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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2γ. του Ν. 3556/2007) 

 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ευτύχιος Βασιλάκης, Aντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνων Σύμβουλος, Δημήτριος Μαγγιώρος, Μέλος και Αντωνία Δημητρακοπούλου, Μέλος, υπό την 
ως άνω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 
 

α)Οι εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/06/2017, οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της 
εταιρείας AUTOHELLAS ATEE, καθώς και των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο.  
β) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη 
θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων 
ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν. 
 
 
 

Κηφισιά, 05 Σεπτεμβρίου 2017    
 
 

    
      Ευτύχιος Βασιλάκης        Δημήτριος Μαγγιώρος    Αντωνία Δημητρακοπούλου 
  
 
 
 
         Αντιπρόεδρος  
και Διευθύνων Σύμβουλος           Μέλος      Μέλος  
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B.Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Προς τους μετόχους της  Ανώνυμης Εταιρείας «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .» 
 
Εισαγωγή 

 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική  κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «AUTOHELLAS 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές 
συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της 
εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η Διοίκηση 
έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «Δ.Λ.Π.» 34). Δική μας ευθύνη είναι να 
εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με 
βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 

 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία 
θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε 
γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2017   

 
 
 

 
ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                   
Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι 
Α.Μ 155                                                                                 

Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 

Σαμαράς Δημήτριος  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34161 
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Γ.  ΑUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2017 

 
 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις 1/434/3-7-2007 και 7/448/11-10-2007 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των επενδυτών: 

• Για την χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της εταιρείας και του 
Ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που έγιναν. 

• Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της 
τρέχουσας οικονομικής χρήσης και την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον Όμιλο κατά το δεύτερο 
εξάμηνο της υπό εξέταση χρήσης, 

• Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 
 
 
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  

 
Τα βασικά αντικείμενα της εταιρείας είναι το Renting  (βραχυχρόνια μίσθωση) και το Fleet Management 
(μακροχρόνια μίσθωση και διαχείριση στόλου). 
 
Το Renting, καλύπτει τις ανάγκες ενοικίασης τόσο των ιδιωτών όσο και εταιρειών για περιστασιακές και 
μικρής διάρκειας ενοικιάσεις έως 1 έτος. 
 
Το Fleet Management καλύπτει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες αυτών για μίσθωση και διαχείριση του 
στόλου των αυτοκινήτων τους. 
 
Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ εξάμηνο 2017 ανήλθε στα €150.148.715,87 έναντι 
€118.377.648,46 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών των βραχυχρόνιων και 
μακροχρόνιων ενοικιάσεων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 15,7%. Η εξωστρεφής πολιτική του 
Ομίλου με δυναμική ανάπτυξη στις χώρες του εξωτερικού οδήγησε σε αύξηση των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων της τάξεως του 20,0%. Επίσης κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε και σημαντική 

αύξηση των μακροχρόνιων εταιρικών μισθώσεων κατά 13,6%, συγκριτικά με την αντίστοιχη 
προηγούμενη περίοδο των 6 πρώτων μηνών του 2016. Για τον Όμιλο τα συνολικά έσοδα του Renting 
έφτασαν τα €25,3 εκ. στο α’ εξάμηνο 2017 έναντι €21,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην ίδια 
περίοδο οι πωλήσεις του Fleet Management έφθασαν τα € 47,8 εκ. έναντι € 42,1 εκ. της αντίστοιχης  
περυσινής περιόδου. Οι πωλήσεις των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στόλου παρουσίασαν επίσης 
αύξηση από τα περσινά επίπεδα από €14,0 κατά το α’ εξάμηνο 2016 σε €18,2 κατά το α’ εξάμηνο 2017, 
αύξηση 29,6%. 
 
Ο συνολικός Ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 26,8% με τον κύκλο 
εργασιών από την εμπορία αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών να ανέρχεται σε €58,9εκ. έναντι 
€41,2εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 42,9%.  
  
Ο κύκλος εργασιών της Autohellas στο α’ εξάμηνο 2017 έφθασε τα €81.595.933,37 έναντι 
€68.955.977,77 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο της χρήσης 2016. 
Ειδικότερα όμως ο κύκλος εργασιών από βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ενοικιάσεις παρουσίασε αύξηση 

κατά 15,5% ενώ οι πωλήσεις των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων αύξηση 19,8%. Ειδικότερα για την 
Autohellas τα συνολικά έσοδα του Renting  έφθασαν τα €17,9 εκ. στο α’ εξάμηνο 2017 έναντι €15,5 εκ. 
στο α’ εξάμηνο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 14,9%. Στην ίδια περίοδο οι πωλήσεις του Fleet 
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Management έφθασαν τα €36,5 εκ. έναντι €31,5 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,9%. 
 
Σε επίπεδο Ομίλου τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
(EBIT), ανήλθαν στα €16.465.237,83 από €11.737.568,88 του πρώτου εξαμήνου της χρήσεως του 2016. 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €12.392.083,07 από €9.306.527,19, το πρώτο εξάμηνο του 2016, 
παρουσιάζοντας θετική μεταβολή 33,2% ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν κέρδη 

€10.359.033,61 από κέρδη €8.684.279,89 το πρώτο εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 19,3%.  
 
Σε επίπεδο Εταιρείας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν στα €11.282.241,91 από €7.924.558,35 του πρώτου εξαμήνου της 
χρήσεως του 2016. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €8.311.349,46 από κέρδη €6.349.538,63 το 
πρώτο εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή 30,9%, ενώ τέλος τα αποτελέσματα μετά 
από φόρους ανήλθαν σε κέρδη €6.867.165,05 από κέρδη €6.198.859,54 το πρώτο εξάμηνο του 2016 
παρουσιάζοντας αύξηση 10,8%.  
Να σημειωθεί ότι στο πρώτο εξάμηνο 2017 έγινε αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης των μεταφορικών 
μέσων τόσο σε επίπεδο Μητρικής όσο και σε επίπεδο Ομίλου καθώς η εταιρία εκτίμησε ότι απεικονίζεται 
ορθότερα η σχέση αξίας αγοράς και πώλησης αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα για την Εταιρία από 
01/01/2017 ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης μεταφορικών μέσων από 13,8% που εφαρμοζόταν στο 
σύνολο του στόλου των αυτοκινήτων ανεξαρτήτου αξίας, διαμορφώθηκε σε 12% για αυτοκίνητα αξίας 
έως € 15.000,00 και σε 14% για τα αυτοκίνητα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των € 15.000,01. Η διαφορά 
του συντελεστή  του 2017 σε σχέση με το 2016, είχε αποτέλεσμα μειωμένες αποσβέσεις κατά  

€1.793.105,38 και μειωμένα κέρδη από πώληση αυτοκινήτων € 81.942,04.  
Για τις θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού επίσης από 01/01/2017 μεταβλήθηκε ο ετήσιος συντελεστής 
απόσβεσης μεταφορικών μέσων από ενιαίο 18% σε 14% για Βουλγαρία, Κύπρο και 15% για Ρουμανία, 
Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία και Ουκρανία. Η διαφορά του συντελεστή  του 2017 σε σχέση με το 
2016, είχε αποτέλεσμα μειωμένες αποσβέσεις κατά  €1.866.313,10 και μειωμένα κέρδη από πώληση 
αυτοκινήτων € 64.000,00.  
 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρουσιάζονται 
βασικοί δείκτες που αφορούν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, τα οποία όμως δεν είναι 
αντιπροσωπευτικά καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κερδών επιτυγχάνεται στο δεύτερο εξάμηνο. 
 
 ΔΕΙΚΤΕΣ   
 
Α. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας  

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 

 2017 2016 2017 2016 

1. Καθαρά κέρδη προ φόρων / 
Πωλήσεις  

8,3% 7,9% 10,2% 9,2% 

2. Καθαρά κέρδη μετά από φόρους / 
Πωλήσεις  

6,9% 7,3% 8,4% 9,0% 

 
Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα προ και μετά φόρων σαν ποσοστό επί του κύκλου 
εργασιών. 

 
 

Ο Όμιλος Η Εταιρία 

 2017 2016 2017 2016 

3. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων    5,0% 4,8% 4,2% 4,2% 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους ως ποσοστό επί 

των ιδίων κεφαλαίων. 
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Β. Δείκτες Δανειακής επιβάρυνσης   
 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 

4. Ξένα κεφάλαια  /  Ίδια κεφάλαια 
(χωρίς τα δικαιώματα μειοψηφίας) 

2,14 2,33 

5. Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια 
κεφάλαια (χωρίς τα δικαιώματα 
μειοψηφίας) 

1,51 1,69 

 
Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν τη σχέση των ξένων κεφαλαίων και των τραπεζικών υποχρεώσεων με τα 
ίδια κεφάλαια (χωρίς τα δικαιώματα μειοψηφίας). 
 
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ» για την λήψη αποφάσεων, 
τον στρατηγικό σχεδιασμό του και την αξιολόγηση της επίδοσής του. Οι δείκτες αυτοί βοηθούν την 
καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και λαμβάνονται 
υπόψη σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 
  
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

6. Προσαρμοσμένο EBITDA  2017 17,783,951 12,213,555 

 2016 12,868,009 8,730,691 

 
Το προσαρμοσμένο EBITDA είναι, το EBITDA όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες 
έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α. λογίζοντας τις αποσβέσεις των παγίων μεταφορικών μέσων ως 
λειτουργικά έξοδα.  
 
Συμφωνία με οικονομικές καταστάσεις: 
 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

47,502,875 33,850,939 

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων -29,719,101 -21,637,383 
Προσαρμοσμένο EBITDA 17,783,774 12,213,556 
 
  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

7. Προσαρμοσμένο EBT  2017 10,196,360 6,115,626 

 2016 5,977,252 3,020,263 

 
Το προσαρμοσμένο ΕΒΤ είναι, το EBT όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν 
συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α. μετά την εξαίρεση εκτάκτων γεγονότων που συνέβησαν μέσα στην χρήση 
και δεν αποτελούν αποτέλεσμα της κανονικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης 
χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει τα κέρδη της χρήσης που είναι ως αποτέλεσμα καθαρά από τις 
συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
Συμφωνία με οικονομικές καταστάσεις: 
 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Καθαρά κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 12,392,083  8,311,349  
Τόκοι από διαφορές απόσβεσης δανείων 1,135,680  1,135,680  
Μερίσματα Αεροπορίας Αιγαίου -3,331,403  -3,331,403  

Προσαρμοσμένο ΕΒΤ  10,196,360 6,115,626 
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  Ο Όμιλος Η Εταιρία 

8. Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 2017 56,350,284 43,367,171 

 2016 40,266,901 31,030,890 

 
Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις 
λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου πριν τις πωλήσεις των μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων και πριν τις αγορές των καινούργιων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων για τη χρήση. Ο ΕΔΜΑ 

αυτός χρησιμοποιείται από τον Όμιλο για την καλύτερη αξιολόγηση των ταμειακών επιδόσεων, της 
δυνατότητας αποπληρωμής χρέους και της διανομής μερίσματος. 
 
Συμφωνία με οικονομικές καταστάσεις: 
 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -10,242,732  -4,780,915  
Μείον Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων 85,750,405  64,468,525  
Μείον Πωλήσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων -19,157,389  -16,320,439  
Ελεύθερες ταμειακές ροές 56,350,284  43,367,171  
  
 
Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
 

Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας είναι σε Ευρώ με 
αποτέλεσμα η έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική. Ομοίως, οι θυγατρικές 
δεν εκθέτουν τον όμιλο σε ουσιώδη συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω του μεγέθους τους και των 
λειτουργικών νομισμάτων που χρησιμοποιούν.   
 
Κίνδυνος Επιτοκίων  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της διακύμανσης των επιτοκίων λόγω των 
δανείων τους σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι μειώσεις των επιτοκίων επηρεάζουν θετικά τα κέρδη της 
εταιρείας ενώ οι αυξήσεις των επιτοκίων αρνητικά. Η Εταιρεία στις 30.06.2017 δεν έχει συνάψει 
επιτοκιακά παράγωγα με στόχο την αντιστάθμιση του κινδύνου των επιτοκίων. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε 
τοις μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικών καρτών. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν ελέγχου της 
φερεγγυότητας του πελάτη ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονται και εγγυήσεις ή 
προκαταβολές. Παράλληλα η εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση την παλαιότητα των απαιτήσεών 
της και προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα της 
εταιρείας, όμως η Εταιρεία για τα καταθετικά της προϊόντα χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Επιπρόσθετα, στα ιδρύματα αυτά η 
εταιρεία έχει δανειακές υποχρεώσεις μεγαλύτερου ύψους.        
 
Κίνδυνος Τιμών 
Όσον αφορά τον κίνδυνο των μεταβολών των τιμών στην αγορά, ο Όμιλος στις 30.06.2017 εκτίθεται σε 
κίνδυνο μεταβολής της χρηματιστηριακής τιμής της συμμετοχής του στην Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. Κατά 
τη χρήση του 2017 υπήρξε θετική επίδραση στα λοιπά συνολικά έσοδα της χρήσης κατά 
€16.407.160,76. Γενικότερα η προοπτική ανάπτυξης της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε. θεωρείται δεδομένη 
εξαιτίας της ηγετικής της θέσης στον κλάδο.  

 
Τέλος, ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίθενται στον κίνδυνο της μεταβολής των τιμών των ακινήτων. Στο 
πρώτο εξάμηνο του 2008 έγινε αλλαγή στη μέθοδο επιμέτρησης των ακινήτων, τα οποία δεν 
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αποτιμώνται πλέον στην αποσβέσιμη αξία κτήσης αλλά στην εύλογη αξία τους. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα, οι αλλαγές στην αγορά των ακινήτων να επηρεάζουν τις εύλογες αξίες. Με τέλος του 2010 
η Εταιρεία επανεκτίμησε τα ακίνητά της, όπου στο σύνολό τους δεν παρουσίασαν μείωση της αξίας τους 
αλλά αντίθετα αύξηση. Στη χρήση 2012 επανεκτιμήθηκαν τα ακίνητα και προέκυψαν σημαντικές ζημίες 
συνολικού ποσού € 16.504.166,09. Κατά τη χρήση 2013 έγινε εκ νέου επανεκτίμηση των ακινήτων και 
προέκυψε πρόσθετη ζημιά ύψους € 4.534.016,30. 
 

Εποχικότητα των πωλήσεων  
Οι πωλήσεις των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, Renting, χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα καθώς 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αφίξεις τουριστών. Χαρακτηριστικά πάνω από το 85% των 
πωλήσεων πραγματοποιούνται στο εξάμηνο Μαίου – Οκτωβρίου και περίπου το 45%, μόνο τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι βραχυχρόνιες πωλήσεις να είναι ευάλωτες σε 
γεγονότα που επηρεάζουν τον τουριστικό κλάδο, ειδικότερα εφόσον συμβούν στην αρχή της σαιζόν.  
 
Βασικό παράγοντα όμως εξομάλυνσης της εποχικότητας αποτελούν οι πωλήσεις των μακροχρόνιων 
ενοικιάσεων, καθώς κατανέμονται ισόποσα στο χρόνο ενώ διαμορφώνουν το 55% του συνολικού 
ετήσιου κύκλου εργασιών από παροχή υπηρεσιών της εταιρείας. 
 
Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
Το πρώτο εξάμηνο του 2017 το operating leasing σημείωσε δυναμική ανάπτυξη με την εταιρεία να 
διατηρεί την υγιή κερδοφορία. Με την αγορά να δείχνει πλέον τη σταθεροποίηση της, σκοπός της 

εταιρείας είναι να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός, μεγεθύνοντας το μερίδιο της. 
 
Το κομμάτι των διεθνών τουριστικών αφίξεων – άρρηκτα συνδεδεμένο με το κομμάτι του rent a car 
(βραχυχρόνιες ενοικιάσεις)-  κινήθηκε στο πρώτο εξάμηνο με αύξηση μεγαλύτερη του 10% και οι 
εκτιμήσεις είναι ότι και στο σύνολο του έτους η χώρα θα παραμείνει σε παρεμφερή θετικά επίπεδα 
αφίξεων σε σχέση με το 2016. Ο στόχος της Autohellas στο κομμάτι του RaC παραμένει η πλήρης 
εκμετάλλευση των υποδομών και της συνεχούς ανανέωσης και εμπλουτισμού του στόλου αυτοκινήτων 
της,  με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μέσα από τις 
οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργηθούν.   
 
Στη Βουλγαρία, τα μηνύματα για την οικονομία είναι ιδιαίτερα θετικά με τη χώρα να βαδίζει για μια 
ακόμα χρόνια σε σημαντική ανάπτυξη. Οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις θα οδηγηθούν σε ακόμα υψηλότερα 
επίπεδα, λόγω των εταιρικών ενοικιάσεων αλλά και της αύξηση των εσόδων στους παραθαλάσσιους 
σταθμούς. Στον τομέα των μακροχρόνιων ενοικιάσεων θα υπάρξει αύξηση στον αριθμό των πελατών 
μας αλλά και στο σύνολο του στόλου.  

 
Στην Κύπρο το οικονομικό και επιχειρηματικό τοπίο της χωράς παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη με την 
οικονομία να βαδίζει το έτος 2017 σε ανάπτυξη. Η σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης θα 
συντελέσει έτσι ώστε η εταιρεία να παρουσιάσει μεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων. 
Επίσης για τον λόγο ότι η επιχειρηματική αγορά στην τοπική κοινωνία ανακάμπτει, αναμένεται σημαντική 
επέκταση του στόλου των μακροχρόνιων ενοικιάσεων.    
 
Στην Ρουμανία, οι προοπτικές για την οικονομία της χώρας το έτος 2017 παραμένουν ιδιαίτερα θετικές. 
Αναμένεται σημαντική αύξηση των εσόδων της εταιρείας με βασικό άξονα τον τομέα των μακροχρόνιων 
ενοικιάσεων. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση στον αριθμό των πελατών μας αλλά και του 
συνολικού στόλου της εταιρείας. Σημαντική κρίνεται η επέκταση της εταιρίες με ισχυρές πολυεθνικές 
εταιρίες αλλά και με ένα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις 
αναμένεται να οδηγηθούν σε υψηλότερα επίπεδα λόγω της ενίσχυσης των εταιρικών ενοικιάσεων.  
 
Στην Σερβία μετά το πέρας και του δεύτερου τριμήνου του 2017 προσβλέπουμε σε ενίσχυση της 

ηγετικής μας θέσης στο τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων. Η εταιρεία επιδιώκει να συνεχίσει την 
σύναψη συμφωνιών μίσθωσης με πολυεθνικές και τοπικές εταιρίες με θετικά οικονομικά μεγέθη. 
Αναμένεται παράλληλα ότι θα συνεχιστεί με σημαντικούς ρυθμούς η αύξηση εσόδων από μακροχρόνιες 
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ενοικιάσεις, με αναβαθμισμένο πελατολόγιο, όπως επίσης η αύξηση των εταιρικών βραχυπρόθεσμων 
ενοικιάσεων. 
 
Στο Μαυροβούνιο η αύξηση των αφίξεων το πρώτο εξάμηνο του 2017 έχει ως αποτέλεσμα η χώρα για 
μια ακόμα χρονιά να γνωρίσει σημαντική τουριστική ανάπτυξη λόγω και της ευνοϊκής διεθνούς 
συγκυρίας. Η εταιρεία μας προσβλέπει σε ενίσχυση του ηγετικού της ρόλου στο τομέα των 
βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων καθώς και ενίσχυση στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων. 

 
Στην Ουκρανία, παρά την σχετική αστάθεια του παρελθόντος, οι αναμενόμενες διεργασίες ένταξης 
στην Ε.Ε. σε συνδυασμό με το μέγεθος και την ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση της χώρας, δίνουν μια 
μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης. 
 
Στην Κροατία, ο διαρκώς αυξανόμενος ρυθμός τουριστικής ανάπτυξης της χώρας όπως διαμορφώνεται 
το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε συνδυασμό με την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία, συνεπάγεται θετικές 
προοπτικές. Η εταιρία προσβλέπει σε ανάληψη σημαντικού μεριδίου αγοράς στις βραχυχρόνιες 
ενοικιάσεις με ταυτόχρονη παρουσία και στην αγορά μακροχρόνιων ενοικιάσεων. 
 
Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό 
καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, κοινοπραξίες, καθώς επίσης τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Βασικά Διοικητικά Στελέχη της εταιρείας. Η εταιρεία 

προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και 
παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. 
 
Οι πωλήσεις της εταιρείας προς τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, διοικητικής υποστήριξης, πώλησης αυτοκινήτων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Οι τιμές 
πώλησης καθορίζονται συνήθως με τους όρους της αγοράς. Οι πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών προς 
την εταιρεία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων καθώς και πώληση 
αυτοκινήτων οι οποίες γίνονται συνήθως με τους όρους της αγοράς.  
 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το 
Δ.Λ.Π. 24. 
 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Θυγατρικές :   
Απαιτήσεις από : 30/06/17 31/12/16 
AUTOTECHNICA HELLAS ATEE 723,797.84 1,497,347.73 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LTD 202,072.59 116,243.64 
AUTOTECHNICA LTD 949,473.91 838,990.54 
AUTOTECHNICA (CYPRUS) LTD  0.00 6,202.78 
AUTOTECHNICA SERBIA DOO 100,856.42 28,275.38 
AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO 26,406.96 1,992.17 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC 46,677.74 34,618.65 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES DOO  1,174,101.00 1,174,101.00 
ANTERRA DOO 1,083,383.61 1,057,339.72 

Σύνολο 4,306,770.07 4,755,111.61 
   

   
Υποχρεώσεις προς :   
AUTOTECHNICA HELLAS ATEE 3,523,241.43 2,451,738.54 
AUTOTECHNICA LTD 4,985.91 5,822.22 

Σύνολο 3,528,227.34 2,457,560.76 
   

   
Έσοδα : 30/06/17 30/06/16 
Παροχή διοικητικήs υποστήριξηs & συμβουλευτικών υπηρεσιών   
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AUTOTECHNICA HELLAS ATEE 1,358,967.61 1,716,101.03 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LTD 85,808.85 72,260.60 
AUTOTECHNICA LTD 523.20 1,612.30 
AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED 2,093.07 11,504.22 
AUTOTECHNICA SERBIA DOO 72,514.57 78,905.00 
AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO 24,414.79 29,511.93 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC 12,059.09 18,225.23 
ANTERRA DOO 25,138.89 184,501.00 

Σύνολο 1,581,520.07 2,112,621.31 
   

Πωλήσεις αυτ/των-αντ/κων   
AUTOTECHNICA HELLAS ATEE 2,925,142.26 2,216,688.19 
AUTOTECHNICA LTD 2,198,683.80 1,855,841.70 

 5,123,826.06 4,072,529.89 
Πωλήσεις Παγίων   
AUTOTECHNICA HELLAS ATEE 901,120.51 1,797,529.03 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES DOO 0.00 0.00 
AUTOTECHNICA LTD 0.00 0.00 

 901,120.51 1,797,529.03 
Μερίσματα :   
AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED 0.00 0.00 

 0.00 0.00 
Έξοδα και αγορές :   
Αγορές(Κυρίωs) -Συντήρηση αυτ/των   
AUTOTECHNICA HELLAS ATEE 13,736,441.93 19,518,198.31 
AUTOTECHNICA LTD 16,410.74 4,974.06 

Σύνολο 13,752,852.67 19,523,172.37 
   

Εταιρίες Βασικού Μετόχου : 30/06/17 31/12/16 
Απαιτήσειςαπό :   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 187,471.52 176,349.37 
OLYMPIC AIR 256.67 177.47 

Σύνολο 187,728.19 176,526.84 
   

Υποχρεώσεις προς :   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 93,523.34 85,900.06 
OLYMPIC AIR 4,553.28 18,166.02 

Σύνολο 98,076.62 104,066.08 
   

Έσοδα : 30/06/17 30/06/16 
Πωλήσεις αυτ/των   
Παροχή υπηρεσιών   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 579,666.09 537,057.64 
OLYMPIC AIR 1,241.96 0.00 
Ενοίκια   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 245,580.00 237,060.00 
Μερίσματα    
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 3,331,403.20  5,829,955.60 

Σύνολο 4,157,891.25 6,604,073.24 
   

Έξοδα και αγορές : 30/06/17 30/06/16 
Παροχή υπηρεσιών   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 463,280.69 346,165.70 
OLYMPIC AIR 3,676.08 0.00 

Σύνολο 466,956.77 346,165.70 
   

   
   
Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες : 30/06/17 31/12/16 
Απαιτήσεις από :   
SPORTSLAND SA 5,954.88 0.00 
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ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 71,205.54 22,266.53 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ 2,385.26 966.41 

Σύνολο 79,545.68 23,232.94 
   

Υποχρεώσεις προς :   
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 1,146.47 23,718.89 

Σύνολο 1,146.47 23,718.89 
   

Έσοδα : 30/06/17 30/06/16 
Πωλήσεις αυτ/των-αντ/κων   
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 124,947.61 125,105.14 
Παροχή υπηρεσιών   
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 123,186.44 102,812.33 
SPORTSLAND SA 3,900.00 4,854.89 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ 9,353.15 4,275.74 
Ενοίκια   
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 35,880.00 31,920.00 
SPORTSLAND SA 1,080.00 1,080.00 

Σύνολο 298,347.20 270,048.10 
   

Έξοδα και αγορές : 30/06/17 30/06/16 
Ανταλλακτικά αυτ/των   
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 97,354.91 89,490.91 

Σύνολο 97,354.91 89,490.91 

 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Εταιρίες Βασικού Μετόχου : 30/06/17 31/12/16 
Απαιτήσεις από :   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 192,965.02 176,349.37 
OLYMPIC AIR 256.67 177.47 

Σύνολο 193,221.69 176,526.84 
   

Υποχρεώσεις προς : 30/06/17 31/12/16 
ΤΕΧΝΟΚΑΡ  ΑΒΕΕ 0.00 0.00 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 106,861.91 89,663.57 
OLYMPIC AIR 4,553.28 18,166.02 

Σύνολο 111,415.19 107,829.59 
   

Έσοδα : 30/06/17 30/06/16 
Παροχή υπηρεσιών   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 583,098.69 538,596.24 
OLYMPIC AIR 1,241.96 0.00 
Ενοίκια   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 245,580.00 237,060.00 
Μερίσματα    
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 3,331,403.20 5,829,955.60 

Σύνολο 4,161,323.85 6,605,611.84 
   

Έξοδα και αγορές : 30/06/17 30/06/16 
Παροχή υπηρεσιών   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 463,280.69 350,900.82 
OLYMPIC AIR 3,676.08 0.00 
Σύνολο 466,956.77 350,900.82 

   
Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες : 30/06/17 31/12/16 
Απαιτήσεις από :   
SPORTSLAND SA 5,954.88 0.00 
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 319,751.06 258,333.30 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ 2,385.26 966.41 

Σύνολο 328,091.20 259,299.71 
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Υποχρεώσεις προς :   
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 204,564.95 213,107.74 
OLYMPIC ΕΜΠ.Κ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΑΕ 0.00 0.00 

Σύνολο 204,564.95 213,107.74 
   

Έσοδα : 30/06/17 30/06/16 
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 1,227,534.27 1,343,104.92  
Παροχή υπηρεσιών   
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 123,186.44 102,812.33 
SPORTSLAND SA 3,900.00 4,854.89 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ 9,353.15 4,275.74 
Ενοίκια   
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 35,880.00 31,920.00 
SPORTSLAND SA 1,080.00 1,080.00 

Σύνολο 1,400,933.86 1,488,047.88 
   

Έξοδα και αγορές : 30/06/17 30/06/16 
Ανταλλακτικά αυτ/των   
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 1,394,846.11 1,324,310.53 

Σύνολο 1,394,846.11 1,324,310.53 

 

 

Έχει παρασχεθεί εγγύηση για λήψη δανείου της θυγατρικής εταιρείας AUTOTECHNICA LTD μέχρι του 
ποσού των €6.000.000. Επίσης, για τη θυγατρική AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED, έχει δοθεί 
εγγύηση για λήψη δανείου μέχρι ύψους  €4.500.000, για τη θυγατρική AUTOTECHNICA FLEET 
SERVICES S.R.L. έχει δοθεί εγγύηση για λήψη δανείου μέχρι €15.300.000, για τη θυγατρική 
AUTOTECHNICA SERBIA D.O.O. έχει δοθεί εγγύηση για λήψη δανείου μέχρι ύψους €7.800.000 και τη 
θυγατρική AUTOTECHNICA MONTENEGRO D.O.O. έχει δοθεί εγγύηση για λήψη δανείου μέχρι ύψους 
€500.000. Τέλος για την AUTOTECHNICA HELLAS ATEE έχει δοθεί εγγύηση ύψους €11.850.000. 
 
 
 
 
 
 

Κηφισιά, 05 Σεπτεμβρίου 2017 
 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 

 
 Ευτύχιος Βασιλάκης 
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Δ.1. Οικονομικές Καταστάσεις  AUTOHELLAS 
 
 
 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (I)    
    
    

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημείωση 30/6/2017 31/12/2016 

    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 4 314,844,631.04 286,131,642.21  
Επενδύσεις σε ακίνητα 5 58,249,877.73 58,249,877.73  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  465,729.53 487,121.63  
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6 20,555,111.10 20,555,111.10  
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις/Κοινοπραξίεs 7 13,107,688.92 13,017,688.92  
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 8 69,126,616.40 52,719,455.64  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  6,382,603.18 5,422,722.84  
Λοιπά στοιχεία  759,094.55 548,939.93 

  483,491,352.45 437,132,560.00 
    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα  6,546,451.49 5,175,198.68  
Πελάτες   23,834,528.92 18,140,948.75  
Λοιπές απαιτήσεις  3,898,749.37 8,964,034.64  
Προκαταβολές  5,900,260.77 6,240,451.49  
Χρηματ/κά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0.00 0.00  
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  25,730,188.29  16,632,747.09  

  65,910,178.84  55,153,380.65  
    

    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  549,401,531.29  492,285,940.65  

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Κεφάλαια και αποθεματικά     
Μετοχικό κεφάλαιο  3,908,400.00  3,908,400.00  
Υπέρ το άρτιο  130,552.60  130,552.60  
Λοιπά αποθεματικά  68,031,748.31 50,552,708.57  
Κέρδη εις νέον  92,977,604.64  102,273,157.54  

  165,048,305.55  156,864,818.71  
    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  165,048,305.55  156,864,818.71  

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια  127,750,301.55 216,899,266.22  
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  30,259,196.97 26,154,064.05  
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους   1,293,293.00  1,293,293.00  

  159,302,791.52  244,346,623.27  
    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  70,077,264.71  46,336,274.69  
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια  150,736,280.07  38,759,592.67  
Τρέχων  φόρος εισοδήματος  4,236,889.44  5,978,631.31  

  225,050,434.22  91,074,498.67  
    

    
    
Σύνολο υποχρεώσεων  384,353,225.74  335,421,121.94  

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  549,401,531.29  492,285,940.65  
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Δ. 1.Οικονομικές Καταστάσεις  AUTOHELLAS 
 
 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (II)    
    

 Σημείωση 
01/01/17-
30/06/17 

01/01/16-
30/06/16 

Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις:    
Πωλήσεις 9 81,595,933.37  68,955,977.77  
Κόστος πωλήσεων  -64,764,603.25  -55,950,553.06  
Μικτά Αποτελέσματα  16,831,330.12  13,005,424.71  
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 9 2,685,359.60  2,501,500.61  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -6,075,616.53  -5,666,009.71  
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  -2,139,946.55  -1,874,621.15  
Άλλα έξοδα  -18,884.73  -41,736.11  
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων   11,282,241.91  7,924,558.35  
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  33,850,938.65  29,028,781.23  
Χρεωστικοί τόκοι  10 -6,710,623.00  -6,287,888.40  
Πιστωτικοί τόκοι  10 408,327.35  247,913.12  
Κέρδη/Ζημιές  από επενδυτική δραστηριότητα 11 3,331,403.20  4,464,955.56  
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων  22,568,696.74  21,104,222.88  
          Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                                               22,568,696.74  21,104,222.88  

Καθαρά κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων  8,311,349.46  6,349,538.63  
 Φόρος εισοδήματος 12 -1,444,184.41  -150,679.09  

Καθαρά κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρουs  6,867,165.05  6,198,859.54  
    

Λοιπά συνολικά εισοδήματα    
α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων    
(α1)Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :    
Κέρδη/Ζημιές  περιόδου  16,407,160.76  -5,496,815.28  
 Φόρος εισοδήματος  -4,758,076.62  1,594,076.44  
β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων    
(β1)Αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων    
Φόρος αναπροσαρμογής   0.00  0.00  
(β2 )Aναλογιστικα κέρδη και ζημιές     
Κέρδη /ζημίες)περιόδου  0.00  0.00  
 Φόρος εισοδήματος  0.00  0.00  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους  11,649,084.14  -3,902,738.84  
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  18,516,249.19  2,296,120.70  

    
    

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  0.5649  0.5099  



 
 
 

 Autohellas  A.T.E.E 

 
 

 
 

 

 

 
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις  

Χρήση 2017  

 

17 

 

Δ.1. Οικονομικές Καταστάσεις  AutoHellas 
 

 
ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       
         
    
         

 Σημειώσεις 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικό 
διαθεσίμων για 

πώληση 
χρηματοοικονομικών 

στοιχείων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποθεματικό  
Αναπροσαρμογής 

Ακινήτων 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2016  3,908,400.00 130,552.60 28,986,616.21 19,468,892.17 5,053,820.52 97,201,825.74 154,750,107.24 
- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα       -3,902,738.84 0.00 0.00 6,198,859.54 2,296,120.70 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου  0.00 0.00 -3,902,738.84 0.00 0.00 6,198,859.54 2,296,120.70 
-Διανεμηθέντα Μερίσματα       -10,332,762.35 -10,332,762.35 
- Απόκτηση εταιρειών        0.00 
-Μεταφορά        0.00 
- Ίδιες μετοχές        0.00 

Υπόλοιπα 30.06.2016  3,908,400.00 130,552.60 25,083,877.37 19,468,892.17 5,053,820.52 93,067,922.93 146,713,465.59 

         
Υπόλοιπα 01.01.2017  3,908,400.00 130,552.60 26,029,995.88 19,468,892.17 5,053,820.52 102,273,157.54 156,864,818.71 
- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα       11,649,084.14   0.00 6,867,165.05 18,516,249.19 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου  0.00 0.00 11,649,084.14 0.00 0.00 6,867,165.05 18,516,249.19 
-Διανεμηθέντα Μερίσματα       -10,332,762.35 -10,332,762.35 
- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου   0.00      0.00 
- Απόκτηση εταιρειών  0.00   0.00   0.00 
-Μεταφορά     5,829,955.60  -5,829,955.60 0.00 
- Ίδιες μετοχές        0.00 

Υπόλοιπα 30.06.2017  3,908,400.00 130,552.60 37,679,080.02 25,298,847.77 5,053,820.52 92,977,604.64 165,048,305.55 
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Δ.1. Οικονομικές Καταστάσεις  AUTOHELLAS 
 
 

Kατάσταση ταμιακών ροών (IV) 
   

Ποσά σε ευρώ 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 

Κέρδη/(Ζημιέs)  Προ φόρων 8,311,349.46  6,349,538.63  
Προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 22,568,696.74  21,104,222.88  
Προβλέψεις 600,000.00  303,936.06  
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενοικιαζομένων αυτοκινήτων -5,565,715.93  -4,862,174.88  
Τόκοι και συναφή  έξοδα 6,302,295.65  6,039,975.28  
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -3,331,403.20  -4,464,955.56  

   

 28,885,222.72  24,470,542.41  

   
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   
Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων -1,371,252.81  1,558,004.48  
Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων 1,277,578.46  -4,942,350.70  
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 19,782,178.04  14,442,612.57  
Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων -64,468,524.73  -60,389,484.51  
Πωλήσεις  ενοικιαζομένων αυτοκινήτων 16,320,438.90  13,674,324.07  

 -28,459,582.14  -35,656,894.09  

   
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ 
τόκων και φόρων 425,640.58  -11,186,351.68  
Καταβληθέντες τόκοι -5,206,555.09  -4,497,918.99  
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0.00  0.00  

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -4,780,914.51  -15,684,270.67  

   
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορές ενσώματων παγίων -1,689,967.48  -1,566,770.19  
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 807,758.17  558,165.89  
Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -90,000.00  -4,850,000.00  
Αγορά επενδυτικών ακινήτων 0.00  0.00  
Πώληση επενδυτικών ακινήτων/Επιστροφή Φόρου μεταβίβασηs ακινήτων 0.00  86,834.17  
Τόκοι Εισπραχθέντες 408,327.35  247,913.12  
Επιστροφή κεφαλαίου επενδύσεων / Μερίσματα εισπραχθέντα 3,331,403.20  5,829,955.60  
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0.00  0.00  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 2,767,521.24  306,098.59  

   
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Δάνεια αναληφθέντα 38,323,921.39  50,715,270.02  
Αποπληρωμή δανεισμού -16,880,324.57  -29,492,895.37  
Μερίσματα πληρωθέντα -10,332,762.35  -10,332,762.35  

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 11,110,834.47  10,889,612.30  

   
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9,097,441.20  -4,488,559.78  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 16,632,747.09  17,234,978.08  
Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση εταιρειών 0.00  0.00  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 25,730,188.29  12,746,418.30  
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Δ.2. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (I)    
    
    

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημείωση 30/6/2017 31/12/2016 

    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 4 419,126,414.03  377,709,184.48  
Επενδύσεις σε ακίνητα 5 44,882,058.25  44,882,058.25  
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  538,708.47  545,312.10  
Υπεραξία  1,312,539.00  1,312,539.00  
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις/Κοινοπραξίεs 7 11,063,521.53  11,429,277.32  
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 8 69,626,616.40  52,719,455.64  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  6,600,180.63  5,605,941.30  
Λοιπά στοιχεία   872,026.05  605,001.43  

  554,022,064.36  494,808,769.52  
    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα  19,144,696.30  13,914,519.17  
Πελάτες   31,736,865.71  22,599,705.15  
Λοιπές απαιτήσεις  9,556,101.96  11,393,787.00  
Προκαταβολές  8,957,691.96  8,085,200.50  
Χρηματ/κά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0.00  0.00  
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  29,073,104.87  19,984,431.22  

  98,468,460.80  75,977,643.04  
    
      

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  652,490,525.16  570,786,412.56  

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Κεφάλαια και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής   
Μετοχικό κεφάλαιο  3,908,400.00  3,908,400.00  
Υπέρ το άρτιο  79,567.60  79,567.60  
Λοιπά αποθεματικά  71,395,123.86  53,916,084.12  
Κέρδη εις νέον  132,039,664.99  137,843,349.33  

  207,422,756.45  195,747,401.05  
Δικαιώματα μειοψηφίας  0.00  0.00  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  207,422,756.45  195,747,401.05  
    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια  146,891,439.36  225,068,948.09  
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  30,995,092.16  27,015,505.29  
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους   1,824,079.23  1,824,079.23  

  179,710,610.75  253,908,532.61  
    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  95,128,029.55  59,037,937.72  
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια  165,286,122.18  55,947,025.95  
Τρέχων  φόρος εισοδήματος  4,943,006.23  6,145,515.23  

  265,357,157.96  121,130,478.90  
    
    
    

Σύνολο υποχρεώσεων  445,067,768.71  375,039,011.51  

    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  652,490,525.16  570,786,412.56  
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Δ.2. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (ΙΙ)    

  
01/01/17-
30/06/17 

01/01/16-
30/06/16 

Ποσά σε ευρώ  Σημείωση   
    

Πωλήσεις 9 150,148,715.87  118,377,648.46  
Κόστος πωλήσεων  -121,481,549.96  -95,554,958.82  

Μικτά Αποτελέσματα  28,667,165.91  22,822,689.64  
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 9 2,750,632.95  1,877,015.53  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -9,311,889.22  -8,003,437.74  
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  -5,501,334.25  -4,806,318.56  
Άλλα έξοδα  -139,337.56  -152,380.19  
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων   16,465,237.83  11,737,568.68  
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  47,502,874.70  41,028,142.63  
Χρεωστικοί τόκοι  10 -7,389,267.87  -6,865,299.08  
Πιστωτικοί τόκοι 10 440,465.70  320,580.02  
Κέρδη/Ζημιές Παραγώγων  0.00  0.00  
Ζημιές/Κέρδη  από επενδυτική δραστηριότητα 11 3,331,403.20  4,464,955.56  
Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσειs/κοινοπραξίες  -455,755.79  -351,277.99  
Κέρδη/Ζημιές  από απόκτηση εταιρειών  0.00  0.00  
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων  31,037,636.87  29,290,573.95  
          Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                                               31,037,636.87  29,290,573.95  

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)  προ φόρων  12,392,083.07  9,306,527.19  
 Φόρος εισοδήματος 12 -2,033,049.46  -622,247.30  

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs  10,359,033.61  8,684,279.89  
    
    

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιέs)  κατανέμονται σε:    
 Ιδιοκτήτες  μητρικής   10,359,033.61  8,684,279.89  
 Δικαιώματα μειοψηφίας   0.00  0.00  

  10,359,033.61  8,684,279.89  
    

Κέρδη /(Ζημιέs)μετά από φόρους ανά μετοχή (βασικά) 13 0.8522  0.7144  
    

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs  10,359,033.61  8,684,279.89  
    

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους    
α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων    
(α1)Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :   
Κέρδη (ζημιές) περιόδου  16,407,160.76  -5,496,815.28  
 Φόρος εισοδήματος  -4,758,076.62  1,594,076.44  
β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων    
(β1)Αναπροσαρμογή ενσωμάτων και άυλων στοιχείων    
Αναπροσαρμογή ενσωμάτων και άυλων στοιχείων  0.00  0.00  
Φόρος αναπροσαρμογής   0.00  0.00  
(β2 )Aναλογιστικα κέρδη και ζημιές     
Κέρδη /ζημίες)περιόδου  0.00  0.00  
 Φόρος εισοδήματος  0.00  0.00  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους  11,649,084.14  -3,902,738.84  
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  22,008,117.75  4,781,541.05  

    
    

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε:   
 Ιδιοκτήτες  μητρικής   22,008,117.75  4,781,541.05  
 Δικαιώματα μειοψηφίας   0.00  0.00  

  22,008,117.75  4,781,541.05  
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Δ.2. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       
           
                                                     ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ  

                   

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Συναλαγμα-
τικές 

διαφορές 

Αποθεματικό 
διαθεσίμων για 

πώληση 
χρηματοοικονομικών 

στοιχείων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποθεματικό 
Αναπροσαρμογής 
Ακινήτων/Αυλων 

Στοιχείων 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 
Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπα 
01.01.2016 3,908,400.00 79,567.60 -102,552.16 28,986,616.21 19,678,360.74 8,310,279.66 125,460,324.38 186,320,996.43 0.00 186,320,996.43 

- Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα     -3,902,738.84 0.00 0.00 8,684,279.89 4,781,541.05 0.00 4,781,541.05 
Συνολικό κέρδος 
(ζημία) περιόδου 0.00 0.00 0.00 -3,902,738.84 0.00 0.00 8,684,279.89 4,781,541.05 0.00 4,781,541.05 
- Απόκτηση 
εταιρείαs        0.00 0.00 0.00 

-Διανεμηθέντα 
Mερίσματα        -10,332,762.35 -10,332,762.35 0.00 -10,332,762.35 

-Μεταφορά        0.00 0.00 0.00 

Υπόλοιπα 
30.06.2016 3,908,400.00 79,567.60 -102,552.16 25,083,877.37 19,678,360.74 8,310,279.66 123,811,841.92 180,769,775.13 0.00 180,769,775.13 

           
Υπόλοιπα 
01.01.2017 3,908,400.00 79,567.60 -102,552.16 26,029,995.88 19,678,360.74 8,310,279.66 137,843,349.33 195,747,401.05 0.00 195,747,401.05 

- Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα     11,649,084.14   10,359,033.61 22,008,117.75 0.00 22,008,117.75 
Συνολικό κέρδος 
(ζημία) περιόδου 0.00 0.00 0.00 11,649,084.14 0.00 0.00 10,359,033.61 22,008,117.75 0.00 22,008,117.75 

-Διανεμηθέντα 
Mερίσματα        -10,332,762.35 -10,332,762.35 0.00 -10,332,762.35 

-Μεταφορά     5,829,955.60  -5,829,955.60 0.00 0.00 0.00 

Υπόλοιπα 
30.06.2017 3,908,400.00 79,567.60 -102,552.16 37,679,080.02 25,508,316.34 8,310,279.66 132,039,664.99 207,422,756.45 0.00 207,422,756.45 
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Δ.2. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
 
 

Kατάσταση ταμιακών ροών (IV)   
   

 01/01-30/06/17 01/01-30/06/16 

Κέρδη/(Ζημιέs)Περιόδου (προ φόρων) 12,392,083.07  9,306,527.19  
Προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 31,037,636.87  29,290,573.95  
Προβλέψεις 600,000.00  303,936.06  
Συναλλαγματικές διαφορές  -1,769.20  6,114.95  
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  -6,868,893.57  -6,020,469.29  
Τόκοι και συναφή έξοδα  6,948,802.17  6,544,719.06  
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες/κοινοπραξίες 455,755.79  351,277.99  
Αποτελέσματα  επενδυτικής δραστηριότητας -3,331,403.20  -4,464,955.56  

 41,232,211.93  35,317,724.35  

   
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   
Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων -5,430,604.04  -316,133.70  
Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων -5,847,757.61  -12,536,493.10  
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 32,467,414.80  23,193,500.29  
Αγορές αυτοκινήτων -85,750,405.42  -81,038,274.93  
Πωλήσεις αυτοκινήτων 19,157,389.24  16,120,449.20  

 -45,403,963.03  -54,576,952.24  

   
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ τόκων και φόρων -4,171,751.10  -19,259,227.89  
Καταβληθέντες τόκοι -5,910,338.85  -5,075,329.67  
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -160,641.74  -316,367.15  

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -10,242,731.69  -24,650,924.71  

   
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορές ενσώματων παγίων -4,289,950.79  -3,709,408.08  
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 1,969,649.35  643,693.39  
Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -590,000.00  -680,000.00  
Αγορά ακινήτων προς επένδυση 0.00  0.00  
Πώληση ακινήτων προς επένδυση /Επιστροφή Φόρου μεταβίβασηs ακινήτων 0.00  86,834.17  
Τόκοι Εισπραχθέντες 465,604.59  320,580.02  
Επιστροφή κεφαλαίου επενδύσεων / Μερίσματα εισπραχθέντα 3,331,403.20  5,829,955.60  
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0.00  0.00  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 886,706.35  2,491,655.10  

   
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Δάνεια αναληφθέντα 50,320,824.29  57,997,093.05  
Αποπληρωμή δανεισμού -21,543,362.95  -31,691,128.70  
Μερίσματα πληρωθέντα -10,332,762.35  -10,332,762.35  

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 18,444,698.99  15,973,202.00  

   
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9,088,673.65  -6,186,067.61  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 19,984,431.22  22,131,519.52  
Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση εταιρειών 0.00  50,086.00  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 29,073,104.87  15,995,537.91  
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Δ.3. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρία AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η ‘’Εταιρία’’) είναι ανώνυμη εταιρία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 
1962 και δραστηριοποιείται στον τομέα εκμίσθωσης αυτοκινήτων. 

 Η εταιρία είναι εγκατεστημένη στην διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής, το site είναι www.hertz.gr και είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών (κλάδος ‘‘Eκμίσθωση Αυτοκινήτου’’). 

2. Δομή του Ομίλου 
 
1. Θυγατρικές:  

Εταιρία Έδρα 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 

 

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κηφισιά Αττικής Μητρική  

AUTOTECHNICA LTD Σόφια Βουλγαρίας 99,99% 
(Πρώτη ενοποίηση 30.09.2003 λόγω 

απόκτησής της το 2003)  

AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED  Λευκωσία Κύπρου 100% 
(Πρώτη ενοποίηση 31.12.05 λόγω ίδρυσής της 

το 2005) 

AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L. 
Βουκουρέστι 

Ρουμανίας 
100% 

(Πρώτη ενοποίηση 31.03.07 λόγω ίδρυσής της 

το 2007) 

AUTOTECHNICA HELLAS ATEE Κηφισιά Αττικής  100% 
(Πρώτη ενοποίηση 31.03.08 λόγω ίδρυσής της 

το 2008)-Σημ.8 Οικον.Καταστάσεων 

A.T.C. AUTOTECHNICA (CYPRUS) LTD Λευκωσία Κύπρου  100% 
(Πρώτη ενοποίηση 30.06.08 λόγω ίδρυσής της 

το 2008)-Σημ.8 Οικον.Καταστάσεων 

 AUTOTECHNICA SERBIA DOO Βελιγράδι Σερβίας 100% 
(Πρώτη ενοποίηση 31.03.10 λόγω ίδρυσής της 

το 2010) 

AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO 
Ποντκόριτσα 

Μαυροβουνίου 
100% 

(Πρώτη ενοποίησή της 31.12.2010 λόγω 

ίδρυσής της το 2010) 

AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC Κίεβο Ουκρανίας 100% 
(Πρώτη ενοποίησή της 31.03.2015 λόγω 

ίδρυσής της το 2015) 

AUTOTECHNICA FLEET SERVICES DOO  Ζάγκρεμπ Κροατίας  100% 
(Πρώτη ενοποίησή της 30.06.2015 λόγω 

ίδρυσής της το β’ τρίμηνο του 2015) 

ANTERRA DOO  Ζάγκρεμπ Κροατίας  100% 

(Πρώτη ενοποίησή της 30/06/2016 λόγω 

οριστικοποίησης  απόκτησης το β’ τρίμηνο 
2016)  

 
2. Συγγενείς/Κοινοπραξίες:  

Εταιρία Έδρα 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 
 

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. (Κοινοπραξία) Νέα Κηφισιά Αττικής 50% 
(Πρώτη ενσωμάτωση 30.09.05 
λόγω αύξησης συμμετοχής μας 
στο κεφάλαιό της το 2005) 

SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Κοινοπραξία) 

Κηφισιά Αττικής 50% 
(Πρώτη ενσωμάτωση 31.03.08 

λόγω ίδρυσής της το 2008) 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. (Συγγενής) Χερσόνησος Κρήτης  47,446% 

(Πρώτη ενσωμάτωση 31.03.2015 

λόγω αύξησης συμμετοχής μας 
στο κεφάλαιό της το 2015) 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις θυγατρικές της (Ο Όμιλος). Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω 
στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος σε 
αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. Οι συγγενείς είναι εταιρείες πάνω στις οποίες ασκείται 
ουσιώδη επιρροή. Οι εταιρείες αυτές στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι κοινοπραξίες είναι 
εταιρείες στις οποίες ασκείται από κοινού έλεγχος. Οι εταιρείες αυτές στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης. 

 
 

http://www.hertz.gr/
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3. Οι σημαντικές  λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος  

 
3.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της AUTOHELLAS A.T.E.E. αφορούν την περίοδο 01.01.2017-30.06.2017. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λειτουργικό νόμισμα είναι το ευρώ.  
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία (συμμετοχικοί τίτλοι) που επιμετρώνται  στην εύλογη αξία και τα ακίνητα που από το 2008 επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Για τη 
σύνταξή τους χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές, εκτιμήσεις  και μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2016. Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 05/09/2017. 
 
 
3.2. Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες  
 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και 
απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές 
εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η 
οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός 
περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που 
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες»  

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι 
διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις 
συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες 
παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις 
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων.   

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών 
αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές”  
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες 
ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν 
τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του 
κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης 
διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά 
των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους 
στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε 
«διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν 
αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
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Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για 
εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι 
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 
που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές 
σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 
 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και 
οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

Τα εν λόγω πρότυπα δεν είχαν εφαρμογή στην περίοδο.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των 
πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε 
αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 
ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα 
συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη 
χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη 
μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η 
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές 
παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο 
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για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό 
χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να 
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 
σύμβασης. Η Εταρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια Συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

Το πρότυπο εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και θέτει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων καθώς και 
τις σχετικές με αυτά γνωστοποιήσεις. Ο σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει πληροφορίες που να αντιπροσωπεύουν πιστά τα συμβόλαια αυτά. Το 
πρότυπο θέτει τις βάσεις για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων 
στην οικονομική θέση, την οικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και 
διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά 
σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία 
παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης 
υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται 
από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις αναμένεται να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός 
του 2017. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια 
συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της 
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των 
οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες 
οι οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι 
τροποποιήσεις αναμένεται να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του 2017. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο 
το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για 
συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τα ανωτέρω πρότυπα δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου. 
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3.3. Eνοποίηση – Επιμέτρηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων 
 
Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος της απόκτησης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της 
ανταλλαγής. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνιστούν μια επιχειρηματική ενοποίηση 
αποτιμώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων 
που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων 
που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Ενδο-ομιλικές συναλλαγές και ενδο-ομιλικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του ομίλου διαγράφονται. Οι 
απραγματοποίητες ζημίες, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές 
των θυγατρικών είναι ίδιες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο. 

Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), με τα ποσοστά συμμετοχής να κυμαίνονται από 20 – 50% των δικαιωμάτων 
ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός 
των επενδύσεων σε συγγενείς περιλαμβάνει και την υπεραξία μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης. 

Το μερίδιο του ομίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζημίες των συγγενών επιχειρήσεων μετά την απόκτηση καταχωρείται στα αποτελέσματα, ενώ αυτό επί των 
μεταβολών των αποθεματικών μετά την απόκτηση, καταχωρείται στα αποθεματικά. Όλες αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των 
επενδύσεων. Στην περίπτωση που το μερίδιο του ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς εξισωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής στην συγγενή, δεν 
αναγνωρίζονται ζημιές, με εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς.  

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές,  συγγενείς και κοινοπραξίες,  στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον 
τις ζημίες απομείωσης.  

 
3.4. Λειτουργικοί τομείς 
 
 Ο όμιλος έχει τρεις διοικητικούς και λειτουργικούς τομείς που αφορούν την ενοικίαση και πώληση αυτοκινήτων στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Κροατία. 
 Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς είναι ο ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις σημαντικές λογιστικές πολιτικές των ετησίων 

οικονομικών καταστάσεων. 
 Η αποδοτικότητα των τομέων επιμετράται στην βάση του  καθαρού αποτελέσματος μετά και από φόρους. 
 Οι λειτουργικοί τομείς είναι στρατηγικές μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες ενοικίασης και πώλησης αυτοκινήτων σε διαφορετικά οικονομικά 

περιβάλλοντα και για το λόγο αυτό  παρακολουθούνται ξεχωριστά από το διοικητικό συμβούλιο (CODM). 
 

 01/01/17-30/06/17 

 ΕΛΛΑΔΑ  ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΥΤ/ΩΝ - 

ΑΝΤ/ΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

  
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 69,650,195.60 57,386,368.21 23,112,152.06  150,148,715.87 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΕΣΟΔΑ 912,501.41 18,554,763.36 798,422.72 -20,265,687.49 0.00 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  -54,919,264.22 -69,735,796.06 -17,968,477.51 21,141,987.83 -121,481,549.96 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  15,643,432.79 6,205,335.51 5,942,097.27 876,300.34 28,667,165.91 
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1,140,359.32 1,610,273.63   2,750,632.95 
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 1,545,000.28   -1,545,000.28 0.00 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  -5,605,346.53 -2,827,762.72 -1,547,479.91 668,699.94 -9,311,889.22 
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  -1,149,835.55 -3,998,211.40 -353,287.30  -5,501,334.25 
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ  25,316.27 -21,322.29 -143,331.54  -139,337.56 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ -6,710,623.00 -120,916.91 -582,866.85 25,138.89 -7,389,267.87 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 408,327.35 4,111.72 53,165.52 -25,138.89 440,465.70 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 0.00    0.00 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3,331,403.20    3,331,403.20 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΌ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -455,755.79       -455,755.79 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 8,172,278.34 851,507.54 3,368,297.19 0.00 12,392,083.07 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  -1,403,853.80 -246,937.19 -382,258.47 0.00 -2,033,049.46 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 6,768,424.54 604,570.35 2,986,038.72 0.00 10,359,033.61 
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 22,708,341.52 376,619.17 7,952,676.18  31,037,636.87 
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

460,336,258.24 5,682,528.78 
88,003,277.34 

 554,022,064.36 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 518,411,439.67 31,865,658.80 102,213,426.69  652,490,525.16 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -376,331,250.08 -23,196,328.00 -45,540,190.63  -445,067,768.71 

 
 
 

 01/01/16-30/06/16 

 ΕΛΛΑΔΑ  ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΥΤ/ΩΝ - 

ΑΝΤ/ΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

  
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 58,404,577.28 40,008,066.10 19,965,005.08  118,377,648.46 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΕΣΟΔΑ 2,166,033.10 23,229,152.78 166,929.89 -25,562,115.77 0.00 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  -48,639,951.85 -57,234,423.81 -16,132,135.10 26,451,551.94 -95,554,958.82 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  11,930,658.53 6,002,795.07 3,999,799.87 889,436.17 22,822,689.64 
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 757,383.37 1,119,632.16   1,877,015.53 
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 1,744,117.24   -1,744,117.24 0.00 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  -5,446,204.71 -2,309,295.96 -1,102,618.14 854,681.07 -8,003,437.74 
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  -1,062,295.15 -3,373,170.93 -370,852.48  -4,806,318.56 
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ  74,634.89 -143,638.06 -83,377.02  -152,380.19 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ -6,287,888.40 -68,504.52 -508,906.16  -6,865,299.08 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 247,913.12 447.52 72,219.38  320,580.02 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 0.00    0.00 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4,464,955.56    4,464,955.56 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΌ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -351,277.99       -351,277.99 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 6,071,996.46 1,228,265.28 2,006,265.45 0.00 9,306,527.19 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  -70,191.88 -356,196.93 -195,858.49 0.00 -622,247.30 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 6,001,804.58 872,068.35 1,810,406.96 0.00 8,684,279.89 

         
      
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 21,243,867.66 162,328.53 7,884,377.76  29,290,573.95 
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 403,878,077.66 4,140,796.50 71,558,372.08  479,577,246.24 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 456,974,744.90 21,032,315.64 83,472,545.65  561,479,606.19 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -331,300,067.80 -13,959,614.04 -35,450,149.22  -380,709,831.06 

 
 
Οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα διότι απευθύνονται κυρίως σε τουρίστες που επισκέπτονται τις χώρες κατά τους θερινούς 
μήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το 57% περίπου  των συνολικών εσόδων των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων να πραγματοποιείται τους μήνες Ιούλιο-
Σεπτέμβριο. Είναι αναπόφευκτο λοιπόν παρά τη μεγάλη συμμετοχή των μακροχρόνιων ενοικιάσεων στο σύνολο και την σταθερότητά τους, η 
εποχικότητα των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων να οδηγεί και το σύνολο του κύκλου εργασιών αλλά κυρίως των αποτελεσμάτων χρήσεως της Autohellas, 
σε μεγάλα μεγέθη τους καλοκαιρινούς μήνες και σαφώς μικρότερα στις αρχές και το τέλος κάθε χρονιάς. Παράλληλα η εποχικότητα αυτή αντιμετωπίζεται 
με προσλήψεις εποχικού προσωπικού και αγορές και πωλήσεις του στόλου πριν την έναρξη και στο τέλος της σαιζόν αντίστοιχα. Γεγονός όμως είναι ότι 
λειτουργικές δαπάνες όπως η μισθοδοσία διοικητικού προσωπικού και λοιπά παρόμοια έξοδα παραμένουν σταθερά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.  Στην 
τρέχουσα περίοδο η διοίκηση άλλαξε τον τρόπο παρακολούθησης των τομέων, ενοποιώντας τις χώρες του εξωτερικού σε ένα τομέα, δεδομένου ότι 
έχουν ομοειδή χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε στα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου.  
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα κατά την 30.06.2017 αναλύονται ως εξής:  
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Καταθέσεις σε τράπεζες 28,888,471.75 25,620,051.39 

Μετρητά  184,633.12 110,136.90 

Σύνολα: 29,073,104.87 25,730,188.29 
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4. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Ο Όμιλος  
 
 
 

 

Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά Έπιπλα Πάγια 
Σύνολο 

 
Οικόπεδα & κτιριακές  & μηχ/κος μέσα & λοιπός υπό 

  
 εγκατ/σεις εξοπλισμός 

 
εξοπλισμός εκτέλεση 

 01.01.2016 

       Κόστος ή εκτίμηση 43,959,590.92 31,484,189.30 3,441,674.46 366,527,545.40 12,923,519.58 553,474.13 458,889,993.79 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -6,342,433.99 -2,513,068.79 -117,311,607.66 -11,102,820.91 0.00 -137,269,931.35 

Αναποσβ. αξία  01/01/2016 43,959,590.92 25,141,755.31 928,605.67 249,215,937.74 1,820,698.67 553,474.13 321,620,062.44 
01.01– 30.06.2016 

       Υπόλοιπο έναρξης 43,959,590.92 25,141,755.31 928,605.67 249,215,937.74 1,820,698.67 553,474.13 321,620,062.44 

Συναλλαγματικέs διαφορέs 0.00 0.00 0.00 -4,252.45 -1,793.45 0.00 -6,045.90 
Προσθήκες 259,387.41 463,877.42 330,474.80 79,541,691.71 685,065.74 251,872.66 81,532,369.74 

Προσθήκες από απόκτηση εταιρειών 0.00 0.00 0.00 857.44 114,328.56 0.00 115,186.00 
Πωλήσεις/Διαγραφές 0.00 0.00 -198,110.06 -822,116.40 -40,533.18 0.00 -1,060,759.64 

Μεταφορά σε εμπορεύματα 0.00 0.00 0.00 -33,868,389.11 0.00 0.00 -33,868,389.11 
Αποσβέσεις περιόδου 0.00 -543,190.51 -69,664.68 -28,160,133.31 -452,174.75 0.00 -29,225,163.25 
Μειώσεις αποσβ.από απόκτηση 

εταιρειών 
  

0.00 -857.44 -102,305.87 
 

-103,163.31 
Μειώσεις αποσβ.Πωλ./Διαγρ 0.00 0.00 137,974.63 261,483.75 34,073.35 0.00 433,531.73 

Μειώσεις  μεταφ.σε εμπ/τα 0.00 0.00 0.00 23,918,128.56 0.00 0.00 23,918,128.56 
Αναποσβ. αξία 30.06.2016 44,218,978.33 25,062,442.22 1,129,280.36 290,082,350.49 2,057,359.07 805,346.79 363,355,757.26 
Κόστος ή εκτίμηση 44,218,978.33 31,948,066.72 3,574,039.20 411,375,336.59 13,578,281.38 805,346.79 505,500,049.01 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -6,885,624.50 -2,444,758.84 -121,292,986.10 -11,520,922.31 0.00 -142,144,291.75 
Αναποσβ. αξία 30.06.2016 44,218,978.33 25,062,442.22 1,129,280.36 290,082,350.49 2,057,359.07 805,346.79 363,355,757.26 

01.07 – 31.12.2016 
       Υπόλοιπο έναρξης 44,218,978.33 25,062,442.22 1,129,280.36 290,082,350.49 2,057,359.07 805,346.79 363,355,757.26 

Συναλλαγματικέs διαφορέs 0.00 0.00 0.00 3,733.41 -986.71 0.00 2,746.70 

Προσθήκες 589,784.30 61,099.75 717,384.83 57,995,960.55 960,870.05 781,609.28 61,106,708.76 
Πωλήσεις/Διαγραφές 0.00 0.00 -73,555.00 -2,042,302.56 -20,677.33 0.00 -2,136,534.89 

Μεταφορά σε εμπορεύματα 0.00 0.00 0.00 -40,071,234.54 0.00 0.00 -40,071,234.54 
Αποσβέσεις περιόδου 0.00 -584,867.70 -93,069.63 -31,922,936.52 -537,226.04 0.00 -33,138,099.89 
Μειώσεις αποσβ.Πωλ./Διαγρ 0.00 0.00 69,976.31 354,041.13 20,677.32 0.00 444,694.76 

Μειώσεις  μεταφ.σε εμπ/τα 0.00 0.00 0.00 28,145,146.32 0.00 0.00 28,145,146.32 
Αναποσβ. αξία 31.12.2016 44,808,762.63 24,538,674.27 1,750,016.87 302,544,758.28 2,480,016.36 1,586,956.07 377,709,184.48 

Κόστος ή εκτίμηση 44,808,762.63 32,009,166.47 4,217,869.03 427,261,493.45 14,517,487.39 1,586,956.07 524,401,735.04 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -7,470,492.20 -2,467,852.16 -124,716,735.17 -12,037,471.03 0.00 -146,692,550.56 

Αναποσβ. αξία 31.12.2016 44,808,762.63 24,538,674.27 1,750,016.87 302,544,758.28 2,480,016.36 1,586,956.07 377,709,184.48 
01.01 – 30.06.2017 

       Υπόλοιπο έναρξης 44,808,762.63 24,538,674.27 1,750,016.87 302,544,758.28 2,480,016.36 1,586,956.07 377,709,184.48 

Συναλλαγματικέs διαφορέs 0.00 0.00 0.00 228.57 1,611.44 0.00 1,840.01 
Αλλαγή χρήσηs ενσώματου πάγιου  

  

4,970.00 0.00 -4,970.00 

 

0.00 

Προσθήκες 567,365.43 1,022,111.83 324,993.45 84,516,584.84 700,858.19 -632,611.99 86,499,301.75 
Πωλήσεις/Διαγραφές 0.00 0.00 -27,396.00 -2,223,305.09 -4,955.11 0.00 -2,255,656.20 
Μεταφορά σε εμπορεύματα 0.00 0.00 0.00 -34,837,641.60 0.00 0.00 -34,837,641.60 

Αποσβέσεις περιόδου 0.00 -567,104.85 -111,928.27 -29,719,101.20 -544,258.67 0.00 -30,942,392.99 
Αλλαγή χρήσηs ενσώματου πάγιου  

  

-2,112.42 0.00 2,112.42 

 

0.00 

Μειώσεις αποσβ.Πωλ./Διαγρ 0.00 0.00 13,032.02 307,608.20 4,892.23 0.00 325,532.45 
Μειώσεις  μεταφ.σε εμπ/τα 0.00 0.00 0.00 22,626,246.13 0.00 0.00 22,626,246.13 
Αναποσβ. αξία 30.06.2017 45,376,128.06 24,993,681.25 1,951,575.65 343,215,378.13 2,635,306.86 954,344.08 419,126,414.03 

Κόστος ή εκτίμηση 45,376,128.06 33,031,278.30 4,520,436.48 474,717,360.17 15,210,031.91 954,344.08 573,809,579.00 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -8,037,597.05 -2,568,860.83 -131,501,982.04 -12,574,725.05 0.00 -154,683,164.97 

Αναποσβ. αξία 30.06.2017 45,376,128.06 24,993,681.25 1,951,575.65 343,215,378.13 2,635,306.86 954,344.08 419,126,414.03 
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Η Εταιρεία 
 

 
 Γήπεδα Κτίρια  & Μηχανήματα Μεταφορικά Έπιπλα & Πάγια υπό 

Σύνολο 
 Οικόπεδα Κτιριακές & μηχ/κος μέσα  λοιπός  εκτέλεση 
  εγκ/σεις εξοπλισμός   εξοπλισμός   

01.01.2016        

Κόστος ή εκτίμηση 33,685,223.95 21,573,671.23 2,582,981.63 285,889,112.80 12,025,787.12 327,012.85 356,083,789.58 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -5,874,716.44 -2,169,162.91 -89,625,487.09 -10,682,020.39 0.00 -108,351,386.83 

Αναποσβ. αξία 01.01.2016 33,685,223.95 15,698,954.79 413,818.72 196,263,625.71 1,343,766.73 327,012.85 247,732,402.75 
01.01-30.06.16        

Υπόλοιπο έναρξης 33,685,223.95 15,698,954.79 413,818.72 196,263,625.71 1,343,766.73 327,012.85 247,732,402.75 

Προσθήκες 259,387.41 228,414.44 198,070.29 57,340,941.72 464,466.96 251,872.65 58,743,153.47 
Πωλήσεις/Διαγραφές   -198,110.06 -758,473.97   -956,584.03 

Μεταφορά σε εμπορεύματα    -28,028,434.45   -28,028,434.45 
Αποσβέσεις περιόδου  -335,744.03 -42,210.16 -20,298,089.60 -374,869.93  -21,050,913.72 
Μειώσεις αποσβ.Πωλ./Διαγρ.   137,974.63 260,443.51   398,418.14 

Μειώσεις μεταφ.σε εμπ/τα    19,366,004.62   19,366,004.62 
Αναποσβ. αξία 30.06.2016 33,944,611.36 15,591,625.20 509,543.42 224,146,017.54 1,433,363.76 578,885.50 276,204,046.78 

Κόστος ή εκτίμηση 33,944,611.36 21,802,085.67 2,582,941.86 314,443,146.10 12,490,254.08 578,885.50 385,841,924.57 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -6,210,460.47 -2,073,398.44 -90,297,128.56 -11,056,890.32 0.00 -109,637,877.79 

Αναποσβ. αξία 30.06.2016 33,944,611.36 15,591,625.20 509,543.42 224,146,017.54 1,433,363.76 578,885.50 276,204,046.78 
01.07-31.12.16        

Υπόλοιπο έναρξης 33,944,611.36 15,591,625.20 509,543.42 224,146,017.54 1,433,363.76 578,885.50 276,204,046.78 

Αναπρ/γή αξίαs ακινήτων       0.00  
Προσθήκες 589,784.30  35,220.35  679,435.30  39,915,260.98  803,778.58  781,609.33  42,805,088.84  

Πωλήσεις/Διαγραφές   -73,555.00  -1,157,394.28  -7,143.19   -1,238,092.47  
Μεταφορά σε εμπορεύματα    -28,505,107.34    -28,505,107.34  
Αποσβέσεις περιόδου  -338,937.23  -61,333.06  -22,363,241.53  -448,348.93   -23,211,860.75  

Μειώσεις αποσβ.Πωλ./Διαγρ.   69,976.31  320,406.03  7,143.19   397,525.53  
Μειώσεις μεταφ.σε εμπ/τα    19,680,041.62    19,680,041.62  

Αναποσβ. αξία 31.12.2016 34,534,395.66 15,287,908.32 1,124,066.97 232,035,983.02 1,788,793.41 1,360,494.83 286,131,642.21 
Κόστος ή εκτίμηση 34,534,395.66 21,837,306.02 3,188,822.16 324,695,905.46 13,286,889.47 1,360,494.83 398,903,813.60 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -6,549,397.70 -2,064,755.19 -92,659,922.44 -11,498,096.06 0.00 -112,772,171.39 

Αναποσβ. αξία 31.12.2016 34,534,395.66 15,287,908.32 1,124,066.97 232,035,983.02 1,788,793.41 1,360,494.83 286,131,642.21 
01.01-30.06.17        

Υπόλοιπο έναρξης 34,534,395.66 15,287,908.32 1,124,066.97 232,035,983.02 1,788,793.41 1,360,494.83 286,131,642.21 
Αναπρ/γή αξίαs ακινήτων       0.00  
Προσθήκες 567,365.43  932,250.13  260,671.20  61,016,181.33  521,661.65  -647,545.99  62,650,583.75  

Αλλαγή χρήσηs   4,970.00   -4,970.00   0.00  
Πωλήσεις/Διαγραφές   -27,396.00  -992,785.45  -4,838.54   -1,025,019.99  

Μεταφορά σε εμπορεύματα    -28,614,614.31    -28,614,614.31  
Αποσβέσεις περιόδου  -334,365.59  -76,580.07  -21,637,383.09  -443,410.83   -22,491,739.58  

Μειώσεις αποσβ.Πωλ./Διαγρ.   13,032.02  199,391.26  4,838.54   217,261.82  
Αλλαγή χρήσηs   -2,112.42   2,112.42   0.00  
Μειώσεις μεταφ.σε εμπ/τα    17,976,517.14    17,976,517.14  

Αναποσβ. αξία 30.06.2017 35,101,761.09 15,885,792.86 1,296,651.70 259,983,289.90 1,864,186.65 712,948.84 314,844,631.04 
Κόστος ή εκτίμηση 35,101,761.09 22,769,556.15 3,427,067.36 356,104,687.03 13,798,742.58 712,948.84 431,914,763.05 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -6,883,763.29 -2,130,415.66 -96,121,397.13 -11,934,555.93 0.00 -117,070,132.01 
Αναποσβ. αξία 30.06.2017 35,101,761.09 15,885,792.86 1,296,651.70 259,983,289.90 1,864,186.65 712,948.84 314,844,631.04 

 

 
 

Η εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων εκτιμάται με τη μέθοδο της άμεσης κεφαλαιοποίησης (income approach) και τη μέθοδο του 
κόστους αντικατάστασης (cost approach). Η αξία του οικοπεδικού σκέλους υπολογίζεται με τη μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων όπου 
υπάρχουν. Η τιμή του τετραγωνικού ανά περίπτωση κυμαίνεται από € 2 - € 16 εξαρτώμενη από τη θέση και τη χρήση του ακινήτου. Ο 
χρησιμοποιούμενος συντελεστής απόδοσης στην επένδυση κυμαίνεται από 7,5% – 9,5% και ο συντελεστής παρούσας αξίας είναι 8,5% (επίπεδο 
ιεράρχησης εύλογων αξιών 2).  
 
Σημείωση : Σε εξασφάλιση των ομολογιακών και διμερών δανείων συνολικού ύψους € 289.783.532,55 έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης α’ τάξης 
υπέρ των Εκπροσώπων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, συνολικού ποσού € 142.089.055. Παράλληλα έχει συσταθεί κυμαινόμενη ασφάλεια επί 
των αυτοκινήτων της Εταιρείας ύψους € 187.533.532,55.  
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5. Επενδύσεις σε ακίνητα  

  Όμιλος Εταιρεία 

      
Λογιστική αξία 01.01.2016 46,559,687.53 59,927,507.01 
Αγορέs χρήσεωs 2016 188,382.77 188,382.77 
Μεταβολέs εύλογηs αξίαs ακινήτων -1,866,012.05 -1,866,012.05 
Υπόλοιπο 31.12.2016 44,882,058.25 58,249,877.73 

Αγορέs χρήσεωs 2017 0.00  0.00  
Υπόλοιπο 30.06.2017 44,882,058.25 58,249,877.73 

 
Τα επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με την Μέθοδο Κεφαλαιοποίησης Εισοδήματος συνδυαστικά με τις Προεξοφλούμενες Χρηματοδοτικές Ροές.  Ο 
χρησιμοποιούμενος συντελεστής απόδοσης είναι 7,5% – 9,5% και ο συντελεστής παρούσας αξίας 8,5% (επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2).  
  

6. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

      30.06.2017 31.12.2016 

Επενδύσεις σε θυγατρικές (κόστος κτήσεως)     20,555,111.10 20,555,111.10 
          

Επωνυμία  Χώρα Εγκ/σης 
Ποσοστό 

Συμμετοχής  
Αξία Κτήσεως Αξία Κτήσεως 

AUTOTECHNICA LTD Βουλγαρία  99.99% 3,011,842.00 3,011,842.00 
AUTOTECHNICA (CYPRUS LTD Κύπρος 100.00% 3,078,810.50 3,078,810.50 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L. Ρουμανία 100.00% 4,000,000.00 4,000,000.00 
AUTOTECHNICA HELLAS ATEE Ελλάδα 100.00% 300,000.00 300,000.00 
A.T.C.AUTOTECHNICA (CYPRUS)LTD Κύπρος 100.00% 1,708.60 1,708.60 
AUTOTECHNICA SERBIA DOO Σερβία  100.00% 4,000,000.00 4,000,000.00 
AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO Μαυροβούνιο 100.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES L.L.C. Ουκρανία  100.00% 700,000.00 700,000.00 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES DOO ZAGREB Κροατία 100.00% 422,750.00 422,750.00 
ANTERRA DOO Κροατία 100.00% 4,040,000.00 4,040,000.00 

 
Η AUTOHELLAS ATEE συμμετέχει στην εταιρεία AUTOTECHNICA LTD κατά 99,99% ενώ απέκτησε συμμετοχή το 2003. 
 
Το 2005 η AUTOHELLAS ATEE συμμετείχε στην ίδρυση της εταιρίας DEMSTAR RENTALS 2005 LTD, που λειτουργεί στην Κύπρο με τίμημα €2.061.004,50 
(ποσοστό 75%). Τον Αύγουστο του 2009 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του υπολοίπου 25% των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Demstar Rentals 
2005 Ltd με τίμημα €1.017.806,00. Μετά την συγκεκριμένη εξαγορά η Autohellas ATEE κατέχει το 100% της Demstar Rentals 2005 Ltd. Από τις 
26.06.2015 η Demstar Rentals 2005 Ltd μετονομάστηκε σε AUTOTECHNICA (CYPRUS) LTD.  
 
Το 2007 η AUTOHELLAS ATEE προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L. που λειτουργεί στη Ρουμανία, 
με μετοχικό κεφάλαιο €1.000,00 (ποσοστό 100%). Τον Μάιο του 2007, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας AUTOTECHNICA FLEET 
SERVICES S.R.L. κατά €999.000,00. Την 27.04.2011 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L. κατά 
€3.000.000 (Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο €4.000.000). 
 
Τον Φεβρουάριο του 2008 η AUTOHELLAS ATEE προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας AUTOTECHNICA HELLAS ATEE με μετοχικό κεφάλαιο 
€300.000,00 (ποσοστό 100%). Η κύρια δραστηριότητά της είναι η συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων-οχημάτων. 
 
Στις 24 Ιανουαρίου 2008 η AUTOHELLAS ATEE προχώρησε στη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας A.T.C. AUTOTECHNICA (CYPRUS) LTD της οποίας η 
λειτουργία ξεκίνησε το  2ο τρίμηνο του 2008. Το κεφάλαιό της ανέρχεται σε €1.708,60 (ποσοστό συμμετοχής 100%) και η κύρια δραστηριότητά της 
είναι η εμπορία αυτοκινήτων. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας AUTOTECHNICA SERBIA DOO με το ποσό των € 500.000 (100% 
συμμετοχή). Την 30.11.2011 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AUTOTECHNICA SERBIA DOO κατά € 1.500.000. Την 14.03.14 έγινε αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.000.000 (Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο € 4.000.000).   
 
Τον Δεκέμβριο του 2010 η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO, με το ποσό των € 3.000 (ποσοστό 
συμμετοχής 100%). Την 08.04.2011 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας AUTOTECHNICA MONTENEGRO D.O.O. κατά € 997.000 
(Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο €1.000.000). 
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Τον Ιανουάριο του 2015 η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας AUTOTECHNICA FLEEΤ SERVICES LLC στην Ουκρανία με μετοχικό κεφάλαιο 
€500.000. Εντός του έτους 2016 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €200.000. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο έως 31/12/2016 ανέρχεται 
στο ποσό των €700.000.  
 
Tον Μάιο του 2015 η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας AUTOTECHNICA FLEET SERVICES DOO στην Κροατία. Το καταβεβλημένο μετοχικό 
κεφάλαιο έως 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των € 272.750. Το 2016 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €150.000 με συνέπεια το 
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο στις 30/06/2016 να ανέρχεται στο ποσό των €422.750, Παράλληλα, με την έγκριση της Hertz International  
προχώρησε στην εξαγορά της Anterra (εθνικού Franchisee για την Κροατία), καταβάλλοντας συμβολικό τίμημα, η οποία έως το τέλος του α’ τριμήνου 
του 2016, βρισκόταν σε διαδικασία εξυγίανσης και ανασυγκρότησης. Στις αρχές του β΄τριμήνου 2016, οι πιστωτές αποδέχτηκαν την απομείωση οφειλών 
της και βάσει δικαστικής απόφασης ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησής της και προέκυψε υπεραξία €1.312.539, η οποία ελέγχθηκε για απομείωση 
την 31/12/2016 και δεν προέκυψαν ζημιές. Μετά την εξαγορά η AUTOHELLAS ATEE προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ANTERRA 
DOO κατά €4.040.000 προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξή της. Τα στοιχεία της εταιρείας, η απόκτηση της οποίας έγινε στις 01/04/2016, έχουν 
ως εξής: 
  

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία    
  ANTERRA 
Ενσώματα πάγια 32,644.00 
Απαιτήσεις  176,575.00 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  50,086.00 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  -1,571,844.00 
Περιουσιακά στοιχεία - Υποχρεώσεις (ημερομηνία απόκτησης) -1,312,539.00 
    
Υπεραξία   -1,312,539.00 
    
Αποτέλεσμα μετά από φόρους  01/01/16-31/03/16 689,217.00 
Αποτέλεσμα 01/04/16-31/12/16 251,621.58 
Έσοδα 01/01/16-31/03/16 233,914.00 
Έσοδα 01/04/16-31/12/16 3,591,039.00 

 
Η ANTERRA DOO αποτελούσε των εθνικό franchisee της Hertz Int’l στην Κροατία. Δεδομένης της σημαντικής προοπτικής για ανάπτυξη της χώρας στον 
τομέα του τουρισμού, και ως εκ τούτου και στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς και στον τομέα μακροχρόνιων ενοικιάσεων, ο όμιλος 
ΑUTOHELLAS ATEE αποφάσισε την επέκτασή του στη συγκεκριμένη χώρα διευρύνοντας το μέγεθός του προσβλέποντας σε περαιτέρω θετικούς ρυθμούς 
στην αγορά εκτός Ελλάδας.  
 
7. Επενδύσεις σε Συγγενείς/Κοινοπραξίες  

Μέθοδος καθαρής θέσης / κόστος 
κτήσης 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/06/17 31/12/16 30/06/17 31/12/16 

          
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ 744,040.61 888,007.82 0.00 0.00 
       
SPORTSLAND SA 5,152,573.98 5,091,607.67 6,195,000.00 6,105,000.00 
       
ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ AE 5,166,906.94 5,449,661.83 6,912,688.92 6,912,688.92 
          

  11,063,521.53 11,429,277.32 13,107,688.92 13,017,688.92 

 
Η Autohellas ATEE συμμετείχε στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. κατά 50% με την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. να κατέχει το υπόλοιπο 50%. Τον Οκτώβριο και τον 
Δεκέμβριο του 2010 η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 979,55 και € 2.000.985 αντίστοιχα. 
Η συνολική συμμετοχή της (50%) ανέρχεται στο ποσό των € 4.201.965,57. Στις 31.12.2010 η Autohellas προχώρησε στην απομείωση της αξίας 
συμμετοχής της στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. κατά το ποσό των €520.000. Μετά την απομείωση η αξία της συμμετοχής της ανέρχεται στο ποσό των € 
3.681.965,57. Στις 31.12.2014 η εταιρεία προχώρησε στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., στη θυγατρική της 
AUTOTECHNICA HELLAS ATEE με συνολικό τίμημα € 1.100.000. Από την πώληση προέκυψε ζημιά € 2.581.965,57 η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα 
περιόδου (των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας). Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή, αποθήκευση, εμπορία και 
διανομή ανταλλακτικών αυτοκινήτων πολλών διεθνών οίκων στην ελληνική αγορά.  
 
Από τον Φεβρουάριο του 2008 η AUTOHELLAS ATEE συμμετέχει  στην εταιρεία SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συνολικό τίμημα €2.030.000 (ποσοστό συμμετοχής 50%). Τον Μάιο του 2009 η Autohellas 
ATEE συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Sportsland A.E. κατά €500.000 (ποσοστό 50% της συνολικής αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου €1.000.000). Τον Ιανουάριο του 2010 η AUTOHELLAS ATEE συμμετείχε στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της SPORTSLAND A.E. κατά 
€ 500.000 (ποσοστό 50% συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου €1.000.000). Τον Απρίλιο του 2010 η Autohellas ATEE συμμετείχε στην αύξηση 
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του μετοχικού κεφαλαίου της Sportsland κατά € 100.000 από το σύνολο του ποσοστού συμμετοχής της ποσού € 500.000. Το υπόλοιπο ποσό € 400.000 
καταβλήθηκε τον Ιούλιο του 2010. Τον Οκτώβριο του 2010 η AutoHellas συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Sportsland A.E. κατά το 
ποσό των € 300.000 από το σύνολο του ποσού  συμμετοχής της € 1.000.000. Το υπόλοιπο ποσό συμμετοχής της €700.000 καταβλήθηκε τον Ιανουάριο 
και τον Φεβρουάριο του 2011. Τον Νοέμβριο του 2011 η Autohellas συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Sportsland AE κατά € 300.000 
(ποσοστό 50% της συνολικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 600.000). Το 2012 η Autohellas ATEE, συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Sportsland A.E. κατά € 650.000,00. Με την από 25.07.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η εταιρεία Sportsland Α.Ε. αποφάσισε την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των €500.000. Τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και Δεκέμβριο του 2013 η AutoHellas 
ATEE κατέβαλε για την παραπάνω αύξηση πoσό €250.000. Με την από 18.06.2014 Ε.Γ.Σ. η εταιρεία Sportsland A.E. αποφάσισε την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά €250.000 στην οποία η Autohellas ATEE συμμετείχε κατά €125.000. Tον Ιούλιο του 2014 και τον Μάιο του 2015 η εταιρεία 
κατέβαλε για νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SPORTSLAND ΑΕ το ποσό των €195.000 και €55.000 αντίστοιχα. Το α΄ εξάμηνο του 2017 
η εταιρεία κατέβαλε για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των €90.000. Το συνολικό τίμημα συμμετοχής κατά την 30.06.2017 ανέρχεται σε ποσό   
€ 6.195.000 (ποσοστό 50%). Το υπόλοιπο 50% ανήκει στον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο.   
 
Το 2012 η Autohellas ATEE συμμετείχε σε αυξήσεις της εταιρείας Κρητικά Γκόλφ Α.Ε. κατά το ποσό των €346.708,00. To 2013 προχώρησε σε αγορά 
64.649 μετοχών με συνολικό τίμημα € 491.398 και επίσης σε καταβολή € 72.476,93 για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το 2014 
προχώρησε σε καταβολή € 1.298.375,07 για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το α’ τρίμηνο του 2015 προχώρησε σε καταβολή 
€604.498 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Με την πιστοποίηση (20/03/2015) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
Κρητικά Γκολφ Α.Ε., το ποσοστό της Autohellas ATEE ανέρχεται στο 30,148% και συνεπώς η  επένδυση ως συγγενής, μεταφέρθηκε  από τα Διαθέσιμα 
για Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία στις Επενδύσεις σε Συγγενείς. Το β’, γ’ και δ’  τρίμηνο του 2015 η εταιρεία κατέβαλε €2.250.000 για συμμετοχή 
σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βάσει της από 09/06/2015 απόφασης Γ.Σ. της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε. Το συνολικό 
τίμημα της συμμετοχής της Autohellas στις 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των € 6.182.688,92, το οποίο μετά την απομείωση του 2010 ανέρχεται στα 
€ 5.712.688,92. Μετά και την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό της Autohellas ATEE, ανέρχεται σε 42,49%. Το 2016, η Autohellas 
ATEE συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Κρητικά Γκολφ Α.Ε. κατά €1.200.000 με συνέπεια το συνολικό τίμημα συμμετοχής να 
ανέρχεται σε €7.382.688,92 το οποίο μετά την απομείωση του 2010 ανέρχεται σε €6.912.688,92. Το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται σε 47,446%. Από 
τη νέα απόκτηση ποσοστού 4,9535% προέκυψε θετική υπεραξία € 58.208,50 η οποία διαγράφηκε στα αποτελέσματα.  
 
8. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά στοιχεία έχουν ως ακολούθως :  
 

   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

  % 30/06/17 31/12/16 30/06/17 31/12/16 
           
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ AE 11.6618 69,126,616.40 52,719,455.64 69,126,616.40 52,719,455.64 
           
SPOTMECHANIC LIMITED 10.1100 500,000.00 0.00 0.00 0.00 
            

    69,626,616.40 52,719,455.64 69,126,616.40 52,719,455.64 

 
 
Η Αutohellas ATEE στις 31.12.2010 κατείχε 4.947.920 μετοχές της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Κατά τη χρήση του 2011 προχώρησε σε αγορά 
635.458 μετοχών της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.», με μέση τιμή κτήσης €1,58 ανά μετοχή. Το 2012 προχώρησε σε αγορά 393.167 μετοχών της 
Αεροπορίας Αιγαίου με μέση τιμή κτήσης €1,39 ανά μετοχή. Το 2013 προχώρησε σε αγορά 1.769.964 μετοχών της Αεροπορίας Αιγαίου με μέση τιμή 
κτήσης €4,26 ανά μετοχή. Τον Οκτώβριο του 2013 προχώρησε στην πώληση 200.000 μετοχών με συνολικό τίμημα €1.126.000. Από την πώληση 
προέκυψε κέρδος €632.019,80. Στις 31.12.2013 κατείχε 7.546.509 μετοχές (ποσοστό 10,5668%) οι οποίες επιμετρήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της 
μετοχής στην τελευταία συνεδρίαση του Χ.Α. της 31.12.2013. (€5,85 ανά μετοχή). Από την επιμέτρηση αυτή προέκυψε κέρδος €25.338.170,59 σε 
σχέση με την προηγούμενη επιμέτρηση το οποίο αναγνωρίσθηκε απευθείας στην καθαρή θέση της εταιρείας μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων. Το 2014 προχώρησε σε αγορά 721.379 μετοχών της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» με μέση τιμή κτήσης €7,09 ανά μετοχή. Τον 
Ιούλιο του 2014, η Autohellas ΑΤΕΕ εισέπραξε το ποσό των €8.198.088 ως επιστροφή κεφαλαίου (€1/μετοχή) βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της «Αεροπορίας Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε.» της 14/03/2014 και το οποίο μείωσε την αξία κτήσης των μετοχών της. Στις 31.12.2014 κατείχε 
8.267.888 μετοχές (ποσοστό 11,5769%) οι οποίες επιμετρήθηκαν με την τιμή κλεισίματος του Χ.Α.Α. της 31.12.2014 (€6,90/μετοχή) και προέκυψε 
κέρδος €15.986.066,63 σε σχέση με την επιμέτρηση της 31.12.2013 το οποίο μετά την αφαίρεση φόρου €4.156.377,32 αναγνωρίσθηκε απευθείας στην 
καθαρή θέση της εταιρείας μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Τον Ιούνιο του 2015 η εταιρεία προχώρησε στην αγορά 60.620 
μετοχών της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» με μέση τιμή κτήσης €5,50 ανά μετοχή.   
 
Στις 31/12/2015 η εταιρεία κατείχε 8.328.508 μετοχές (ποσοστό 11,6618%) οι οποίες επιμετρήθηκαν με την τιμή κλεισίματος του Χ.Α. της 31/12/2015 
(€6,83 ανά μετοχή και προέκυψε ζημιά €498.017,20 (επίπεδο 1 ιεράρχησης εύλογων αξιών) σε σχέση με την επιμέτρηση της 31.12.2014 το οποίο μετά 
την αφαίρεση του φόρου €1.095.302,13 αναγνωρίσθηκε απευθείας στην καθαρή θέση της εταιρείας μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων. Στον φόρο συμπεριλαμβάνεται και η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% βάσει του Ν.4334/2015. Στις 31/12/2016 η 
εταιρεία κατείχε 8.328.508 μετοχές (ποσοστό 11,6618%) οι οποίες επιμετρήθηκαν με την τιμή κλεισίματος του Χ.Α. της 31/12/2016 (€6,33 ανά μετοχή 
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και προέκυψε ζημιά €4.164.254 (επίπεδο 1 ιεράρχησης εύλογων αξιών) σε σχέση με την επιμέτρηση της 31.12.2015 το οποίο μετά την αφαίρεση του 
φόρου €1.207.633,67 αναγνωρίσθηκε απευθείας στην καθαρή θέση της εταιρείας μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Στις 
30/06/2017 η εταιρεία κατείχε 8.328.508 μετοχές (ποσοστό 11,6618%) οι οποίες επιμετρήθηκαν με την τιμή κλεισίματος του Χ.Α. της 30/06/2017 
(€8,30 ανά μετοχή και προέκυψε κέρδος €16.407.160,76 σε σχέση με την επιμέτρηση της 31.12.2016 το οποίο μετά την αφαίρεση φόρου 
€4.758.076,62 αναγνωρίσθηκε απευθείας στην καθαρή θέση της εταιρείας μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων.  
 
Τον Ιούνιο του 2017, η AUTOTECHNICA (CYPRUS) LTD , προχώρησε στην καταβολή €500.000,00 για την απόκτηση 16.515 μετοχών της εταιρείας 
SPOTMECHANIC LIMITED (ποσοστό 10,11%). 

9. Πωλήσεις και άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016 

Πωλήσεις υπηρεσιών(Εκμίσθωση αυτ/των/Υπηρεσίες 
συνεργείου/φανοποιείου αυτ/των 

75,755,564.69 64,008,425.45 54,358,883.91 47,046,005.67 

Πωλήσεις Καινουργών,Μεταχ/νων αυ/των και αντ/κών 56,253,508.25 40,380,523.20 11,033,236.36 8,385,367.39 
Πωλήσεις ενοικιαζομένων αυτοκινήτων 18,139,642.93 13,988,699.81 16,203,813.10 13,524,604.71 

  150,148,715.87 118,377,648.46 81,595,933.37 68,955,977.77 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως     
Έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες  2,074,631.19 1,425,189.38 980,357.56 841,967.00 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 676,001.76 451,826.15 1,705,002.04 1,659,533.61 

  2,750,632.95 1,877,015.53 2,685,359.60 2,501,500.61 

10. Τόκοι 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016 

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα πληρωτέα 6,005,141.96 5,487,481.03 5,326,497.09 4,910,070.35 

Τόκοι από διαφορέs απόσβεσηs δανείων 1,135,680.00 1,135,680.00 1,135,680.00 1,135,680.00 

Τόκοι από απόσβεση εξόδων  έκδοσηs ομολογιακών δανείων 248,445.91 242,138.05 248,445.91 242,138.05 

Πιστωτικοί τόκοι  -440,465.70 -320,580.02 -408,327.35 -247,913.12 

  6,948,802.17 6,544,719.06 6,302,295.65 6,039,975.28 

11. Αποτέλεσμα  από επενδυτική δραστηριότητα  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016 

Μέρισμα από διαθέσιμα για πώληση  3,331,403.20 5,829,955.60 3,331,403.20 5,829,955.60 
Ζημίεs επιμετρώμενων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0.00 -1,365,000.04 0.00 -1,365,000.04 

  3,331,403.20 4,464,955.56 3,331,403.20 4,464,955.56 

 

Το 2016 εισπράχθηκε μέρισμα από την εταιρεία βασικού μετόχου «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», ποσού € 5.829.955,60 (0,70/μετοχή), το οποίο αφορά 
μέρισμα 8.328.508 μετοχών. Αντίστοιχα το 2017 εισπράχθηκε μέρισμα από την εταιρεία βασικού μετόχου «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» , ποσού             
€ 3.331.403,20 (0,40/μετοχή), το οποίο αφορά μέρισμα 8.328.508 μετοχών 

12. Φόρος εισοδήματος 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016 

Τρέχων φόρος περιόδου 2,785,243.29 3,355,822.03 2,097,128.11 2,768,182.85 
Αναβαλλόμενος φόρος -752,193.83 -2,733,574.73 -652,943.70 -2,617,503.76 

  2,033,049.46 622,247.30 1,444,184.41 150,679.09 

  

Ο φόρος εισοδήματος δεν είναι ανάλογος των κερδών, λόγω μη φορολόγησης των εσόδων από μερίσματα.   
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13. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά  
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της 
περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.  

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΟΜΙΛΟΣ 

  01/01-30/06/2017 01/01-30/06/2016 

Καθαρά κέρδη περιόδου 10,359,033.61 8,684,279.89 

Κατανέμονται σε :     
Μετόχους Εταιρείας  10,359,033.61 8,684,279.89 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0.00 0.00 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών  12,156,191.00 12,156,191.00 

Βασικά κέρδη /ζημιές ανά μετοχή  0.8522 0.7144 

 

14. Μερίσματα ανά μετοχή 

Για την χρήση του 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος € 0,85 ανά μετοχή η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων στις 08/06/2017. Η καταβολή του πραγματοποιήθηκε κατά την 21/06/2017.  

 

15.Ίδιες μετοχές  

Η εταιρεία μετά την από 24.04.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προχώρησε σε αγορά 172.678 (57.559 μετοχές μετά το reverse split της 
μετοχής) ιδίων μετοχών με αξία κτήσης €256.131,46 και εύλογη αξία €1.159.238,26 (τιμή κλεισίματος ΧΑ 30/06/2017, €20,14 ανά μετοχή).  

 

16. Ενδεχόμενα 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Ειδικότερα, οι ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις των εταιρειών ομίλου έχουν ως εξής: 

AUTOHELLAS ATEE 2010 
AUTOTECHNICA LTD 2006-2014 
AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED  -  
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.  2007-2014 
AUTOTECHNICA HELLAS ATEE 2010 
A.T.C. AUTOTECHNICA (CYPRUS) LTD    - 
AUTOTECHNICA SERBIA DOO 2010-2014 
AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO 2011-2014 
ΑUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC 2015 
AUTOHTECHNICA FLEET SERVICES DOO  2015 

 H εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για φόρους που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων με βάση την εμπειρία της. Οι προβλέψεις 
στις 31.12.2016 ανέρχονται σε € 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Οι χρήσεις 2011 -2016  για την εταιρεία και τις θυγατρικές της στην Ελλάδα 
ελέγχθηκαν από τον τακτικό ελεγκτή. Το 2017 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος χρήσης 2008,από τον οποίο προέκυψε πρόσθετος φόρος 
€81.736,20. Μετά την πληρωμή του φόρου αυτού, οι προβλέψεις κατά την 30/06/2017 ανέρχονται στο ποσό των €118.801,80.  

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού  

Δεν υπήρξαν γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά τις καταστάσεις αυτές.   
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18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

i)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

  30/06/2017 30/06/2016 

Πωλήσεις υπηρεσιών σε συγγενείς / κοινοπραξίες  298,347.20 270,048.10 
Πωλήσεις υπηρεσιών σε εταιρίες Βασικού Μετόχου 580,908.05 537,057.64 
Πωλήσεις Ενσώματων Παγίων σε εταιρίες Βασικού Μετόχου 0.00 0.00 
Λοιπά έσοδα από Θυγατρικές εταιρείες  1,581,520.07 2,112,621.31 
Πωλήσεις Αγαθών σε θυγατρικές εταιρείες 5,123,826.06 4,072,529.89 

Πωλήσεις Ενσώματων Παγίων σε θυγατρικές εταιρείες 901,120.51 1,797,529.03 
Λοιπά έσοδα από εταιρίες Βασικού Μετόχου 245,580.00 237,060.00 
Μερίσματα από θυγατρικές 0.00 0.00 
Μερίσματα από εταιρίες Βασικού Μετόχου 3,331,403.20 5,829,955.60 

  12,062,705.09 14,856,801.57 

 
Τα λοιπά έσοδα από θυγατρικές εταιρίες, αφορούν διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη. Οι αντίστοιχες πωλήσεις σε συγγενείς εταιρίες παρέχονται 
βάσει κόστους πλέον του κανονικού εμπορικού κέρδους της εταιρίας.  

 

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  
  30/06/2017 30/06/2016 

Αγορές αγαθών από συγγενείς / κοινοπραξίες 97,354.91 89,490.91 
Αγορές αγαθών από εταιρείες Βασικού Μετόχου 0.00 0.00 

Αγορές από θυγατρικές 13,752,852.67 19,523,172.37 
Λοιπά έξοδα από εταιρείες Βασικού Μετόχου 466,956.77 346,165.70 

  14,317,164.35 19,958,828.98 

 
iii) Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικού προσωπικού  

  Η Εταιρεία 

     

  30/06/2017 30/06/2016 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 1,372,846.68 1,240,756.17 

  1,372,846.68 1,240,756.17 

 
 
iv) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 

  30/06/2017 31/12/2016 

Θυγατρικές  4,306,770.07 4,755,111.61 
Συγγενείς/κοινοπραξίες   79,545.68 23,232.94 
Εταιρείες Βασικού Μετόχου 187,728.19 176,526.84 

  4,574,043.94 4,954,871.39 

 
 
ν)    Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  

  30/06/2017 31/12/2016 

Θυγατρικές  3,528,227.34 2,457,560.76 
Συγγενείς/κοινοπραξίες  1,146.47 23,718.89 
Εταιρείες Βασικού Μετόχου 98,076.62 104,066.08 

  3,627,450.43 2,585,345.73 
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vi) Εγγυήσεις   

Έχει παρασχεθεί εγγύηση για λήψη δανείου της θυγατρικής εταιρείας AUTOTECHNICA LTD μέχρι του ποσού των € 6.000.000. Επίσης, για τη θυγατρική 

AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED, έχει δοθεί εγγύηση για λήψη δανείου μέχρι ύψους  € 4.500.000, για τη θυγατρική AUTOTECHNICA FLEET 

SERVICES S.R.L. έχει δοθεί εγγύηση για λήψη δανείου μέχρι € 15.300.000, για τη θυγατρική AUTOTECHNICA SERBIA D.O.O. έχει δοθεί εγγύηση για 

λήψη δανείου μέχρι ύψους € 7.800.000 και για τη θυγατρική AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO έχει δοθεί εγγύηση για λήψη δανείου ύψους € 

500.000. Τέλος για την AUTOTECHNICA HELLAS ATEE έχει δοθεί εγγύηση ύψους € 11.850.000. 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
i)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  

  30/06/2017 30/06/2016 

Πωλήσεις υπηρεσιών σε συγγενείς/κοινοπραξίεs 173,399.59 144,942.96 
Πωλήσεις αγαθών σε συγγενείς/κοινοπραξίεs 1,227,534.27 1,343,104.92 
Πωλήσεις υπηρεσιών σε εταιρίες Βασικού Μετόχου 584,340.65 538,596.24 
Πωλήσεις Ενσώματων Παγίων σε εταιρίες Βασικού Μετόχου 0.00 0.00 
Λοιπά έσοδα από εταιρίες Βασικού Μετόχου 245,580.00 237,060.00 
Μερίσματα από εταιρίες Βασικού Μετόχου 3,331,403.20 5,829,955.60 

  5,562,257.71 8,093,659.72 

 
ii)  Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

  30/06/2017 30/06/2016 

Αγορές αγαθών από συγγενείς/κοινοπραξίεs 1,394,846.11 1,324,310.53 
Αγορές αγαθών από εταιρείες Βασικού Μετόχου 0.00 0.00 
Λοιπά έξοδα από εταιρείες Βασικού Μετόχου 466,956.77 350,900.82 

  1,861,802.88 1,675,211.35 

 
iii) Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικού προσωπικού  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

     

  30/06/2017 30/06/2016 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 1,613,506.47 1,373,357.57 

  1,613,506.47 1,373,357.57 

 
iv) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 

  30/06/2017 31/12/2016 

Συγγενείς/κοινοπραξίεs 328,091.20 259,299.71 
Εταιρείες Βασικού Μετόχου 193,221.69 176,526.84 

  521,312.89 435,826.55 

 
  v) Υποχρεώσεις προς Υποχρεώσεις συνδεδεμένα μέρη 

  30/06/2017 31/12/2016 

Συγγενείς/κοινοπραξίεs 204,564.95 213,107.74 
Εταιρείες Βασικού Μετόχου 111,415.19 107,829.59 

  315,980.14 320,937.33 
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19. Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. 
 

Εταιρεία 
Λογιστικές 

Εύλογες αξίες Λογιστικές αξίες Εύλογες αξίες 
 αξίες 

 30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2016 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
(μακροπρόθεσμες) 

6,382,603.18 6,382,603.18 5,422,722.84 5,422,722.84 

Πελάτες  23,834,528.92 23,834,528.92 18,140,948.75 18,140,948.75 

Λοιπές απαιτήσεις 3,898,749.37 3,898,749.37 8,964,034.64 8,964,034.64 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 25,730,188.29 25,730,188.29 16,632,747.09 16,632,747.09 

Δάνεια 127,750,301.55 127,750,301.55 216,899,266.22 216,899,266.22 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 70,077,264.71 67,703,533.99 46,336,274.69 44,166,501.72 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 150,736,280.07 150,736,280.07 38,759,592.67 38,759,592.67 

     

     

Όμιλος 
Λογιστικές  

Εύλογες αξίες Λογιστικές αξίες Εύλογες αξίες 
αξίες 

 30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2016 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
(μακροπρόθεσμες) 

6,600,180.63 6,600,180.63 5,605,941.30 5,605,941.30 

Πελάτες  31,584,390.71 31,584,390.71 22,599,705.15 22,599,705.15 

Λοιπές απαιτήσεις 9,060,896.04 9,060,896.04 11,393,787.00 11,393,787.00 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 29,073,104.87 29,073,104.87 19,984,431.22 19,984,431.22 

Δάνεια 146,891,439.36 146,891,439.36 225,068,948.09 225,068,948.09 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 93,931,763.55 91,558,032.83 59,037,937.72 56,868,164.75 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 165,286,122.18 165,286,122.18 55,947,025.95 55,947,025.95 

 
 
 
20. Αλλαγή λογιστικής εκτίμησης 
 

Στο πρώτο εξάμηνο 2017 έγινε αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης των μεταφορικών μέσων τόσο σε επίπεδο Μητρικής όσο και σε 
επίπεδο Ομίλου καθώς η εταιρία εκτίμησε ότι απεικονίζεται ορθότερα η σχέση αξίας αγοράς και πώλησης αυτοκινήτου. Πιο 
συγκεκριμένα για την Εταιρία από 01/01/2017 ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης μεταφορικών μέσων από 13,8% που εφαρμοζόταν 
στο σύνολο του στόλου των αυτοκινήτων ανεξαρτήτου αξίας, διαμορφώθηκε σε 12% για αυτοκίνητα αξίας έως € 15.000,00 και σε 
14% για τα αυτοκίνητα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των € 15.000,01. Η διαφορά του συντελεστή  του 2017 σε σχέση με το 2016, είχε 
αποτέλεσμα μειωμένες αποσβέσεις κατά  €1.793.105,38 και μειωμένα κέρδη από πώληση αυτοκινήτων € 81.942,04 για την περίοδο 
Για τις θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού επίσης από 01/01/2017 μεταβλήθηκε ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης μεταφορικών 
μέσων από ενιαίο 18% σε 14% για Βουλγαρία, Κύπρο και 15% για Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία και Ουκρανία. Η διαφορά 
του συντελεστή  του 2017 σε σχέση με το 2016, είχε αποτέλεσμα μειωμένες αποσβέσεις κατά  €1.866.313,10 και μειωμένα κέρδη από 
πώληση αυτοκινήτων € 64.000,00 για την περίοδο  
 

Κηφισιά, 05 Σεπτεμβρίου 2017   
 
 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.        Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής      Η Διευθύντρια Οικονομικών               Ο Προϊστάμενος 
       & Δ/νων Σύμβουλος                       Υπηρεσιών                                Λογιστηρίου  
 
 
 
 
Ευτύχιος Θεοδ.Βασιλάκης           Δημήτριος Μαγγιώρος  Αντωνία Ιωαν. Δημητρακοπούλου      Κωνσταντίνος Φωτ.Σιαμπάνης  
         ΑΔΤ ΑΝ 049866                        ΑΔΤ ΑΚ 159893                      ΑΔΤ ΑΒ 348453                            ΑΔΤ Φ 093095 
 



Ποσά εκφρασμένα σε € 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 

στοιχεία 419,126,414.03 377,709,184.48 314,844,631.04 286,131,642.21 

Επενδύσεις σε ακίνητα 44,882,058.25 44,882,058.25 58,249,877.73 58,249,877.73 Λειτουργικές δραστηριότητες
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 538,708.47 545,312.10 465,729.53 487,121.63 Κέρδη Περιόδου (προ φόρων) 12,392,083.07  9,306,527.19  8,311,349.46 6,349,538.63 

Υπεραξία 1,312,539.00 1,312,539.00 0.00 0.00 Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 81,562,163.98 64,753,734.39 103,548,510.97 86,841,195.59 Αποσβέσεις 31,037,636.87 29,290,573.95 22,568,696.74 21,104,222.88 

Αποθέματα 19,144,696.30 13,914,519.17 6,546,451.49 5,175,198.68 Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -10,200,296.77 -10,485,424.85 -8,897,119.13 -9,327,130.44 

Απαιτήσεις από πελάτες 38,337,046.34 28,205,646.45 30,217,132.10 23,563,671.59 Προβλέψεις 600,000.00 303,936.06 600,000.00 303,936.06 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 47,586,898.79 39,463,418.72 35,529,198.43 31,837,233.22 Συναλλαγματικές διαφορές -1,769.20 6,114.95 0.00 0.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 652,490,525.16 570,786,412.56 549,401,531.29 492,285,940.65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6,948,802.17 6,544,719.06 6,302,295.65 6,039,975.28

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες 455,755.79 351,277.99 0.00 0.00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

Μετοχικό Κεφάλαιο 3,908,400.00 3,908,400.00 3,908,400.00 3,908,400.00 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -5,430,604.04 -316,133.70 -1,371,252.81 1,558,004.48 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 203,514,356.45 191,839,001.05 161,139,905.55 152,956,418.71 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -5,847,757.61 -12,536,493.10 1,277,578.46 -4,942,350.70 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών 

μητρικής (α) 207,422,756.45 195,747,401.05 165,048,305.55 156,864,818.71 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 32,467,414.80 23,193,500.29 19,782,178.04 14,442,612.57 

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές αυτοκινήτων -85,750,405.42 -81,038,274.93 -64,468,524.73 -60,389,484.51 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 207,422,756.45 195,747,401.05 165,048,305.55 156,864,818.71 Πωλήσεις αυτοκινήτων 19,157,389.24 16,120,449.20 16,320,438.90 13,674,324.07 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 146,891,439.36 225,068,948.09 127,750,301.55 216,899,266.22 Μείον:

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 32,819,171.39 28,839,584.52 31,552,489.97 27,447,357.05 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

καταβεβλημένα -5,910,338.85 -5,075,329.67 -5,206,555.09 -4,497,918.99 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 165,286,122.18 55,947,025.95 150,736,280.07 38,759,592.67 Καταβεβλημένοι φόροι -160,641.74 -316,367.15 0.00 0.00 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 100,071,035.78 65,183,452.95 74,314,154.15 52,314,906.00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές                       

δραστηριότητες (α) -10,242,731.69 -24,650,924.71 -4,780,914.51 -15,684,270.67 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 445,067,768.71 375,039,011.51 384,353,225.74 335,421,121.94 Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 652,490,525.16 570,786,412.56 549,401,531.29 492,285,940.65 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 

και λοιπών επενδύσεων -590,000.00 -680,000.00 -90,000.00 -4,850,000.00 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων

περιουσιακών στοιχείων -4,289,950.79 -3,709,408.08 -1,689,967.48 -1,566,770.19 

Αγορά ακινήτων προς επένδυση 0.00 0.00 0.00 0.00 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων 1,969,649.35 643,693.39 807,758.17 558,165.89 

Πώληση ακινήτων προς επένδυση/Επιστροφή

φόρου μεταβίβασης ακινήτων 0.00 86,834.17 0.00 86,834.17 

Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών

επενδύσεων 0.00 0.00 0.00 0.00 

01.01.-30.06.17 01.01.-30.06.16 01.01.-30.06.17 01.01.-30.06.16
Τόκοι εσπραχθέντες 465,604.59 320,580.02 408,327.35 247,913.12 

Κύκλος εργασιών 150,148,715.87 118,377,648.46 81,595,933.37 68,955,977.77 Μερίσματα εισπραχθέντα 3,331,403.20 5,829,955.60 3,331,403.20 5,829,955.60 

Μικτά Κέρδη 28,667,165.91 22,822,689.64 16,831,330.12 13,005,424.71 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 886,706.35 2,491,655.10 2,767,521.24 306,098.59 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 16,465,237.83 11,737,568.68 11,282,241.91 7,924,558.35 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 12,392,083.07 9,306,527.19 8,311,349.46 6,349,538.63 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 50,320,824.29 57,997,093.05 38,323,921.39 50,715,270.02 

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 10,359,033.61 8,684,279.89 6,867,165.05 6,198,859.54 Εξοφλήσεις δανείων -21,543,362.95 -31,691,128.70 -16,880,324.57 -29,492,895.37 

       - Ιδιοκτήτες μητρικής 10,359,033.61 8,684,279.89 0.00 0.00 Μερίσματα πληρωθέντα -10,332,762.35 -10,332,762.35 -10,332,762.35 -10,332,762.35 

       - Δικαιώματα μειοψηφίας 0.00 0.00 0.00 0.00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 18,444,698.99 15,973,202.00 11,110,834.47 10,889,612.30 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(Β) 11,649,084.14 -3,902,738.84 11,649,084.14 -3,902,738.84 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 9,088,673.65 -6,186,067.61 9,097,441.20 -4,488,559.78 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) 

μετά από φόρους (Α) + (Β) 22,008,117.75 4,781,541.05 18,516,249.19 2,296,120.70 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου 19,984,431.22 22,131,519.52 16,632,747.09 17,234,978.08 

       - Ιδιοκτήτες μητρικής 22,008,117.75 4,781,541.05 0.00 0.00 Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση εταιρειών 0.00 50,086.00 0.00 0.00 

       - Δικαιώματα μειοψηφίας 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου 29,073,104.87 15,995,537.91 25,730,188.29 12,746,418.30 

 Κέρδη μετά από φόρους ανά 
μετοχή - βασικά  0.8522 0.7144 0.5649 0.5099 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών 47,502,874.70 41,028,142.63 33,850,938.65 29,028,781.23  

30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 

περιόδου (01.01.2017 και 01.01.2016 

αντίστοιχα) 195,747,401.05 186,320,996.43 156,864,818.71 154,750,107.24 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους 22,008,117.75 4,781,541.05 18,516,249.19 2,296,120.70 

Διανεμηθέντα Μερίσματα -10,332,762.35 -10,332,762.35 -10,332,762.35 -10,332,762.35

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα) 207,422,756.45 180,769,775.13 165,048,305.55 146,713,465.59 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( HERTZ ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 250501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 01η Ιανουαρίου 2017 έως 30 Iουνίου 2017 

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

ΟΜΙΛΟΣ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της AUTOHELLAS A.Τ.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη

συναλλαγή με την Εταιρεία , να  ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της AUTOHELLAS ATEE (www.hertz.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε € 

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2017

Κηφισιά, 5η Σεπτεμβρίου 2017 

Διεύθυνση διαδικτύου                                  : www.hertz.gr                                  
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. 
των  οικονομικών καταστάσεων                  : 05 Σεπτεμβρίου 201 7
Νόμιμος ελεγκτής                                          : Δημήτριος Σαμαράς   
Ελεγκτική εταιρεία                                        : ECOVIS HELLAS SA                  
Τύπος έκθεσης επσκόπησης                          : Με σύμφωνη γνώμη    

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενσωμάτωσης    

 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Οικονομικών  Καταστάσεων.    

 Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση .     

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 16 των Οικονομικών Καταστάσεων.     

 Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη ποσού € 118.801,80  για τον Όμιλο και την Εταιρεία.   

 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων  

 που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.    
3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.17 :Ομίλου 1079 άτομα,Εταιρείας 474 άτομα , στις 30.06.16 Ομίλου 966 άτομα,Εταιρείας 450 άτομα. 

4. Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 30.06.2017.    
5. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη  

 της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 έχουν ως εξής : 

 Ποσά σε ευρώ  Όμιλος  Εταιρεία    

α) Έσοδα  5,562,257.71 12,062,705.09   

β) Έξοδα 1,861,802.88 14,317,164.35   

γ) Απαιτήσεις 521,312.89 4,574,043.94   

δ) Υποχρεώσεις 315,980.14 3,627,450.43   

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1,613,506.47 1,372,846.68   

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0.00 0.00   

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0.00 0.00   

6. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-30.06.2017 ήταν Ομίλου € 84,2 εκατ., Εταιρείας  € 62,7 εκατ.   
7. Kατέχονται 57.559 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 256.131,46 και εύλογη αξία € 1.159.238.26(Σημ.15 Οικον.Καταστάσεων).   

8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:      

  Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016 

 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους     

 α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων     

 (α1)Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :     

 Κέρδη περιόδου 16,407,160.76  -5,496,815.28  16,407,160.76  -5,496,815.28  
  Φόρος εισοδήματος -4,758,076.62  1,594,076.44  -4,758,076.62  1,594,076.44  

 Μεταφορά στα αποτελέσματα     

 β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων     

 (β1)Αναπροσαρμογή ενσώματων/άυλων στοιχείων     

 Αναπροσαρμογή ενσώματων/άυλων στοιχείων 0.00  0.00  0.00  0.00  
 Φόρος αναπροσαρμογής  0.00  0.00  0.00  0.00  

 (β2)Aναλογιστικα κέρδη και ζημιές      

 Κέρδη /(ζημίες) περιόδου 0.00  0.00  0.00  0.00  
  Φόρος εισοδήματος 0.00  0.00  0.00  0.00  

 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 11,649,084.14  -3,902,738.84  11,649,084.14  -3,902,738.84  
 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 22,008,117.75  4,781,541.05  18,516,249.19  2,296,120.70  

9. Από 01/01/2017 έγινε αλλαγή του συντελεστή απόσβεσηs των μεταφορικών μέσων τόσο σε επίπεδο μητρικήs όσο και σε επίπεδο ομίλου με συνέπεια 
τα αποτελέσματα της χρήσηs να εφφανίζονται αυξημένα κατά € 1.711.163,34 και 3.513.476,44 αντίστοιχα(Σημ.20 Οικον.Καταστάσεων).  

 

 

           

       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &           Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

           ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  

           

           

         

     ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ       ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ  

              ΑΔΤ ΑΝ 049866                                        ΑΔΤ ΑΚ 159893                             ΑΔΤ ΑΒ 348453                                            ΑΔΤ Φ 093095  

                      

                                                                      ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 

                                                                       12816/Α΄Τάξης 
 

           

   
 

 

 




