που 

περιλαµβάνονται στην επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης καταχωρούνται 

ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιµο 

ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης 

της επιδράσεως που θα επέλθει από τα τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 28 και ∆.Λ.Π. 32. 

 

∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού-τροποποίηση (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 36 απαιτεί στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία (µείον τα κόστη 

πώλησης) υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών να γίνονται 

γνωστοποιήσεις ανάλογες µε εκείνες του υπολογισµού της αξίας λόγω χρήσεως. Το 

τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 36 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 38 ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως 

προπληρωµή µόνο εάν έχει πραγµατοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώµατος 

πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν 
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η Εταιρεία θα αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωµή θα 

πρέπει να λογιστικοποιείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Το τροποποιηµένο 

∆.Λ.Π. 36 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε Εργαζοµένους-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Οι τροποποιήσεις του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 19 είναι:  

(α) Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα παροχών που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση 

στην οποία οι δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών 

είναι µια περικοπή, ενώ µια τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στην 

προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της 

παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών. 

(β) Ο ορισµός της απόδοσης των επενδεδυµένων στοιχείων των συνταξιοδοτικών 

προγραµµάτων έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος 

εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των επενδεδυµένων περιουσιακών στοιχείων του 

προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιµέτρηση 

της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών. 

(γ) Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε 

εργαζόµενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους δώδεκα 

(12) µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

(δ) Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα 

Περιουσιακά Στοιχεία” απαιτείται η γνωστοποίηση και όχι η αναγνώριση ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων. Το ∆.Λ.Π. 19 έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι συνεπές. 

 

∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Αναγνώριση και επιµέτρηση-τροποποίηση 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009) 

Οι τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 39 είναι οι ακόλουθες:  

(α) Επιτρέπουν σε µία οντότητα να αναταξινοµήσει ένα παράγωγο χρηµατοοικονοµικό 

στοιχείο προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των αποτελεσµάτων όταν 

ξεκινά ή παύει αντίστοιχα να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης ταµειακών 

ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. 

(β) Τροποποιεί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά 

στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση. ∆ιευκρινίζεται ότι, ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός 
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χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε τεκµηριωµένη 

ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, 

συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

(γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι 

ένα µέσο αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην εν λόγω οικονοµική 

οντότητα και αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει 

ότι, για να εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη 

λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η 

τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ∆.Λ.Π. 39 να συµβαδίζει µε το 

∆.Π.Χ.Π. 8 “Τοµείς  δραστηριοτήτων” το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να 

βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο/∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας. 

(δ) Όταν επιµετράται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  

λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να 

χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της 

διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 1 διευκρινίζει ότι ορισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία έχουν αναγνωρισθεί ως προοριζόµενα για εµπορική 

εκµετάλλευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 39 �Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: 

Αναγνώριση και επιµέτρηση” αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 1 

δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση 

του ∆.Λ.Π 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 16 απαιτεί όπως οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι 

συνήθεις δραστηριότητες περιλαµβάνουν την εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση 

περιουσιακών στοιχείων, να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης ως έσοδο στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα 

αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η 
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επακόλουθη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 7 ορίζει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από 

την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις 

ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Τα τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 16 και ∆.Λ.Π. 7 

δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθη 

τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Παρουσίαση και ∆.Π.Χ.Α. 7 

Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 28 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή 

επιχείρηση λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 “Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Αναγνώριση και επιµέτρηση” επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆.Λ.Π. 

32 “Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση” και ∆.Π.Χ.Π. 7 

“Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις” θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι 

όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 28. Τα τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 28, ∆.Λ.Π. 

32  και ∆.Π.Χ.Π. 7 δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 29 Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες - 

τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 29 καταδεικνύει το γεγονός ότι κάποια  περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Το τροποποιηµένο 

∆.Λ.Π. 29 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 31 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες-τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση 

του ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και ∆.Π.Χ.Π. 7 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 31 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε 

κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 “Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Αναγνώριση και επιµέτρηση” επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆.Λ.Π. 

32 “Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση” και ∆.Π.Χ.Α. 7 

“Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις” θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι 

όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31 “Συµµετοχές σε κοινοπραξίες”. Το 

τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
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∆.Λ.Π. 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει τη διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν “σπανίως, ή 

καθόλου” ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή 

απόσβεσης από αυτόν της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί 

του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. 

 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε ακίνητα- τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση του 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς 

που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 40 ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση 

για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 40. 

Όπου εφαρµόζεται το µοντέλο της εύλογης αξίας θα πρέπει και τα ακίνητα αυτά να 

αποτιµηθούν στην εύλογη αξία. Σε περιπτώσεις ωστόσο που η εύλογη  αξία ενός 

επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο 

επιµετράται στο κόστος µέχρι την νωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της 

κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα. Η εν λόγω τροποίηση του ∆.Λ.Π. 40 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς που 

ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 41 απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου βασισµένο 

σε τρέχουσες τιµές αγοράς όπου οι υπολογισµοί εύλογης αξίας βασίζονται σε 

προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την άρση της απαγόρευσης να λαµβάνονται υπόψη οι 

βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Το τροποποιηµένο 

∆.Λ.Π. 41 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Υποστήριξης-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεως που ξεκινούν 

κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 20 ορίζει ότι η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο 

χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας 

βάσει του ∆.Λ.Π. 39 “Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση” και των εσόδων 

που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική  αντιµετώπιση του ∆.Λ.Π. 20. Το 

τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 20 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
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∆ιερµηνεία 15 Συµβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές χρήσεως που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η ∆ιερµηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την 

κατασκευή ακίνητης περιουσίας εµπίπτει στον σκοπό εφαρµογής του ∆.Λ.Π 11 

"Κατασκευαστικά συµβόλαια" και συνεπώς το αντίστοιχο έσοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας ή του ∆.Λ.Π. 18 "Έσοδα" και 

συνεπώς το αντίστοιχο έσοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη της κυριότητας της ακίνητης περιουσίας. Η ∆ιερµηνεία 15 δεν έχει εφαρµογή στην 

Εταιρεία. Επιπλέον, η εν λόγω διερµηνεία δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

∆ιερµηνεία 16 Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς που ξεκινούν κατά ή µετά την 

1η Οκτωβρίου 2008) 

Η ∆ιερµηνεία 16 έχει εφαρµογή σε µια οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο 

ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και 

πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39. Η διερµηνεία αυτή 

παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µια οικονοµική οντότητα πρέπει να 

καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για 

το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµισµένο στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία 16 δεν έχει 

εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 17 ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους 

(εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές χρήσεωςς που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 

2009) 

Η ∆ιερµηνεία 17 παρέχει οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της διανοµής µη χρηµατικών 

περιουσιακών στοιχείων όταν η υποχρέωση έχει αναληφθεί και η διανοµή έχει λάβει χώρα. 

Αυτή περιλαµβάνει διανοµή τόσο συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων όσο και πιο 

περίπλοκες συναλλαγές, όπως διασπάσεις εταιρειών. Οι εν λόγω οδηγίες δεν έχουν 

εφαρµογή όταν το περιουσιακό στοιχείο που µεταβιβάζεται ελέγχεται από την ίδια οντότητα 

πριν και µετά τη συναλλαγή, συνεπώς δεν έχει σχέση µε διανοµές µεταξύ θυγατρικής και 

Μητρικής Εταιρείας, ούτε µε µεταβιβάσεις µεταξύ θυγατρικών οι οποίες τεκµαίρονται ως 

διανοµές. Επίσης, δεν έχουν εφαρµογή εάν µια µητρική εταιρεία διανέµει µέρος της 

επένδυσης της σε µια θυγατρική, δηµιουργώντας µια µειοψηφική συµµετοχή αλλά 

διατηρώντας τον έλεγχο. Σε αυτήν την περίπτωση η διανοµή λαµβάνεται υπόψη σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε το Μάιο του 2008). Περαιτέρω, η 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 27

∆ιερµηνεία διευκρινίζει πως έχει εφαρµογή µόνο σε διανοµές όπου όλοι οι µέτοχοι χρήζουν 

ίσης µεταχείρισης. Εάν µια οντότητα διανέµει περιουσιακά στοιχεία στους µετόχους της οι 

οποίοι αποτελούν συγχρόνως µια µητρική εταιρεία και µη ελέγχουσα πλειοψηφία, ολόκληρη 

η διανοµή βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρµογής της ∆ιερµηνείας 17 καθώς µέρος των 

περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάζονται ελέγχονται από την ίδια οντότητα πριν και µετά 

την µεταβίβαση.  

 

∆ιερµηνεία 18, Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρµογή για 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). 

Η ∆ιερµηνεία 18 διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. για τις συµφωνίες όπου µια εταιρεία 

λαµβάνει από πελάτη ένα ενσώµατο στοιχείο παγίου ενεργητικού, που πρέπει στη συνέχεια 

να χρησιµοποιήσει είτε για να συνδέσει τον πελάτη σε ένα εµπορικό δίκτυο ή για να 

παράσχει στον πελάτη συνεχή πρόσβαση στην προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (όπως 

παροχή ηλεκτρισµού, καυσίµων ή νερού). Η ∆ιερµηνεία 18 παρέχει επίσης οδηγίες για τον 

χειρισµό µεταβίβασης µετρητών από πελάτες. Η ∆ιερµηνεία 18 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 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 του ενεργητικού και παθητικού που είναι 

εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

 

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 

στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων. 
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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 την 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 στα 

αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, 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: 

 

Κτίρια - εγκατ/σεις κτιρίων        50 έτη 

Μηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις      12 έτη 

Μεταφορικά µέσα         10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός       15 έτη 
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. 

 

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

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ 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 το λογαριασµό αποτελεσµάτων 

µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η 

εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

 

Λογισµικά προγράµµατα  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 στα αποτελέσµατα χρήσεως. 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 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 
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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 ιδιοπαραγώµενα 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. 

 

3.6.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 

αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό 

την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου 

από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

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

στην εύλογη αξία. 
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Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

3.6.2 ∆άνεια 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 ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

3.6.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως την 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. 

 

3.6.4 ∆ιαθέσιµα 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 στη καθαρή 
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θέση. 

 

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 αποτελεσµάτων ως 

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

κατηγορίας. 

 

3.6.5 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 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, 

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 στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

3.8 ∆ιαθέσιµα 

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 
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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. Όταν η Εταιρεία αγοράζει τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου της, το τίµηµα συν 

οποιοδήποτε προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος πλην των εισοδηµατικών φόρων, 

απεικονίζεται αφαιρετικά της καθαρής θέσεως έως ότου αυτές πωληθούν ή ακυρωθούν. 

Όπου τέτοιες (ίδιες) µετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται µεταγενέστερα, οποιοδήποτε 

αποτέλεσµα προκύπτει από τη διάθεση αυτών καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 
3.10 Μερίσµατα 

Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από 

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
3.11 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 

στα αποτελέσµατα χρήσεως σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

3.12 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 του 

ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της 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. 
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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 ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 

αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

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 του Ισολογισµού. 

 

3.13 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 του ισολογισµού, 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 

του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 
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 Method). Τα 

καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της χρήσεως συµπεριλαµβάνονται στο κόστος 

µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την 

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 
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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. 

 

3.14 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 

το 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.  

 
3.15 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 ισολογισµού 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 οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 
3.16 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 
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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.  

 
3.17 Έξοδα 
3.17.1 Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

 

3.17.2 Κόστος χρηµατοδότησης 

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 

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

 

3.18 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.  

 

3.19 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της 

δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός 

τοµέας). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε δραστηριότητες που είναι παρεµφερείς µεταξύ τους 

(αναφορά στη Σηµείωση 1) και για το λόγο αυτό δεν παρατίθεται ανάλυση ανά κλάδο 

δραστηριότητας. 

 

 

4. ∆ιαχείριση 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.  
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Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές 

πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 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 Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

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. 

 

Έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων δεν υπάρχει καθώς η Εταιρεία δεν έχει συµάψει τραπεζικό 

δανεισµό. Επίσης, η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προίόντα. 

 
4.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία προκειµένου να περιορίσει τους πιστωτικούς κινδύνους αξιολογεί την 

πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. 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. 

 
 
4.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µέσω της συνετής διαχείρισης των ταµειακών 

διαθεσίµων και του ορθού προγραµµατισµού των εισπράξεων και των πληρωµών.                           
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4.4 Εύλογη Αξία 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που κυκλοφορούν στο εµπόριο στις ενεργές 

αγορές (οι εµπορικές συναλλαγές) είναι βασισµένη στις τιµές αγοράς την ηµεροµηνία 

Ισολογισµού. Η αναφερόµενη τιµή της αγοράς που χρησιµοποιείται για χρηµατοοικονοµικούς 

σκοπούς από την Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιµή προσφοράς. Η εύλογη αξία των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε µια ενεργή αγορά καθορίζεται 

από κατάλληλες για κάθε περίπτωση τεχνικές αποτιµήσεων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 

χρησιµοποιεί πληθώρα µεθόδων και κάνει υποθέσεις που βασίζονται στις συνθήκες αγοράς 

που υπάρχουν σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού.  

 

 

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 ∆ιοίκησης 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: 

 

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 ∆ιοίκηση 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 ∆.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 
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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. Περισσότερες πληροφορίες 

δίνονται στη Σηµείωση 24. 

 

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 ∆ιοίκηση 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 υπηρεσίων για την 

επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων. 

 

 

7. Κόστος πωλήσεων 
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Χρήση 1/1 - 
31/12/2008  Χρήση 1/1 - 

31/12/2007 
Κόστος πωλήσεων εµπορευµάτων  8.919  6.212 

Υπόλοιπο 8.919  6.212 
8. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 
Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Χρήση 1/1 - 
31/12/2008  Χρήση 1/1 - 

31/12/2007 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1  1 
Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες 65  47 
Έσοδα από παροχη υπηρεσιών σε τριτους 8  16 
Έσοδα από µεσιτείες 22  24 
Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 0  4 
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 12  0 

Υπόλοιπο 108  91 
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9. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Χρήση 1/1 - 
31/12/2008  Χρήση 1/1 - 

31/12/2007 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 176  246 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 21  20 
Λοιπές παροχές τρίτων 258  229 
Έξοδα από φόρους και τέλη 7  1 
∆ιάφορα έξοδα 71  65 
Έξοδα αποσβέσεων 43  38 
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 1  1 

Υπόλοιπο 576  601 
 

 

10. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Χρήση 1/1 - 
31/12/2008  Χρήση 1/1 - 

31/12/2007 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 498  316 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 57  34 
Λοιπές παροχές τρίτων 26  18 
Έξοδα από φόρους και τέλη 28  8 
∆ιάφορα έξοδα 151  169 
Έξοδα αποσβέσεων 67  31 
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 2  2 

Υπόλοιπο 828  578 
 

 

11. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Χρήση 1/1 - 
31/12/2008  Χρήση 1/1 - 

31/12/2007 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζηµιές 26  21 
Αµοιβές και έξοδα αποσπασµένου προσωπικού 21  0 
Ζηµιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 21  4 
Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων 11  0 

Υπόλοιπο 79  25 
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12. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 0  1 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 3  2 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 3  3 
    
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1  3 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0  0 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 1  3 
    

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (2)  0 

 
 
13. Φόρος Εισοδήµατος 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Προβλέψεις για φόρους προηγουµένων χρήσεων 10  10 
Αναβαλλόµενος φόρος (41)  (4) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως (31)  6 

    

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

    
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (619)  (517) 
      

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας (2008: 
25 %, 2007: 25 %) (155)  (129) 
∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη φορολογία εισοδήµατος 114  126 

Προβλέψεις για φόρους προηγουµένων χρήσεων 
10  10 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως (31)  6 

 

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 
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ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή 

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

Εταιρεία ετεροχρονισµένη φορολογική απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 49  (30) 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (38)  (35) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό 11  (30) 
    
    

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Υπόλοιπο έναρξης (30)  (34) 
Φόρος αποτελεσµάτων 41  4 

Υπόλοιπο τέλους 11  (30) 

    

 Κατά την 
31/12/2007   

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2008 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις        
Οικονοµικές αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (39)  (8)  0  (47) 
Επανεκτίµηση παγίων  4  5  0  9 
 (35)  (3)  0  (38) 
        
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και 
προσαρµογή αποσβέσεων  άϋλων παγίων στοιχείων 4  11  0  14 

Τακτοποίηση κέρδους από πώληση παγίων 0  3  0  3 
Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Ν. 2065/92 0  30  0  30 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 2  0  0  2 

 5  44  0  49 
        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στον 
Ισολογισµό (30)  41  0  11 

 
 
14. Κέρδη/ (Ζηµιές) ανά µετοχή 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών/(ζηµιών) ανά µετοχή έχει ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 
Κέρδη/ (Ζηµιές) αποδοτέες στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας (589)  (524) 
    
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 281.000  159.836 
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών    
Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 281.000  159.836 
    
Κέρδη/ (Ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) (2,0946)  (3,2758) 
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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 31/12/2007 817 169 61 477 254 0 1.778 
Χρεώσεις Χρήσεως 2008 0 0 13 319 25 26 357 
Πιστώσεις Χρήσεως 2008 0 0 0 272 0 26 272 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 817 169 74 524 279 0 1.862 
        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2007 0 36 8 30 38 0 112 
Χρεώσεις Χρήσεως 2008 0 17 5 61 25 0 109 
Πιστώσεις Χρήσεως 2008 0 0 0 54 0 0 54 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 0 53 13 38 63 0 167 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2007 817 132 54 448 216 0 1.666 
Κατά την 31/12/2008 817 115 61 487 216 0 1.695 

 

Οι αποσβέσεις της τρέχουσας χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των 

ασώµατων ακινητοποιήσεων) κατά € 0 (2007: € 0) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά € 43 

(2007: € 38) τα έξοδα διοίκησης και κατά € 67 (2007: € 31) τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης. 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

 

 

16. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Λογισµικά 
προγράµµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης   
Κατά την 31/12/2007 5 5 
Προσθήκες Χρήσεως 2008 0 0 
Μειώσεις Χρήσεως 2008 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 5 5 
   
Σωρευµένες αποσβέσεις   
Κατά την 31/12/2007 2 2 
Προσθήκες Χρήσεως 2008 1 1 
Μειώσεις Χρήσεως 2008 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 3 3 
   
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 31/12/2007 3 3 
Κατά την 31/12/2008 2 2 
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17. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας ποσού € 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 στον Ισολογισµό της 
31ης ∆εκεµβρίου 2008 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους 

µέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσµάτων 
χρήσεως 

Επενδύσεις 
κατεχόµενες 
ως την λήξη 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 

ροών 

∆ιαθέσιµα για 
πώληση 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 0 0 0 0 0 0 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 0 0 0 0 0 0 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 728 0 0 0 0 728 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 
µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 
χρήσεως 

0 0 0 0 0 0 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 422 0 0 0 0 422 

Σύνολο 1.150 0 0 0 0 1.150 
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Στοιχεία ενεργητικού όπως 
εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 
31ης ∆εκεµβρίου 2007 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους 

µέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσµάτων 
χρήσεως 

Επενδύσεις 
κατεχόµενες 
ως την λήξη 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 

ροών 

∆ιαθέσιµα για 
πώληση 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 0 0 0 0 0 0 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 0 0 0 0 0 0 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.256 0 0 0 0 1.256 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 
µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 
χρήσεως 

0 0 0 0 0 0 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 279 0 0 0 0 279 

Σύνολο 1.535 0 0 0 0 1.535 

 
 
19. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Εµπορεύµατα 1.347  1.944 
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 72  0 

 1.418  1.944 

Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα αποθέµατα (60)  (60) 

Υπόλοιπο 1.358  1.884 

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

της κλειόµενης χρήσεως ανέρχεται στο ποσό των € 60. 
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20. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

  Πελάτες 407  445 
  Επιταγές εισπρακτέες 245  565 
  Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 18  0 
  Χρεώστες διάφοροι 51  243 
  Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 2  2 
  Έξοδα επόµενων χρήσεων 5  0 
 728  1.256 
  Μείον : Προβλέψεις (20)  (20) 

Υπόλοιπο 708  1.236 

 

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

σύνολο των εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας, αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 
  Πελάτες 407  445 
  Επιταγές εισπρακτέες 245  565 
  Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 18  0 
  Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 670  1.011 
  Μείον : Προβλέψεις (20)  (20) 
  Υπόλοιπο εµπορικών απαιτήσεων 650  991 

 

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

µηνών το µέγιστο.Τα υπόλοιπα των εµπορικών απαιτήσεων εντός του εµπορικού κύκλου 

κατά την 31/12/2008 ανέρχονταν σε: 

 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 
Εντός εµπορικού κύκλου για Εταιρείες Οµίλου ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ 185  3 
Εντός εµπορικού κύκλου για λοιπές Εταιρείες 464  988 
Σύνολο ληξιπρόθεσµων 20  20 
Σύνολο 670  1.011 

 
 
Κατά την 31/12/2008, δεν υπήρχαν εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες να είχαν 

καταστεί ληξιπρόθεσµες και να µην είχαν αποµειωθεί. Κατά την 31/12/2008, εµπορικές 

απαιτήσεις της Εταιρείας αξίας € 20 (31/12/2007: € 20) είχαν αποµειωθεί. Η ενηλικίωση των 

εν λόγω απαιτήσεων έχει ως ακολούθως: 
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 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 
  Έως 6 µήνες 0  0 
  Από 6 έως 12 µήνες 0  0 
  Πάνω από 12 µήνες 20  20 
 20  20 

 

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

πρόβλεψης αποµείωσης των απαιτήσεων έχει ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 
Υπόλοιπο ενάρξεως 20  20 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων χρήσεως 0  0 
∆ιαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως µη εισπράξιµες 0  0 
Αναστροφή αχρησιµοποίητων προβλέψεων 0  0 
Προεξόφληση είσπραξης 0  0 
Υπόλοιπο λήξεως 20  20 

 

Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι 

η λογιστική αξία τους. 

 

 
21. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 
  Ταµείο 17  8 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 406  270 

 422  279 
 

 

22. Μετοχικό Κεφάλαιο  
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 281.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές 

αξίας € 10,00 εκάστη. Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2008, 

οι µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2008 

ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α. 149.640  53,3% 
ΣΤΑΚΟΡ Α.Ε. 102.750  36,6% 
ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 24.263  8,6% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ  4.347  1,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 281.000  100,00% 
 
 
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 του ισολογισµού, προεξοφλούµενο 

στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι 

δουλευµένες παροχές κάθε χρήσεως επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε αντίστοιχη 

αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους 

υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µειώνουν αντίστοιχα τη 

συνταξιοδοτική υποχρέωση. 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας και το αντίστοιχο κόστος 

µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 
Άτοµα:    
Μισθωτοί 18  16 
Ηµεροµίσθιοι 4  4 
Σύνολο 22  20 
    
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:    
Έξοδα µισθοδοσίας 674  562 
Έξοδα αποζηµιώσεων προσωπικού 0  7 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2  3 
Συνολικό κόστος 677  572 
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Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 8  5 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσεως 2  3 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 10  8 

 

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 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν ως 

ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 9  8 
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 1  0 
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό 10  8 
    
    
Κόστος υπηρεσίας 2  3 
Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσεως 2  3 
    
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως: 
 
 
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 8  5 
Κόστος υπηρεσίας 2  3 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 10  8 
 
 
Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης: 

   

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης Μεθοδός της προβεβληµένης 
πιστούµενης µονάδος 

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 2,00% 
Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του Α.Ε.Π. 3,00% 
Μέση ετήσια µακροχρόνια µισθολογική ωρίµανση 4,20% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,70%  4,90% 
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20 Μηδέν 

 

 
24. Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους  
Οι προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους 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. Η κίνηση 

των προβλέψεων για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα έχει ως ακολούθως: 

 



ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 50

 
Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 

31/12/2007 
Υπόλοιπο ενάρξεως 31  21 

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 10   10 

Χρησιµοποίηση προβλέψεων για κάλυψη εξόδων εντός της χρήσεως (21)  0 

Υπόλοιπο 20  31 
 
Σηµειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως η Εταιρεία περαίωσε φορολογικά 

τις χρήσεις 2003 έως και 2006 και προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού € 21 

για τις οποίες είχε σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη. 

 

25. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται 

ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

  Προµηθευτές 3.297  3.561 
  Επιταγές πληρωτέες 13  23 
  Ασφαλιστικοί οργανισµοί 30  29 
  Πιστωτές διάφοροι 42  77 
  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 7  7 
  Προκαταβολές πελατών 71  0 

Υπόλοιπο 3.460  3.698 

 
 
26. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού 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 1/1-31/12/2008 και την 31η 

∆εκεµβρίου 2008, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 

 Κατά τη χρήση               
1/1-31/12/2008  Κατά τη χρήση              

31/12/2008 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Έσοδα από 
συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

Έξοδα προς 
συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

  
Απαιτήσεις 

από 
συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

ΕΛΜΑ  86 4.350  3 2.679 
ΣΤΑΚΟΡ 467 877  170 438 
ΕΛΒΑΤ 0 0  15 0 
ΙΝΦΟΚΡΑΦΤ 0 43  0 0 
Σύνολο 554 5.270  188 3.117 
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Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών Στελεχών της 

Εταιρείας κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθαν σε € 52. Κατά την 31/12/2008 υφίστανται 

απαιτήσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη 

συνολικού ποσού € 0 καθώς και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της 

∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 41. 

 
 
27. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

27.1 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2008 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση 

ακινήτων. 

 

Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων και αυτοκινήτων τα οποία 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως της χρήσεως 1/1-31/12/2008 

ανήλθαν σε € 121 (1/1-31/12/2007: € 118). 

 

Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων και 

αυτοκινήτων βάσει µη ακυρώσιµων συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως 

ακολούθως: 

  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 
Μέχρι 1 έτος  122  121 
Από 1 έως και 5 έτη  121  165 
Πάνω από 5 έτη  534  582 
  776  868 

 

27.2 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που 

ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

27.3 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 και 2008. Η Εταιρεία θεωρεί ότι 

έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να 

προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρηµάτων των 

φορολογικών ελέγχων προηγούµενων ετών και διερµηνειών των φορολογικών νόµων. 
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28. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
Με την από 20/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των                        

€ 1.000.000,00 (ποσό σε €) µε κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ύψους υποχρέωσης προς 

προµηθεύτρια εταιρεία. Η εν λόγω αύξηση εγκρίθηκε µε σχετική απόφαση της Νοµαρχίας 

Κέρκυρας και καταχωρήθηκε στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών την 8/4/2009. 

 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού 

της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

 

29. Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που 

συντάσσει και δηµοσιεύει προαιρετικά η Εταιρεία ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εδοµένης της ανάγκης 

παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσεως στην ίδια βάση, η 

αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, µε συνέπεια τη 

διαφοροποίηση των οικονοµικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και 

δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας. 

Οι κύριες προσαρµογές στις οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν την 31η 

∆εκεµβρίου 2006 και 31η ∆εκεµβρίου 2007 έχουν ως ακολούθως: 

 

29.1 Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεων 2006 και 2007 
Οι προσαρµογές που διενεργήθηκαν επί των κονδυλίων των Ιδίων Κεφαλαίων των χρήσεων 

που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και 31η ∆εκεµβρίου 2007 έχουν ως ακολούθως: 
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  1/1/2008  1/1/2007 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν απεικονισθεί σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.  1.348  400 
Επίδραση από την αποτίµηση των ασώµατων ακινητοποιήσεων  (17)  (0) 
Επίδραση από την προσαρµογή των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει ωφέλιµης 
ζωής  157  153 

Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα αποθέµατα  (60)  (60) 
Προσαρµογή αξίας εµπορικών απαιτήσεων και λοιπών εισπρακτέων λογαριασµών  (20)  (20) 
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  (8)  (5) 
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας  (30)  (34) 
Σχηµατισµός προβλέψεων προς κάλυψη διαφορών φορολογικού ελέγχου  (31)  (21) 
Καταχώρηση καταθέσεων µετόχων σε λογιαριασµό πιστωτών διαφόρων    (41)  (41) 
Σύνολο προσαρµογών  (49)  (27) 
Επενδεδυµένα κεφάλαια κατά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  1.299  373 

 

 

29.2 Συµφωνία Αποτελεσµάτων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως προ φόρων 
2007 
Οι προσαρµογές που διενεργήθηκαν επί των κονδυλίων των Αποτελεσµάτων χρήσεως προ 

φόρων της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 έχουν ως ακολούθως: 

  1/1-
31/12/2007 

Σύνολο Αποτελεσµάτων Προ Φόρων, όπως είχαν απεικονισθεί σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.  (501) 
∆ιαγραφή εξόδων εγκαταστάσεως και αποσβέσεων τους που δεν αναγνωρίζονται   (17) 
Επίδραση από την προσαρµογή των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει ωφέλιµης ζωής  4 
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  (3) 
Σύνολο προσαρµογών  (16) 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  (517) 

 

 

 

Κέρκυρα, 27 Απριλίου 2009 
 
 
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος  Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 
   Ο Προϊσταµένος Λογιστηρίου 
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