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Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 17 έως 48, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27/02/2008 και υπογράφονται από τους :  
   
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.       Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.         Η Διευθύντρια Οικονομικών               Ο Προϊστάμενος 
                                        & Δ/νων Σύμβουλος                   Υπηρεσιών                                    Λογιστηρίου  
 
 
 
 
Θεόδωρος Ευτ.Βασιλάκης    Ευτύχιος Θεοδ.Βασιλάκης    Γαρυφαλλιά Αγγ.Πελεκάνου     Κωνσταντίνος Φωτ.Σιαμπάνης  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της 
Ανώνυμης Εταιρείας AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)  
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ) (η «Εταιρία»), καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 
και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 
  
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες της δεοντολογίας και το 
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του Ελεγκτή και περιλαμβάνουν την 
εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την 
εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την  
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς 
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική 
τους επίδοση και τις Ταμιακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων  
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α 
παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 290/1920 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και το  
περιεχόμενο της  είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 
 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 
 
 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ AUTOHELLAS  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

  

 
Σχετικά με τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
31.12.2007.   
 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  
 
 
Κατά την κατάθεση προς έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2007, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των 
Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την 
πλήρη ενημέρωσή σας επί των δραστηριοτήτων και των προοπτικών της 
εταιρείας μας.  
 
 ΓΕΝΙΚΑ  

 
Η Autohellas ATEE, αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό franchisee της  ΗΕRTZ 
παγκοσμίως. Βάσει σύμβασης , η Autohellas ATEE έχει το αποκλειστικό 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα της Hertz στην Ελλάδα, να 
λαμβάνει πληροφορίες και τεχνογνωσία από την Hertz, αναφορικά με την 
λειτουργία του συστήματος εκμίσθωσης αυτοκινήτων, καθώς και όλες τις 
βελτιώσεις στον τομέα του σχεδιασμού και διαχείρισης των υπηρεσιών 
εκμίσθωσης αυτοκινήτων με το σύστημα Hertz. Η Autohellas , ανανέωσε 
τελευταία το δικαίωμα αυτό το 1998 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η 
ιδιαίτερα αυτή μεγάλη διάρκεια της σύμβασης δόθηκε στην Autohellas, λόγω 
της μεγάλης της επιτυχίας στην αντιπροσώπευση της Hertz στην Ελλάδα κατά 
την προηγούμενη τριακονταετία. 
 
 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 
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 συνολικός κύκλος εργασιών της Autohellas, έφθασε τα 115.704.254,47 €, 
παρουσιάζοντας 8.1% αύξηση. 
  
Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του Renting  έφθασαν τα 33,4 εκ. € από 32,7 
εκ. € το 2006, αύξηση δηλαδή 2,1%. Αντίστοιχα του Fleet Management, 
έφθασαν τα 82,3 εκ. € από 74,3 εκ. € το 2006, αύξηση δηλαδή 11%. Η 
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ανάπτυξη αυτή η οποία ξεπέρασε το ρυθμό αύξησης της αγοράς οφείλεται 
κυρίως στην ιδιαίτερα επιθετική πολιτική που ακολούθησε η εταιρεία στην 
αγορά αυτή. 
 
Η συμμετοχή του Fleet Management στον συνολικό κύκλο εργασιών της 
Autohellas έφθασε το 71.1% αυξάνοντας τη σταθερότητα του κύκλου εργασιών 
από χρόνο σε χρόνο καθώς τα συμβόλαια με τους πελάτες μακροχρόνιας 
μίσθωσης έχουν μέση διάρκεια 4 έτη. Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος 
εργασιών του Ομίλου έφθασε τα 126.957.104,82€ από 116.865.964,57 € το 
2006 αύξηση 8.6%.      
 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων είχαν μείωση 13,9% φθάνοντας τα 
15.525.468,20 € από 18.028.465,85 € το 2006.  Ο βασικός λόγος της μείωσης 
αυτής ήταν τα κέρδη από την πώληση της Εταιρείας MULTIFIN που μαζί με το 
μέρισμα έφθασαν τα  4 εκατ Ευρώ και συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα 
του 2006. Χωρίς το μεμονωμένο αυτό γεγονός τα κέρδη μετά φόρων θα είχαν 
αύξηση 11%.   
Ειδικότερα, τα κέρδη μετά φόρων της Autohellas έφθασαν τα 14.460.639,07 € 
από 18.106.351,35 € το 2006, μείωση που οφείλεται στους λόγους που 
αναλύθηκαν ανωτέρω.  
 
Τέλος, χαρακτηριστικό είναι ότι οι αποσβέσεις των αυτοκινήτων της εταιρείας 
αυξήθηκαν κατά 6,5% στα 42,5 εκ. € από 39,9 εκ. € το 2006. 
 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση για τη χρήση 2007, 
παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της 
εταιρίας. 
 
 ΔΕΙΚΤΕΣ   

 
Α. Δείκτες εξέλιξης 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
1. Κύκλου εργασιών 8,7% 8,1% 
2. Κερδών προ φόρων -13,9% -20,1% 
 
Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσιάζουν την αύξηση των πωλήσεων και των 
κερδών προ φόρων, της εταιρίας και του ομίλου στη τρέχουσα χρήση 2007, 
έναντι της προηγούμενης του 2006.  
 
Β. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας  
 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
3. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις  16,8% 17,4% 
4. Καθαρά κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις  12,2% 12,5% 
 
Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα προ και μετά φόρων σαν 
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 
 
 

Ο Όμιλος Η Εταιρία 

5. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων    10,6% 10,2% 
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Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης μετά 
φόρων  σαν ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Γ. Δείκτες Δανειακής επιβάρυνσης   
 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
6. Ξένα κεφάλαια  /  Ίδια κεφάλαια (με εξαίρεση τα 
δικαιώματα μειοψηφίας) 

1,52 1,47 

7. Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 1,09 1,06 

 
Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν τα ξένα κεφάλαια και τις τραπεζικές υποχρεώσεις 
ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Δ. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης    
 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
8. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Σύνολο 
περιουσιακών στοιχείων   

14,9% 14,2% 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των στοιχείων άμεσης 
ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
9. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια  1,52 1,47 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της 
οικονομικής μονάδος. 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
10. Ενσώματα πάγια & άϋλα περιουσιακά στοιχεία  / 
Ίδια κεφάλαια 

1,79 1,74 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων 
κεφαλαίων. 
 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
11. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

0,98 1,17 

 
Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής 
μονάδος.  
 
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ

AUTOTECHNICA LTD 399,960 3,011,842.00 99.99%
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L. 82,840 1,000,000.00 100%
DEMSTAR RENTALS 2005 LTD 75,000 2,061,004.50 75%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 4,947,920 33,645,856.00 6.928%
ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ A.E. 52,107 758,322.20 5.44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING ATEE 28,598 2,691,220.07 48.08%
ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. 103,915 2,200,001.02 50%

ΣΥΝΟΛΟ: 45,368,245.79 
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Η Autotechnica Ltd, η Autotechnica Fleet Services S.R.L. και η Demstar 
Rentals 2005 Ltd, αποτελούν τις τρεις εταιρείες οι οποίες ενοποιούνται πλήρως 
με την Autohellas ATEE. 
 
Αντίστοιχα η Πειραιώς Best Leasing Α.Ε. και η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. 
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  
 
Ειδικότερα, η Autotechnica αποτελεί τον εθνικό franchisee της Hertz στην 
Βουλγαρία ενώ παράλληλα είναι ο εισαγωγέας / διανομέας αυτοκινήτων SEAT. 
Συγκεκριμένα , ο κύκλος εργασιών το 2007 έφθασε τα 7,3 εκ. € από 6,1 εκ. € 
το 2006, αυξημένος κατά 19,7%, με αύξηση  κερδών 28% στις 544 χιλ.€ από 
425 χιλ. € το 2006. 
  
Η Demstar Rentals 2005 , ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Ιούνιο του 2005 
και αποτελεί των εθνικό franchisee της Hertz στην Κύπρο. Το δικαίωμα 
αντιπροσώπευσης ανήκει στην Αutohellas, η οποία το έχει εκχωρήσει στην 
Demstar Rentals 2005 Ltd. H Αutoehellas συμμετέχει κατά 75% στην 
Demstar Rentals 2005, ενώ το υπόλοιπο 25% ανήκει σε Κύπριο 
Επιχειρηματία. Η συνολική επένδυση της Autohellas ήταν 2εκ. €. Για το 2007 
ο συνολικός κύκλος εργασιών έφθασε τα 4,1 εκ. € από 3,7 εκ. € το 2006 ενώ τα 
κέρδη μετά φόρων τις 340 χιλ. € από 217 χιλ. το 2006. 
 
Το 2007 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά λειτουργίας της AUTOTECHNICA Fleet 
Services S.R.L. στη Ρουμανία. Η δραστηριότητα αφορά μόνο τις μακροχρόνιες 
ενοικιάσεις, ενώ ο κύκλος εργασιών των 775 χιλ. € δεν είναι αντιπροσωπευτικός 
καθώς η ανάπτυξη είναι γεωμετρική. Αντίστοιχα και οι 517 χιλ. € ζημιά που 
παρουσίασε τον πρώτο χρόνο αναμένεται να μετατραπούν σε κέρδη στο χρόνο 
που ακολουθεί.         
 
Όσον αφορά την Πειραιώς Best Leasing, ο κύκλος εργασιών έφθασε τα 32,4 εκ. 
€ και τα κέρδη μετά φόρων τα 1,2 εκ. €. Δραστηριοποιείται στις μακροχρόνιες 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων με συνολικό στόλο στα τέλη του 2007, 7.317 
αυτοκίνητα. Η Autohellas έχει αναλάβει για μεγάλο μέρος του στόλου αυτού 
την εξυπηρέτηση των αναγκών συντήρησης και διαχείρισής του στις 
εγκαταστάσεις της.  
 
Κύρια δραστηριότητα της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. είναι η εισαγωγή, αποθήκευση , 
εμπορία και διανομή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, πολλών διεθνών οίκων στην 
ελληνική αγορά. Η Autohellas, ολοκλήρωσε την απόκτηση του 50% της 
εταιρείας τον Ιούλιο του 2005 και η συνολική επένδυση έφθασε τα 2,2 εκ.€. Ο 
κύκλος εργασιών το 2007 έκλεισε στα 23,5 εκ. € και τα κέρδη μετά φόρων τις 
170 χιλ.€ 
 
Όσον αφορά τις λοιπές συμμετοχές , με την Αεροπορία Αιγαίου έχει 
αποκλειστική συνεργασία για την προώθηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στους 
πελάτες της, ενώ στο τέλος του 2006 πούλησε το μερίδιο που κατείχε στην 
Multifin, 12,5%, έναντι 5,5 εκ. €. 
  
 
 



 
  

 

 

 
 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  - 10 - 
Χρήση 2007 
 
   
 

 ΔΙΚΤΥΟ – ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 
Η Autohellas λειτουργεί μέσα από ένα δίκτυο 115 περίπου σημείων πώλησης, 
75 από τα οποία υποκαταστήματα και 7 σημείων εξυπηρέτησης αυτοκινήτων 
της. Αρκετές από τις εγκαταστάσεις αυτές  είναι ιδιοκτησίας της. Πιο 
συγκεκριμένα : 
 
1) Οικόπεδο στην Κέρκυρα τοποθεσίας Τριπουλέικα έκτασης τ.μ. 2.275 αξίας 

βιβλίων ευρώ 272.152,61 και αξία ανεγερθέντος κτιρίου γραφείων και 
γκαράζ (τ.μ. 190) ευρώ 363.900,83 ήτοι συνολική αξία ακινήτου ευρώ 
636.053,44. 

 
2) Κατάστημα (ισόγειο τ.μ. 65 – υπόγειο τ.μ. 70) 6/10 εξ αδιαιρέτου επί της 

Λεωφ. Συγγρού 12, μετά του αναλογούντος οικοπέδου συνολικής αξίας 
βιβλίων ευρώ 127.720,78 (αξία κτιρίων ευρώ 114.619,36 αξία οικοπέδου 
ευρώ 13.101,42).  

 
3) Ακίνητο επί της 25ης Αυγούστου 34 Ηρακλείου Κρήτης (τ.μ. οικοπέδου 

48,12) αξίας βιβλίων ευρώ  78.925,97 και αξία κτιρίου ευρώ 210.269,39 
(τ.μ. 206,64) ήτοι συνολικής αξίας ευρώ 289.195,36. 

 
4) Οικόπεδο εις την περιοχή Πυλαία Θεσ/νίκης τ.μ. 5.170, αξίας βιβλίων 

ευρώ 573.147,47 και αξία ανεγερθέντος κτιρίου γραφείων και γκαράζ (τ.μ. 
1991) ευρώ 1.152.211,27 ήτοι συνολική αξία ακινήτου ευρώ 1.725.358,74. 

 
5) Οικόπεδο στην Μύκονο τοποθεσία «ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΗΣ» έκτασης τ.μ. 6.884,93 

αξίας βιβλίων ευρώ  95.154,81 και αξία ανεγερθέντος κτιρίου τ.μ. 604 ευρώ 
692.951,92 ήτοι συνολικής αξίας ακινήτου ευρώ 788.106,73. 

 
6) Κατάστημα (ισόγειο τ.μ. 44,50 με πατάρι τ.μ. 21 και αποθήκη τ.μ. 44,50)  

στον Πειραιά επί της συμβολής των οδών Αγίου Νικολάου και Ακτής  
Μιαούλη αριθμός 67 μετά του αναλογούντος οικοπέδου συνολικής αξίας  
βιβλίων ευρώ 155.310,16 (αξία κτιρίου ευρώ 137.707,95 και αξία 
οικοπέδου  ευρώ 17.602,21). 

 
7) Υπόγεια αποθήκη στο Αμαρούσιο Αττικής επί της οδού Αγίου Θωμά 12 τ.μ. 

89 μετά αναλογούντος οικοπέδου τ.μ. 52,82 συνολικής αξίας βιβλίων ευρώ 
33.905,72 (αξία κτιρίου ευρώ 27.205,81 αξία οικοπέδου ευρώ 6.699,91). 

 
8) Οικόπεδο στη Κρεμαστή Ρόδου έκτασης 9.070 τ.μ. αξία βιβλίων ευρώ 

283.125,44 και αξία ανεγερθέντος κτιρίου γραφείων και γκαράζ τ.μ. 439,73 
ευρώ 851.022,27 ήτοι συνολική αξία ακινήτου ευρώ 1.134.147,71.  

 
9) Οικόπεδο επί της οδού Βιλτανιώτη 33 (γέφυρα Γκόλτσι ή Βαρειές) Κηφισιά 

τ.μ. 10.545,65 αξία βιβλίων ευρώ 1.204.548,79 ,αξία ανεγερθέντος κτιρίου-
γκαράζ τ.μ. 3.796 ευρώ 2.240.979,41 ήτοι συνολική αξία ακινήτου ευρώ 
3.445.528,20. 

 
10) Οικόπεδο επί της οδού Βιλτανιώτη 31 (γέφυρα Γκόλτσι ή Βαρειές) Κηφισιά 

τ.μ. 11.290 αξία Βιβλίων ευρώ 1.588.826,47,στο οποίο ανεγέρθηκαν κτίρια 
τ.μ. 18.118, αξίας βιβλίων ευρώ 13.698.399,59 , ήτοι συνολική αξία 
ακινήτου ευρώ 15.287.226,06. 
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11) Κατάστημα ισόγειο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης επί της Ακτής Ιωσήφ 

Κουνδούρου 14-15 τ.μ. 42,06 μετά αναλογούντος οικοπέδου τ.μ.  79,02 
συνολικής αξίας βιβλίων ευρώ 220.102,72 (αξία κτιρίου ευρώ 128.987,29 
και οικοπέδου ευρώ 91.115,43). 

 
12)  Αγροτεμάχια στην Παιανία θέση Πούσι-Λέδι τ.μ. 30.418 αξίας βιβλίων 

ευρώ 5.105.817,20 και διαμόρφωσης χώρου ευρώ 286.358,76, ήτοι 
συνολική αξία ευρώ 5.392.175,96. 

 
13) Κατάστημα (ισόγειο τ.μ.75 και υπόγειο τ.μ.105) στην Αθήνα επί της 

συμβολής των οδών Β.Σοφίας 71 και Μ.Πετράκη μετά του αναλογούντος 
οικοπέδου συνολικής αξίας βιβλίων ευρώ 353.724,34(αξία κτιρίου ευρώ 
195.314,78 και αξία οικοπέδου ευρώ 158.409,56) . 

 
14) Οικόπεδα στην Λακύθρα Κεφαλλονιάς, Συνοικία Αλυπραντάτα τ.μ. 3.600 

και τ.μ. 1.677 αξίας ευρώ 64.031,80 και ευρώ 49.995,87 αντίστοιχα, 
μεταλλικό κτίριο (στέγαστρο), τ.μ. 214,50 και αποθήκη τ.μ. 25 αξίας ευρώ 
93.740,06, ήτοι συνολική αξία ακινήτου ευρώ 207.767,73. 

 
15) Αγροτεμάχιο στην θέση « Άσπρα Χώματα» (Μαντραγούρα) στο Κορωπί 

Αττικής, τ.μ. 10.253 αξίας βιβλίων ευρώ 335.923,96 μετά ημιτελούς 
οικοδομής τ.μ. 300 αξίας βιβλίων ευρώ 128.675,27, ήτοι συνολική αξία 
ευρώ 464.599,23. 

 
16) Το σύνολο των αυτοκινήτων στις 31.12.2007 είχαν αξία κτήσεως 

298.350.930,34 €. Ο μέγιστος αριθμός των υπό διαχείριση αυτοκινήτων 
ήταν 28.700 κατά την διάρκεια του Αυγούστου.  

 
Δεν υπάρχουν υποθήκες , προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα   βάρη επί 
των ενσώματων παγίων. 

 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε 
Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν 
μηδενική. Η θυγατρική της εταιρείας στη Ρουμανία είναι ουσιαστικά η μόνη 
που εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς έχει δάνειο σε ευρώ, 
διαφορετικό δηλαδή νόμισμα από το λειτουργικό της χώρας. Καθώς όμως το 
ύψος των δανείων αυτών, σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του ομίλου είναι 
μικρό, ο κίνδυνος δεν θεωρείται αξιόλογος. Όσον αφορά τις θυγατρικές στην 
Κύπρο και Βουλγαρία έχουν και αυτές δάνεια σε ευρώ, όμως η Κύπρος έχει 
πλέον εισαχθεί από 01/01/2007 στη ζώνη του ευρώ, ενώ στη Βουλγαρία η 
ισοτιμία είναι κλειδωμένη. 
 
Κίνδυνος Επιτοκίων  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της διακύμανσης των 
επιτοκίων λόγω των δανείων τους σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Η Εταιρεία 
προβαίνει σε οικονομική αντιστάθμιση του κινδύνου των επιτοκίων με 
επιτοκιακά παράγωγα αν και δεν χρησιμοποιεί λογιστική αντιστάθμισης στην 
παρούσα φάση.  
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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. 
        
Κίνδυνος Τιμών 
Όσον αφορά τον κίνδυνο των μεταβολών των τιμών στην αγορά, ο Όμιλος 
εκτίθενται σε κίνδυνο μεταβολής της χρηματιστηριακής τιμής της συμμετοχής 
του στην Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. Πάντως με δεδομένη την προοπτική 
ανάπτυξης της εταιρείας και τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της επένδυσης ο 
κίνδυνος είναι απομακρυσμένος.     
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005  

I. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες 
τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια  Ευρώ (11.635.200 Ευρώ), διαιρούμενο σε  
τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές 
με δικαίωμα ψήφου (36.360.000 μετοχές), ονομαστικής αξίας  τριάντα δυο 
λεπτών (0,32 Ευρώ) η κάθε μία. 

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά 
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»).  

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της 
είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η 
καταβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που 
προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:  

• το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση 
κέρδη της Εταιρίας.  

Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού 
αποθεματικού διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο 
μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την ημερομηνία 
προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής 
καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. 
Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό 
περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, 
κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.  

• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της 
απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί 
από τη Γενική Συνέλευση,  
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• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών,  

• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των 
εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  

• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα 
εξής επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις 
συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.  

• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά 
της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.  

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 
μετοχών που κατέχουν.  

II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας  

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν 
υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, 
δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.  

III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 
51/1992  

Την 31.12.2007 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του 
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας: Θεόδωρος Βασιλάκης 59.42% 
και Εμμανουέλλα Βασιλάκη 8.89%. 

 IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου  

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου.  

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου  

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος 
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.  

VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας  

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρίας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των 
μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των 
μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 
μετοχές της.  
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VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και 
τροποποίησης καταστατικού  

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την 
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την 
τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα 
στον Κ.Ν. 2190/1920.  

VIIΙ. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων 
μετοχών  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που 
λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 
μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται 
μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία 
που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική 
Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.  

Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.1 και 2  του Κ.Ν. 2190/1920 η εταιρεία μπορεί 
να αποκτήσει δικές της μετοχές μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι 
δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Οι αποκτήσεις 
αυτές γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15/02/2008 αποφασίστηκε η δυνατότητα της 
εταιρείας να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος 24 
μηνών, με κατώτατη τιμή αγοράς 3 ευρώ  ανά μετοχή και ανώτατη  7 ευρώ, ο 
ανώτατος αριθμός δε, των μετοχών που θα αγοραστούν, αθροιζόμενος με τον 
αριθμό των ιδίων μετοχών που ανήκουν εκάστοτε στην εταιρεία, να μην 
υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.                     

IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή 
λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης  

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν 
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.  

X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της 
Εταιρίας  

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή 
αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο 
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ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας 
πρότασης. 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    
 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της AUTOHELLAS λαμβάνοντας υπόψη τη 
συντηρητική κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, την αυξημένη συσσώρευση 
ιδίων κεφαλαίων, τις αυξητικές τάσεις των μελλοντικών θετικών ταμειακών 
ροών, το μελλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και την πλεονάζουσα 
δανειοληπτική της ικανότητα, έθεσε προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση το Φεβρουάριο του 2008, σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της 
Εταιρείας, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων προς 
όφελος των μετόχων της.  
Στα πλαίσια αυτά, αποφασίστηκε η Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους,  
που αντιστοιχεί σε €1,3 ανά μετοχή,  σύνολο € 47.268.000.         
 

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   
Το 2008 αναμένεται να είναι άλλη μια καλή χρονιά. 
 
Οι σημαντικές προσπάθειες προώθησης του τουρισμού από πλευράς πολιτείας, 
και η εκμετάλλευση της προβολής της χώρας την τελευταία διετία, έφερε 
κάποια αποτελέσματα το 2007 που αναμένεται να είναι μεγαλύτερα τη χρονιά 
που έρχεται. Επιπρόσθετα και τα    μηνύματα από τις διεθνείς τουριστικές 
εκθέσεις είναι θετικά για την ελληνική αγορά. 
 
Όσον αφορά τις μακροχρόνιες ενοικιάσεις, όπως και το 2007, αναμένεται να 
διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες 
μικρότερου πλέον μεγέθους μπαίνουν δυναμικά στη ζήτηση των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών αυτοκινήτου. Στόχο της Autohellas αποτελεί η διατήρηση του 
μεριδίου της στην ανάπτυξη αυτή. 
 
Στη Βουλγαρία κύριος μοχλός ανάπτυξης θα συνεχίσουν να είναι οι ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων, τόσο οι βραχυχρόνιες όσο και οι μακροχρόνιες. Η τουριστική 
αγορά της Βουλγαρίας αν και πολύ μικρή ακόμη, προβλέπεται να συνεχίσει να 
μεγαλώνει με μεγάλους ρυθμούς. Το ίδιο ισχύει και για την επιχειρηματική 
ανάπτυξη, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2007. 
 
Για την Κύπρο, στόχος είναι η «Demstar Rentals 2005» στα επόμενα χρόνια  να 
αποκτήσει ηγετική θέση στην αγορά διατηρώντας την κερδοφορία, ενώ οι 
προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης συνδυάζονται με την αναμενόμενη 
απελευθέρωση της αγοράς ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων. 
 
Τέλος, στη Ρουμανία, όπου το 2008 θα αποτελέσει την πρώτη χρονιά συνολικής 
λειτουργίας, πέρα από την σημαντική αύξηση του στόλου των μακροχρόνιων 
ενοικιάσεων, κύριο στόχο αποτελεί η κερδοφορία της εταιρείας μέσω των 
οικονομιών κλίμακας που θα αναπτυχθούν.  
 
Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 
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2007, θεωρούμε ότι έχετε στη διάθεσή σας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να 
προχωρήσετε στην έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 
που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2007 και στην απαλλαγή του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.  
 

Κηφισιά,  27 Φεβρουαρίου 2008 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 Θεόδωρος Βασιλάκης 

 

  
  
  
  
  
  

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 
 
 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921 
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Α. Οικονομικές Καταστάσεις AUTOHELLAS 
 

Ισολογισμός (I)    

    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2007 31/12/2006 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία     

Ενσώματα πάγια 4  246,519,118.24 228,679,642.54  

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 5  1,747.95 1,126.65  

Επενδύσεις σε θυγατρικές 6  6,072,846.50 5,072,846.50  

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 7  4,891,221.09 4,891,221.09  

Διαθέσιμα για πώληση χρημ/κά περιουσ. 
στοιχεία 8  34,404,178.20 10,936,569.73  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9  8,220,504.15 7,570,599.50  

Εγγυήσεις  326,429.94 322,899.37  

  300,436,046.07 257,474,905.38 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα  49,586.00 37,554.80  

Πελάτες  9  18,679,401.59 20,403,987.26  

Λοιπές απαιτήσεις 9  4,434,978.39 5,756,420.13  

Προκαταβολές 9  10,848,278.75 8,332,766.24  

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10  15,647,014.23 32,229,843.54  

  49,659,258.96 66,760,571.97 

    

    

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  350,095,305.03 324,235,477.35 

    

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    

Κεφάλαια και αποθεματικά  

Μετοχικό κεφάλαιο 11  11,635,200.00 11,558,400.00  

Υπέρ το άρτιο 11  32,029,386.83 31,626,186.83  

Λοιπά αποθεματικά 12  35,612,111.98 12,184,667.99  

Κέρδη εις νέον  62,405,309.95 56,974,670.88  

  141,682,008.76 112,343,925.70  

Σύνολο Καθαρής Θέσης  141,682,008.76 112,343,925.70  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δάνεια 14  150,069,890.32 150,062,279.10  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 16  14,078,147.31 11,640,298.88  
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόμενους  17  1,235,714.53 1,208,537.95  

Παράγωγα 15  604,951.09 520,961.35  

  165,988,703.25 163,432,077.28  

    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13  42,424,593.02 39,328,158.12  

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14  0.00 7,336,757.15  

Τρέχων  φόρος εισοδήματος  0.00 1,794,559.10  

Σύνολο υποχρεώσεων  42,424,593.02 48,459,474.37  

    

    

    

Σύνολο υποχρεώσεων  208,413,296.27 211,891,551.65  

    
Σύνολο Καθαρής Θέσης  και 
υποχρεώσεων  350,095,305.03 324,235,477.35  
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Α. Οικονομικές Καταστάσεις AUTOHELLAS 
 

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (II)    

    

 Σημείωση 
31/12/2007 31/12/2006 

 
 

  

Πωλήσεις 18 115,704,254.47  107,054,496.93 

Κόστος πωλήσεων 21 -88,179,600.79  -83,722,526.24 

Μικτά Αποτελέσματα  27,524,653.68  23,331,970.69 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 18 8,663,692.23  10,272,432.10 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 21 -8,542,030.51  -7,751,241.30 

Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 21 -1,823,097.23  -1,821,715.07 

Αλλα έξοδα  -46,238.92  -59,344.17 

Κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  (*)  25,776,979.25  23,972,102.25 

Κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (**)  69,813,135.05  65,321,208.10 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 22 -5,629,140.26  -4,380,493.27 

Κέρδη  από επενδυτική δραστηριότητα  38,443.53  4,003,356.57 

Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 20 44,036,155.80  41,349,105.85 

          Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουρ.κόστος   20 44,036,155.80  41,349,105.85 

Καθαρά κέρδη  προ φόρων  20,186,282.52  23,594,965.55 

 Φόρος εισοδήματος 23 -5,725,643.45  -5,488,614.20 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους 14,460,639.07  18,106,351.35 

    

    

    

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (βασικά) 24 0.40 0.50 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή 25 0.18  0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 25,776,979.25 = 20,186,282.52 + 5,629,140.26 – 38,443.53 
     23,972,102.25 = 23,594,965.55 + 4,380,493.27 – 4,003,356.57 
 
(**) 69,813,135.05 = 25,776,979.25 + 44,036,155.80  
       65,321,208.10 = 23,972,102.25 + 41,349,105.85 
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Α. Οικονομικές Καταστάσεις AUTOHELLAS 
 
 
 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ       

       

   

           

 Σημ. Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2006  11,558,400.00 31,626,186.83 7,551,945.74 54,824,598.35 105,561,130.92 

-  Ανακατανομές  8   3,738,356.57 -3,738,356.57 0.00 
-  Διαθέσιμα προς πώληση  χρημ/κα περιουσ.στοιχεία 

Μεταφορά στα αποτελέσματα 8   -3,738,356.57  -3,738,356.57 
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή 
θέση  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- Αποτέλεσμα περιόδου      4,632,722.25 13,473,629.10 18,106,351.35 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου  0.00 0.00 4,632,722.25 13,473,629.10 18,106,351.35 

- Μερίσματα πληρωθέντα     -7,585,200.00 -7,585,200.00 

Υπόλοιπα 31.12.2006  11,558,400.00 31,626,186.83 12,184,667.99 56,974,670.88 112,343,925.70 

Υπόλοιπα 01.01.2007  11,558,400.00 31,626,186.83 12,184,667.99 56,974,670.88 112,343,925.70 
- Αποθεματικό εύλογης αξίας Διαθεσ.για 

πώλ.χρημ.περ.στοιχ. 8   23,427,443.99  23,427,443.99 
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή 
θέση  0.00 0.00 23,427,443.99 0.00 23,427,443.99 

- Αποτέλεσμα περιόδου        14,460,639.07 14,460,639.07 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου  0.00 0.00 23,427,443.99 14,460,639.07 37,888,083.06 

- Μερίσματα πληρωθέντα     -9,030,000.00 -9,030,000.00 

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  11 76,800.00 403,200.00   480,000.00 

Υπόλοιπα 31.12.2007  11,635,200.00 32,029,386.83 35,612,111.98 62,405,309.95 141,682,008.76 
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Α. Οικονομικές Καταστάσεις AUTOHELLAS 
 

Kατάσταση ταμιακών ροών (IV)  

   

Ποσά σε ευρώ 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006 

Κέρδη Προ φόρων 20,186,282.52  23,594,965.55 

Προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 44,036,155.80  41,349,105.85 

Προβλέψεις 1,324,054.74  1,525,076.29 

Κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων  -6,279,882.95  -7,673,008.95 

Τόκοι 5,629,140.26  4,380,493.27 

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας -38,443.53  -4,003,356.57 

 64,857,306.84  59,173,275.44 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   

Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων -12,031.20  9,922.90 

Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων 5,666,634.17  -846,549.23 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 2,617,892.21  -39,132.06 

 8,272,495.18  -875,758.39 

   

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ τόκων και φόρων 73,129,802.02  58,297,517.05 

Καταβληθέντες τόκοι -8,251,508.22  -4,500,393.97 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -4,926,304.14  -5,458,301.47 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 59,951,989.66  48,338,821.61 

   

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορές ενσώματων παγίων -105,610,301.16  -114,226,470.45 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 42,938,765.61  46,640,220.90 

Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -1,040,164.48  0.00 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  0.00  5,500,000.00 

Τόκοι Εισπραχθέντες 3,063,638.21  739,914.46 

Μερίσματα εισπραχθέντα 0.00  265,000.00 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -60,648,061.82  -61,081,335.09 

   

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Δάνεια αναληφθέντα 0.00  53,255,000.00 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 480,000.00  0.00 

Αποπληρωμή δανεισμού -7,336,757.15  -3,300,000.00 

Μερίσματα πληρωθέντα -9,030,000.00  -7,585,200.00 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -15,886,757.15  42,369,800.00 

   

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -16,582,829.31  29,627,286.52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 32,229,843.54  2,602,557.02 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 15,647,014.23  32,229,843.54 
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Β. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Ισολογισμός (I)    

    

    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2007 31/12/2006 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια 4 262,248,427.61 238,073,713.64 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 203,739.04 209,903.92 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 7 7,421,655.25 6,731,004.86 

Διαθέσιμα για πώληση χρημ/κά περιουσ. στοιχεία 8 34,404,178.20 10,936,569.73 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 9,177,234.50 7,821,447.84 

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία  326,429.94 322,899.37 

  313,781,664.54 264,095,539.36 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα  1,022,247.93 936,921.99 

Πελάτες  9 21,566,795.26 21,769,375.11 

Λοιπές απαιτήσεις 9 5,181,290.20 6,097,479.67 

Προκαταβολές 9 11,228,679.37 8,559,360.93 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 15,898,895.64 32,668,752.16 

  54,897,908.40 70,031,889.86 

    

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  368,679,572.94 334,127,429.22 

    

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    

Κεφάλαια και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 11 11,635,200.00 11,558,400.00 

Υπέρ το άρτιο 11 32,029,386.83 31,626,186.83 

Συναλλαγματικέs διαφορέs  -62,613.47 16,501.66 

Λοιπά αποθεματικά 12 35,612,111.98 12,184,667.99 

Κέρδη εις νέον  66,884,726.99 60,520,496.08 

  146,098,812.33 115,906,252.56 

Δικαιώματα μειοψηφίας  844,943.22 759,840.31 

Σύνολο Καθαρής Θέσης  146,943,755.55 116,666,092.87 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δάνεια 14 150,069,890.32 150,062,279.10 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 16 14,078,147.31 11,640,298.88 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους  17 1,235,714.53 1,208,537.95 

Παράγωγα 15 604,951.09 520,961.35 

  165,988,703.25 163,432,077.28 

    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 46,114,584.14 41,042,775.27 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14 9,492,398.83 11,140,711.66 

Τρέχων  φόρος εισοδήματος  140,131.17 1,845,772.14 

Σύνολο υποχρεώσεων  55,747,114.14 54,029,259.07 

    

    

    

Σύνολο υποχρεώσεων  221,735,817.39 217,461,336.35 

    

Σύνολο Καθαρής Θέσης  και υποχρεώσεων  368,679,572.94 334,127,429.22 
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Β. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
 

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (II)   
 

  
31/12/2007 31/12/2006 

Ποσά σε ευρώ  Σημείωση   

    

Πωλήσεις 18 126,957,104.82  116,865,964.57 

Κόστος πωλήσεων 21 -96,622,328.41  -91,520,573.83 

Μικτά Αποτελέσματα  30,334,776.41  25,345,390.74 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 18 9,323,677.06  10,888,887.74 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 21 -9,470,917.75  -8,486,477.65 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 21 -3,162,829.05  -2,809,345.94 

Άλλα έξοδα  -90,253.26  -63,107.55 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  (*)  26,934,453.41  24,875,347.34 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  (**)  75,074,905.54  69,074,401.59 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 22 -6,299,058.77  -4,527,239.36 

Κέρδη  από επενδυτική δραστηριότητα  38,443.53  4,003,356.57 

Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσεις  690,650.40  -720,122.00 

Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 20 48,140,452.13  44,199,054.25 

          Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουρ. κόστος                      20          48,140,452.13  44,199,054.25 

Καθαρά κέρδη  προ φόρων  21,364,488.57  23,631,342.55 

 Φόρος εισοδήματος 23 -5,839,020.37  -5,602,876.70 

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρουs 15,525,468.20  18,028,465.85 

    

    

    

Κατανεμόμενα σε :    

 Μετόχους της μητρικής   15,440,365.29   17,974,154.19 

 Δικαιώματα μειοψηφίας   85,102.91   54,311.66 

    

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (βασικά) 24 0.42 0.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  26,934,453.41 = 21,364,488.57 + 6,299,058.77 – 38,443.53 – 690,650.40  
       24,875,347.34 = 23,631,342.55 + 4,527,239.36 – 4,003,356.57 + 720,122.00 
 
(**) 75,074,905.55 = 26,934,453.41 + 48,140,452.13 
       69,074,401.59 = 24,875,347.34 + 44,199,054.25  
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Β. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

                                        ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

                

 

Σημ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Συναλλ. 

διαφορές 
Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2006  11,558,400.00 31,626,186.83 41,866.05 7,551,945.74 58,502,620.71 109,281,019.33 705,528.65 109,986,547.98 
- Συναλλαγματικές διαφορές 

μετατροπής    -25,364.39   -25,364.39  -25,364.39 

-  Ανακατανομές  8    3,738,356.57 -3,738,356.57 0.00  0.00 
-  Διαθέσιμα προς πώληση  

Μεταφορά στα αποτελέσματα     -3,738,356.57  -3,738,356.57  -3,738,356.57 
Καθαρό κέρδος (ζημία) που 
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή 
θέση  0.00 0.00 -25,364.39 0.00 0.00 0.00   0.00 

- Αποτέλεσμα περιόδου        4,632,722.25 13,341,431.94 17,974,154.19 54,311.66 18,028,465.85 
Συνολικό κέρδος (ζημία) 
περιόδου  0.00 0.00 -25,364.39 4,632,722.25 13,341,431.94 17,974,154.19 54,311.66 18,028,465.85 

- Μερίσματα πληρωθέντα      -7,585,200.00 -7,585,200.00  -7,585,200.00 

Υπόλοιπα 31.12.2006  11,558,400.00 31,626,186.83 16,501.66 12,184,667.99 60,520,496.08 115,906,252.56 759,840.31 116,666,092.87 

Υπόλοιπα 01.01.2007  11,558,400.00 31,626,186.83 16,501.66 12,184,667.99 60,520,496.08 115,906,252.56 759,840.31 116,666,092.87 
- Αποθεματικό εύλογης αξίας 

Διαθεσ.για πώλ.χρημ.περ.στοιχ. 8    23,427,443.99  23,427,443.99  23,427,443.99 
- Συναλλαγματικές διαφορές 

μετατροπής    -79,115.13   -79,115.13  -79,115.13 
Καθαρό κέρδος (ζημία) που 
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή 
θέση  0.00 0.00 -79,115.13 23,427,443.99   23,348,328.86   23,348,328.86 

- Αποτέλεσμα περιόδου          15,440,365.29 15,440,365.29 85,102.91 15,525,468.20 
Συνολικό κέρδος (ζημία) 
περιόδου  0.00 0.00 -79,115.13 23,427,443.99 15,440,365.29 38,788,694.15 85,102.91 38,873,797.06 

- Μερίσματα πληρωθέντα      -9,076,134.38 -9,076,134.38  -9,076,134.38 

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  11 76,800.00 403,200.00    480,000.00  480,000.00 

Υπόλοιπα 31.12.2007  11,635,200.00 32,029,386.83 -62,613.47 35,612,111.98 66,884,726.99 146,098,812.33 844,943.22 146,943,755.55 
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Β. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
 

Kατάσταση ταμιακών ροών (IV) 

   

  31/12/2007  31/12/2006 

Κέρδη Περιόδου (προ φόρων)  21,364,488.57   23,631,342.55 

Προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων  48,140,452.13   44,199,054.25 

Προβλέψεις  1,324,054.74   1,525,076.29 

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων   -7,196,551.85   -8,266,258.59 

Έξοδα τόκων  6,299,058.77   4,527,239.36 

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες  -690,650.40   720,122.00 

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -38,443.53   -4,003,356.57 

  
 

69,202,408.43  62,333,219.29 

     

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης     

Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων  -234,910.67   -130,938.92 

Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων  2,928,056.88   -1,457,841.38 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων  4,650,210.25   -407,614.70 

     

  7,343,356.46  -1,996,395.00 

     

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  76,545,764.89   60,336,824.29 

Καταβληθέντες τόκοι  -8,932,998.35   -4,632,980.06 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  -5,050,305.99   -5,458,301.47 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  62,562,460.55  50,245,542.76 

     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές ενσώματων παγίων  -117,650,886.12   -120,060,795.54 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων  45,425,961.20   48,560,604.68 

Αγορά θυγατρικών   -40,164.48   0.00 
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση   0.00   5,500,000.00 

Τόκοι Εισπραχθέντες  3,131,085.16   762,625.32 

Μερίσματα εισπραχθέντα  0.00   265,000.00 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  -69,134,004.24    -64,972,565.54 

     

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
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Δάνεια αναληφθέντα  5,688,444.32   55,266,136.01 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  480,000.00   0.00 

Αποπληρωμή δανεισμού  -7,336,757.15   -3,300,000.00 

Μερίσματα πληρωθέντα  -9,030,000.00   -7,585,200.00 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -10,198,312.83   44,380,936.01 

     

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -16,769,856.52  29,653,913.23 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  32,668,752.16  3,014,838.93 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου  15,898,895.64  32,668,752.16 

 
Γ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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 ‘’Έκμίσθωση Αυτοκινήτου’’). 

Δομή του Ομίλου 
 

   

Εταιρία Έδρα Ποσοστό 
Συμμετοχής 

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Κηφισιά Αττικής Μητρική 

AUTOTECHNICA LTD Σόφια Βουλγαρίας 99,99% 

DEMSTAR RENTALS 2005 LTD Λευκωσία Κύπρου 75% 

AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L. Βουκουρέστι 
Ρουμανίας 

100% 

 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   

Εταιρία Έδρα Ποσοστό 
Συμμετοχής 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Τ.Ε.Ε.  Αθήνα Αττικής 48,08% 

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.  Νέα Κηφισιά 
Αττικής 

50% 

 
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 εταιρίες πάνω στις οποίες ασκείται ουσιώδης 
επιρροή. Οι εταιρείες αυτές στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης.  
 



 
  

 

 

 
 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  - 28 - 
Χρήση 2007 
 
   
 

 

 

2. Οι σημαντικές  λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος  
 
 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της AUTOHELLAS A.T.E.E. αφορούν τη χρήση του 2007. Έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα διαθέσιμα 
για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συμμετοχικοί τίτλοι) τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία 
τους με μεταβολές αναγνωριζόμενες στην καθαρή θέση και τα παράγωγα που αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία με 
μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα. 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών 
εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές για τις οποίες έχουν γίνει εκτιμήσεις 
και παραδοχές αναφέρονται στη σημ.31. 
  
 
 
2.2. Νέα Πρότυπα-Νέες Διερμηνείες  
 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει 
νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων είναι 
υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μεταγενέστερα.  
 
Η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω:  
 
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», με ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την  ή μετά την 01/01/2009.  
 
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» με την διευρυμένη «Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος» και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηματοοικονομικής Θέσης» στην αρχή της 
πρώτης παρουσιαζόμενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής λογιστικής πολιτικής και  
αναδρομικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόμησης  στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων. Η εφαρμογή του 
προτύπου αυτού πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.  
 
Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούμενο για την άμεση αναγνώριση στα έξοδα του 
κόστους δανεισμού που σχετιζόταν με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων, για το 
χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατασκευαστική περίοδος. Με δεδομένο ότι η εφαρμογή του προτύπου δεν έχει 
αναδρομική ισχύ, οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρίας δεν θα επηρεασθούν. 
 
 
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση κάποιων ιδιαίτερων 
χρηματοοικονομικών μέσων που πληρούν τον ορισμό της υποχρέωσης αλλά αντιπροσωπεύουν 
υπολειμματικό δικαίωμα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς εντάσσονται 
στην καθαρή θέση, με ταυτόχρονη τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1, ώστε να συμπεριληφθούν στο κείμενό 
του κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις που προκύπτουν από την ανωτέρω τροποποίηση. Οι 
τροποποιήσεις αυτές έχουν ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την  
01/01/2009. 
 
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρία. 
 
Αντικατάσταση του Δ.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις», με ισχύ για επιχειρηματικές συνενώσεις, 
με ημερομηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
01/07/2009.  
 
Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέματα αναγνώρισης και επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, των 
υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, καθώς και στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, κατά 
τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του θα έχει επίδραση στις μελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως ο 
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όμιλος δεν προτίθεται να προβεί σε ενωρίτερη εφαρμογή του προτύπου, (η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες 
ενδεχομένως προβεί, πριν την ημερομηνία της υποχρεωτικής ισχύος του.  
 
Δ.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τομείς» με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους  που αρχίζουν την ή μετά 
την 01/01/2009.  
 
Το Δ.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τομέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει το 
πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισμού των λειτουργικών τομέων και η δυνατότητα επιμέτρησης των στοιχείων τους  σε 
διαφορετική βάση, τα οποία  γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών αναφορών προς τον λαμβάνονται τις αποφάσεις, 
προκειμένου να κατανεμηθούν οι πόροι και να εκτιμηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό καθώς και το Δ.Λ.Π. 14 που 
αντικαθιστά, με τα ισχύοντα δεδομένα δεν έχουν εφαρμογή στον όμιλο και στην εταιρεία.   
   
Διερμηνεία 11 «Δ.Π.Χ.Π.2—Συναλλαγές Ομίλου και Ιδίων Μετοχών», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/03/2007. 
 
Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για  τον λογιστικό χειρισμό, παροχής δικαιωμάτων σε συμμετοχικούς τίτλους από 
μία επιχείρηση στους εργαζομένους της, για τα οποία (δικαιώματα), η επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωμένη να 
αγοράσει τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτο μέρος προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής 
δικαιωμάτων σε συμμετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους μετόχους της, τους οποίους 
(συμμετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι μέτοχοι και παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους που εμπλέκονται δύο ή 
περισσότερες εταιρίες του ομίλου. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρία. 
 
Διερμηνεία 12 «Συμφωνίες Παραχώρησης του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών», με ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους  που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2008.  
 
Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό, εκ μέρους του παραχωρησιούχου, συμφωνιών 
παραχώρησης, από τον δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο και την 
εταιρία. 
 
Διερμηνεία 13 «Προγράμματα Εμπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2008.  
 
Η διερμηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισμό της ανταμοιβής της εμπιστοσύνης, που μια οντότητα παρέχει 
στους πελάτες της, στα πλαίσια μιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, ή χρησιμοποίησης των 
περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και  η οποία  (ανταμοιβή της εμπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι 
εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο μέλλον, με την λήψη δωρεάν ή με έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η 
διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρία. 
 
Διερμηνεία 14 «Δ.Λ.Π.19--Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες 
απαιτήσεις χρηματοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2008.  
 
Η διερμηνεία αυτή αντιμετωπίζει τα θέματα της επιστροφής χρημάτων ή μειώσεων σε μελλοντικές εισφορές, πως μία 
ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα μείωσης μελλοντικών καταβολών και πότε 
μία ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να δημιουργήσει υποχρέωση, σε προγράμματα καθορισμένων 
παροχών. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρία.  

 
2.3. Eνοποίηση – Αποτίμηση 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, πλέον τυχόν κόστους άμεσα 
επιρριπτέου στην συναλλαγή. 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. 

Διεταιρικές συναλλαγές και διεταιρικά 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. 
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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 και συγγενείς εταιρίες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής αποτιμώνται 
στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες απομείωσης.  

 

2.4. Πληροφόρηση κατά τομέα. 
 
Οι δραστηριότητες της μητρικής, διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και αφορούν ενοικίαση αυτοκινήτων ενώ 
οι δραστηριότητες των θυγατρικών διενεργούνται αποκλειστικά στη Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο και αφορούν 
ενοικίαση αυτοκινήτων καθώς και εμπορία αυτοκινήτων. Με δεδομένο ότι  η συντριπτική πλειοψηφία των 
δραστηριοτήτων του ομίλου διεξάγεται στην Ελλάδα και οι λοιπές χώρες δεν πληρούν τα κριτήρια μεγεθών του 
Δ.Λ.Π. 14, ο όμιλος δεν παρουσιάζει πληροφόρηση κατά τομέα.      

 
2.5. Ενσώματα πάγια 
 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις 
άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την 
σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 
  
Μεταφορικά μέσα   2 – 5 Χρόνια 
Μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις  30 – 35 Χρόνια 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός   6 – 7 Χρόνια 
Μηχανογραφικός εξοπλισμός   3 – 4 Χρόνια 
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός      5 Χρόνια 

 
Οι υπολειμματικές αξίες των μεταφορικών μέσων υπολογίζονται βάσει της τρέχουσας αξίας. Για τα υπόλοιπα 
ενσώματα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες. 
 
 Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
 2.6. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
α) Σήματα και άδειες  
Τα σήματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη 
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 5 έτη.  
 
Β) Λογισμικό 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 
 
 
2.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης 
με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα 
αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  
 
 
2.8. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 
με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα. 
 
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στις εύλογες αξίες και οι μεταβολές τους, από την 
αποτίμηση στην εύλογη αξία, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια από όπου και μεταφέρονται στα κέρδη ή τις ζημίες με 
την πώλησή τους ή όταν αυτά απομειωθούν.  
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Τα παράγωγα που δεν πληρούν τα κριτήρια της λογιστικής της αντιστάθμισης, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με 
μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα. 
 
  
2.9. Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, 
αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται 
όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση 
τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως 
έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
 
2.10. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
2.11. Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 
 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία 
που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα νομισματικά περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με την τρέχουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από 
την μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.  
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων εκμεταλλεύσεων 
εξωτερικού , αναγνωρίζονται σε αποθεματικό της καθαρής θέσης.  
 
 
2.12 . Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την 
αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με 
την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  
 
Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται 
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή 
ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν 
συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  
 
2.13 . Δανεισμός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση 
της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  
 
 
2.14 . Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το 
χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 
 
 
 
2.15. Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δουλευμένες. 
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και 
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία 
της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως 
αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για 
την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  Τα  
αναλογιστικά κέρδη και ζημιές αναγνωρίζονται στο σύνολό τους, στα αποτελέσματα.  
 
2.16. Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν ο όμιλος έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα γεγονότων του 
παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 
 
2.17. Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους 
ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον όμιλο διαγράφονται πλήρως. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (Ενοικίαση αυτοκινήτων) 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκληρώσεως.  
 
(β) Κέρδη από πώληση αυτοκινήτων 
Τα κέρδη από την πώληση των αυτοκινήτων αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση μεταβιβάζει τους κινδύνους και τα 
οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία των αυτοκινήτων.  
 
(γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού επιτοκίου.  
 
(δ) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από το 
όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί. 
 
2.18 Μισθώσεις ( ο όμιλος ως εκμισθωτής )  
 
Μισθώσεις ενσώματων παγίων , ιδιοκτησίας του ομίλου, για τις οποίες μεταβιβάζονται ουσιαστικά οι κίνδυνοι και οι 
ανταμοιβές, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, κεφαλαιοποιούνται κατά την 
σύναψη της μίσθωσης και εμφανίζονται ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στην μίσθωση. Τα 
εισπραττόμενα μισθώματα κατανέμονται σε μείωση της απαίτησης και ως χρηματοοικονομικό έσοδο, με τρόπο που να 
εξασφαλίζεται ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στην καθαρή επένδυση. 
 
2.19. Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις 
ατομικές και ενοποιημένες όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
 

2.20. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
(α) 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. 
 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων. 
 
(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.  
Η εταιρία υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων καθώς έχει συνάψει μακροπρόθεσμα δάνεια μεταβλητού 
επιτοκίου (Euribor). Τα δάνεια όμως έχουν αντισταθμιστεί μερικώς με παράγωγα ανταλλαγής επιτοκίων (IRS) και 
συνεπώς υφίσταται μειωμένος κίνδυνος. 
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3. Διαχείριση Κεφαλαίου  
3.1.  Η πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι :  
• Να διασφαλίσει τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της 
• Να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά με το κόστος και 

φροντίζοντας την κεφαλαιακή διάρθρωση. 
Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. Προκειμένου να 
πετύχει την επιθυμητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρεία μπορεί να  προσαρμόζει το μέρισμα, να προβεί σε 
επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες μετοχές.  
Ως ίδια κεφάλαια νοούνται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των κερδών εις νέων και 
των λοιπών αποθεματικών (εκτός δικαιωμάτων μειοψηφίας).  
Ως ξένα κεφάλαια νοούνται το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων αφαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων. 
Έτσι ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια στις 31/12/2007 και 31/12/2006 για την Εταιρεία και για τον Όμιλο 
διαμορφώνονται ως εξής :  

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2007 31/12/2006 

Ίδια Κεφάλαια  141,682,008.76 112,343,925.70 
Σύνολο Δανεισμού 150,069,890.32 150,062,279.10 
Μείον : Ταμειακά Διαθέσιμα 15,647,014.23 32,229,843,54 
Καθαρός Δανεισμός 134,422,876.09 117,832,435.56 
Δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια  0.95 1.05 

                  
ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2007 31/12/2006 

Ίδια Κεφάλαια  146,098,812.33 115,906,252.56 
Σύνολο Δανεισμού 159,562,289.15 161,202,990.76 
Μείον : Ταμειακά Διαθέσιμα 15,898,895.64 32,668,752,16 
Καθαρός Δανεισμός 143,663,393.51 128,534,238.60 
Δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια  0.98 1.11 

 
 

Στόχος της Εταιρείας είναι να διατηρήσει το δείκτη πάνω από 1 έως και 3.   
 

3.2 Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε 
σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

• Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους 
εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου 
προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. 

• Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού 
κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι 
μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

• Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και 
η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά 
από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

• Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού, 
το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού 
υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται 
προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

• Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους  σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών 
κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση  
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, 
αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον 
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού 
προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους 
δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. 

3.3. H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με 
τα ίδια κεφάλαια. 
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4. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Ο Όμιλος 
 
 

Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά Έπιπλα Πάγια 

Οικόπεδα & Κτιριακές & μηχ/κος μέσα & λοιπός υπό 

  

  εγκ/σεις Εξοπλισμός   εξοπλισμός εκτέλεση 

Σύνολο 

     01.01.2006 
 

      

Κόστος ή εκτίμηση 8,247,540.20 19,250,162.59 552,011.66 187,462,553.79 2,063,738.31 118,713.98 217,694,720.53 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0.00 -700,043.13 -126,321.36 -6,690,015.26 -569,985.91 0.00 -8,086,365.66 
Αναπόσβεστη 
αξία  01.01.2006 8,247,540.20 18,550,119.46 425,690.30 180,772,538.53 1,493,752.40 118,713.98 209,608,354.87 

 

     
01.01 – 31.12.2006 

 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 8,247,540.20 18,550,119.46 425,690.30 180,772,538.53 1,493,752.40 118,713.98 209,608,354.87 
Συναλλ/κες 
Διαφορές 0.00 0.00 0.00 -20,320.54 -11.25 0.00 -20,331.79 

Προσθήκες 995,644.06 252,622.53 288,000.20 109,937,378.21 670,271.76 131,573.24 112,275,490.00 

Πωλήσεις 0.00 0.00 0.00 -75,243,375.44 -8,752.67 0.00 -75,252,128.11 

Αποσβέσεις 
περιόδου 0.00 -724,578.17 -165,648.59 -42,638,946.70 -620,648.29 0.00 -44,149,821.75 

Μειώσεις 
αποσβέσεων 0.00 0.00 0.00 35,604,850.66 7,299.76 0.00 35,612,150.42 
Αναποσβ. Αξία 
31.12.2006 9,243,184.26 18,078,163.82 548,041.91 208,412,124.72 1,541,911.71 250,287.22 238,073,713.64 

Κόστος ή εκτίμηση 9,243,184.26 18,802,741.99 713,690.50 215,446,220.76 2,155,260.24 250,287.22 246,611,384.97 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0.00 -724,578.17 -165,648.59 -7,034,096.04 -613,348.53 0.00 -8,537,671.33 
Αναποσβ. Αξία 
31.12.2006 9,243,184.26 18,078,163.82 548,041.91 208,412,124.72 1,541,911.71 250,287.22 238,073,713.64 

   

 
01.01 – 31.12.2007 

    

Υπόλοιπο έναρξης 9,243,184.26 18,078,163.82 548,041.91 208,412,124.72 1,541,911.71 250,287.22 238,073,713.64 
Συναλλαγματικέs 
διαφορέs 0.00 0.00 737.33 -26,677.16 -902.18 0.00 -26,842.01 

Προσθήκες 949,074.83 134,828.84 546,816.27 107,971,824.99 368,788.17 20,444.21 109,991,777.31 

Πωλήσεις 0.00 0.00 -6,195.00 -71,110,469.58 -50,793.73 0.00 -71,167,458.31 
Αποσβέσεις 
περιόδου 0.00 -759,047.35 -202,301.09 -46,499,676.33 -598,365.76 0.00 -48,059,390.53 
Μειώσεις 
αποσβέσεων 0.00 0.00 0.00 33,388,374.66 48,252.85 0.00 33,436,627.51 
Αναποσβ. Αξία 
31.12.2007 10,192,259.09 17,453,945.31 887,099.42 232,135,501.30 1,308,891.06 270,731.43 262,248,427.61 

Κόστος ή εκτίμηση 10,192,259.09 18,937,570.83 1,255,049.10 252,280,899.01 2,472,352.50 270,731.43 285,408,861.96 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0.00 -1,483,625.52 -367,949.68 -20,145,397.71 -1,163,461.44 0.00 -23,160,434.35 
Αναποσβ. Αξία 
31.12.2007 10,192,259.09 17,453,945.31 887,099.42 232,135,501.30 1,308,891.06 270,731.43 262,248,427.61 
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Η Εταιρεία 
 

Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά Έπιπλα Πάγια 

Οικόπεδα & Κτιριακές & μηχ/κος μέσα & λοιπός υπό 

  

  εγκ/σεις Εξοπλισμός   εξοπλισμός εκτέλεση 

Σύνολο 

      
01.01.2006 

 

      

01.01.2006 7,994,819.98 18,550,119.46 405,394.68 173,505,073.07 1,288,289.50 107,928.50 201,851,625.19 

Κόστος ή εκτίμηση 7,994,819.98 19,076,743.46 496,242.03 176,205,569.44 1,699,883.94 107,928.50 205,581,187.35 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -526,624.00 -90,847.35 -2,700,496.37 -411,594.44 0.00 -3,729,562.16 
Αναπόσβεστη αξία 
01.01.2006 7,994,819.98 18,550,119.46 405,394.68 173,505,073.07 1,288,289.50 107,928.50 201,851,625.19 

 

     
01.01 – 31.12.2006 

 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 7,994,819.98 18,550,119.46 405,394.68 173,505,073.07 1,288,289.50 107,928.50 201,851,625.19 

Προσθήκες 995,644.06 252,622.53 288,000.20 104,216,216.01 604,084.97 130,891.18 106,487,458.95 

Πωλήσεις 0.00 0.00 0.00 -72,476,239.87 -3,981.74 0.00 -72,480,221.61 

Αποσβέσεις περιόδου 0.00 -724,578.17 -154,880.53 -39,908,913.06 -559,681.74 0.00 -41,348,053.50 

Μειώσεις αποσβέσεων 0.00 0.00 0.00 34,164,851.77 3,981.74 0.00 34,168,833.51 

Αναποσβ. αξία 31.12.2006 8,990,464.04 18,078,163.82 538,514.35 199,500,987.92 1,332,692.73 238,819.68 228,679,642.54 

Κόστος ή εκτίμηση 8,990,464.04 18,802,741.99 693,394.88 205,245,049.21 1,888,392.73 238,819.68 235,858,862.53 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -724,578.17 -154,880.53 -5,744,061.29 -555,700.00 0.00 -7,179,219.99 

Αναποσβ. αξία 31.12.2006 8,990,464.04 18,078,163.82 538,514.35 199,500,987.92 1,332,692.73 238,819.68 228,679,642.54 

   

 
01.01 – 31.12.2007 

    

Υπόλοιπο έναρξης 8,990,464.04 18,078,163.82 538,514.35 199,500,987.92 1,332,692.73 238,819.68 228,679,642.54 

Προσθήκες 949,074.83 134,828.84 508,443.20 96,109,264.58 300,229.18 29,355.27 98,031,195.90 

Πωλήσεις   -6,195.00 -67,449,325.54 -3,074.17  -67,458,594.71 

Αποσβέσεις περιόδου  -759,047.35 -183,303.61 -42,562,144.79 -526,920.35  -44,031,416.10 

Μειώσεις αποσβέσεων   0.00 31,294,974.02 3,316.59  31,298,290.61 

Αναποσβ. αξία 31.12.2007 9,939,538.87 17,453,945.31 857,458.94 216,893,756.19 1,106,243.98 268,174.95 246,519,118.24 

Κόστος ή εκτίμηση 9,939,538.87 18,212,992.66 1,040,762.55 228,160,926.96 1,629,847.74 268,174.95 259,252,243.73 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -759,047.35 -183,303.61 -11,267,170.77 -523,603.76 0.00 -12,733,125.49 

Αναποσβ. αξία 31.12.2007 9,939,538.87 17,453,945.31 857,458.94 216,893,756.19 1,106,243.98 268,174.95 246,519,118.24 
 
Σημείωση : Δεν υπάρχουν υποθήκες , προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσώματων παγίων. 

5.  Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
  Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
31/12/06 209,903.92 1,126.65 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 76,454.49 5,361.00 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ -1,557.77 0.00 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ -81,061.60 -4,739.70 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
31/12/07 203,739.04 1,747.95 
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Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα και άδειες ενοικιαζομένων αυτοκινήτων. Οι άδειες 
αυτές αγοράστηκαν από την θυγατρική εταιρεία « Demstar Rentals 2005 Ltd » για την εκτέλεση των εργασιών της 
βάσει της ισχύουσας κυπριακής νομοθεσίας.  

6. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 31.12.2007 31.12.2006 
Επενδύσεις σε θυγατρικές (κόστος κτήσεως)  6.072.846,50 5.072.846,50 
    

Επωνυμία Χώρα Εγκ/σης Ποσοστό 
Συμμετοχής Αξία Κτήσεως 

AUTOTECHNICA LTD Βουλγαρία 99,99% 3.011.842,00 
DEMSTAR RENTALS 2005 
LTD 

Κύπρος 75% 2.061.004,50 

AUTOTECHNICA FLEET 
SERVICES S.R.L. 

Ρουμανία 100% 1.000.000,00 

 

Η AUTOHELLAS ATEE συμμετείχε στην εταιρεία AUTOTECHNICA LTD κατά 99,99% με άμεση και έμμεση συμμετοχή 
μέσω της BEMAL AUTO LTD την οποία η AUTOHELLAS ATEE κατείχε κατά 100%. Μετά τη διάλυση της BEMAL AUTO 
LTD οι μετοχές της AUTOTECHNICA LTD περιήλθαν εξολοκλήρου στην AUTOHELLAS ATEE και η οποία πλέον κατέχει 
το 99,99% με άμεση συμμετοχή.  
 
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%). 
 
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, 
προχωρήσαμε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L. κατά 
999.000,00€ ( Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1.000.000,00€). 
 
7. Επενδύσεις σε συγγενείς 

 

 Ομιλος Εταιρεία 
 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Κόστος κτήσης 7.421.655,25 6.731.004,86 4.891.221,09 4.891.221,09 
 
Η Autohellas ATEE συμμετέχει στην εταιρεία Πειραιώς Best Leasing A.Τ.Ε.Ε. κατά 48,08%. Η Πειραιώς Best Leasing 
A.T.E.E. , είναι ομοειδής εταιρεία με την AUTOHELLAS ATEE με δραστηριότητα αποκλειστικά στον κλάδο 
μακροχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων. Εξαγοράστηκε από κοινού με την Πειραιώς Leasing , η οποία ασκεί και το 
Management της εταιρείας. Επίσης, η Autohellas ATEE συμμετέχει στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. κατά 50% με την 
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. να κατέχει το υπόλοιπο 50%. Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή, αποθήκευση, εμπορία 
και διανομή ανταλλακτικών αυτοκινήτων πολλών διεθνών οίκων στην ελληνική αγορά.  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα, και το καθαρό αποτέλεσμα των συγγενών εταιρειών κατά τη 
31.12.2007 και 31.12.2006 ανέρχονται σε €137.633.029,25, €122.390.702,32, €55.499.798,83, €1.377.528,15 και   
σε  €125.060.154,33, €111.247.480,57, €51.304.301,32 , €914.545,46 αντίστοιχα.  
 

 

8. Διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά στοιχεία 

Τα διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά στοιχεία έχουν ως ακολούθως:  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ       
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

 % 31/12/2007 31/12/2006 

    

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 6,928 33.645.856,00 10.218.412,01 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. 5,44 758.322,20 718.157,72 
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Μετά την εισαγωγή της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε. στο Χ.Α., η AUTOHELLAS A.T.E.E. κατέχει πλέον 4.947.920 μετοχές 
(ποσοστό 6,928%), οι οποίες αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στην τελευταία συνεδρίαση του Χ.Α. 
την 31.12.2007 (6,80 ανά μετοχή) και προέκυψε διαφορά εύλογης αξίας 23.427.443,99€ η οποία αναγνωρίσθηκε 
απευθείας στην καθαρή θέση της εταιρίας. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2007 η εταιρεία προέβη σε αγορά 
2.736 μετοχών της εταιρείας «Κρητικά Γκόλφ Α.Ε.», συμμετέχοντας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της. Ύστερα 
από την ανωτέρω αγορά το ποσοστό συμμετοχής μας στα «Κρητικά Γκόλφ Α.Ε.» ανέρχεται σε 5,44%. 
Το ποσό των 3.738.536,57 αφορά την μεταφορά στα αποτελέσματα στην χρήση 2006 (λόγω πώλησης) του 
αποθεματικού που είχε σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις για την συμμετοχή στην εταιρεία MULTIFIN. Η 
ανακατανομή αφορά τακτοποίηση στην χρήση 2006, επειδή το αποθεματικό αυτό είχε αναγνωριστεί εκ παραδρομής 
στα αποτελέσματα εις νέον.     

9. Πελάτες  
 Ο Όμιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Απαιτήσεις από Πελάτες 32,953,839.23 31,026,419.15 29,109,715.21 29,410,182.96 
Λοιπές απαιτήσεις 5,181,290.20 6,097,479.67 4,434,978.39 5,756,420.13 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -2,209,809.47 -1,435,596.20 -2,209,809.47 -1,435,596.20 
 35,925,319.96 35,688,302.62 31,334,884.13 33,731,006.89 

 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

 

Υπόλοιπο Έναρξης 01/01/06 26,257.00
Πλέον Προβλέψεις      01/01-31/12/06 1,525,076.29 
Μείον Διαγραφές        01/01-31/12/06 115,737.09 
Υπόλοιπο λήξης      31/12/06 1,435,596.20
  
Υπόλοιπο Έναρξης 01/01/07 1,435,596.20 
Πλέον Προβλέψεις      01/01-31/12/07 1,324,054.74 
Μείον Διαγραφές        01/01-31/12/07 549,841.47 
Υπόλοιπο λήξης      31/12/07 2,209,809.47 

 
Ο όμιλος παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων του και σχηματίζει προβλέψεις για επισφάλειες, εφόσον κρίνει 
πιθανή την αδυναμία είσπραξής τους. Ως μέτρο αδυναμίας είσπραξης χρησιμοποιεί την παλαιότητα του υπολοίπου 
(πάνω από έτος) την πτώχευση του οφειλέτη και την αντικειμενική δυσκολία του οφειλέτη. Επίσης ως επισφάλειες 
θεωρούνται το σύνολο των ποσών που διεκδικούνται δια της νομικής οδού, ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξης 
μέρους του ποσού. Κατά κανόνα η εταιρεία διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις παλαιότερες των 3 μηνών 
και εφόσον το ύψος της απαίτησης δικαιολογεί το κόστος της διεκδίκησης.   
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές αξίες τους. Ομοίως, η μέγιστη έκθεση στον 
πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εγγυήσεις και πιστωτικές εξασφαλίσεις, συμπίπτει με την 
λογιστική αξία των απαιτήσεων. Οι συνολικές εγγυήσεις προς εξασφάλιση των απαιτήσεων ανέρχονταν στις 
31.12.2007 σε 12.494.722,28 και 13.582.921,07 στις 31.12.2006 αντίστοιχα. Το σύνολο αυτών των εγγυήσεων  
εμφανίζεται ως υποχρέωση σε ονομαστικά ποσά στο λογαριασμό (προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις).   
Η παρούσα αξία των απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά την 31.12.2007 και 31.12.2006, ανέρχονταν σε 
9.990.281,85 και 8.638.511,25 αντίστοιχα, η μικτή επένδυση στην μίσθωση σε 11.169.836,15 και 9.736.757,33 
αντίστοιχα και το μη δουλευμένο χρηματοοικονομικό έσοδο σε 1.179.554,3 και 1.098.246,08 αντίστοιχα. Η 
ληκτότητα των ανωτέρω απαιτήσεων έχει ως εξής :  
 
 
 31.12.2007 31.12.2006 
Εντός Έτους Μικτή Επένδυση  4.303.660,5 3.642.648,35 
Μείον  μη δουλευμένο 
Χρηματοοικονομικό Έσοδο 559.210,44 504.003,83 
Παρούσα αξία 3.744.450,06 3.138.644,52 
Από 1-5 Έτη Μικτή Επένδυση 6.866.175,65 6.094.108,99 
Μείον μη δουλευμένο 
Χρηματοοικονομικό Έσοδο 620.343,86 594.242,25 
Παρούσα αξία 6.245.831,79 5.499.866,73 
   
   Το αποτελεσματικό επιτόκιο ανέρχεται σε 5.5%.      
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 Ο Όμιλος 
 

Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
     
Προκαταβολές κτήσεως αυτοκινήτων-μηχαν/των 5,543,140.06 3,289,899.86 5,162,739.44 3,063,305.17 
Έξοδα επομένων χρήσεων 5,484,785.19 5,260,450.97 5,484,785.19 5,260,450.97 
Προκαταβολές για ίδρυση εταιρείας 190,856.80 0.00 190,856.80 0.00 
Λογαριασμοί προς απόδοση  9,897.32 9,010.10 9,897.32 9,010.10 
 11,228,679.37 8,559,360.93 10,848,278.75 8,332,766.24 

 
Τα έξοδα επομένων χρήσεων αφορούν κυρίως προπληρωθέντα τέλη κυκλοφορίας καθώς και ασφάλιστρα των 
αυτοκινήτων.  

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 Ο Όμιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες  208,424.99 195,550.33 206,459.96 178,064.73 
Καταθέσεις όψεως  2,690,470.65 7,473,201.83 2,440,554.27 7,051,778.81 
Καταθέσεις προθεσμίας 13,000,000.00 25,000,000.00 13,000,000.00 25,000,000.00 
 15,898,895.64 32,668,752.16 15,647,014.23 32,229,843.54 

Το αποτελεσματικό επιτόκιο των καταθέσεων προθεσμίας ήταν 4,50 και 5,50 για την χρήση 2007 και 2006 
αντίστοιχα.    

11. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο 
 Αριθμός 

μετοχών 
Κοινές 
μετοχές 

Εκδοθέν 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες 

Μετοχές Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2004 18.000.000 18.000.000 11.340.000,00 31.604.586,83 809,88 42.943.776,95 
31η Μαρτίου 2004 18.000.000 18.000.000 11.340.000,00 31.604.586,83 809,88 42.943.776,95 
31η Δεκεμβρίου 2004 36.000.000 36.000.000 11.520.000,00 31.424.586,83 809,88 42.943.776,95 
31η Μαρτίου 2005 36.000.000 36.000.000 11.520.000,00 31.424.586,83 809,88 42.943.776,95 
30η Ιουνίου 2005 36.000.000 36.000.000 11.520.000,00 31.424.586,83 809,88 42.943.776,95 
30η Σεπτεμβρίου 2005 36.000.000 36.000.000 11.520.000,00 31.424.586,83 0,00 42.944.586,83 
31η Δεκεμβρίου 2005 36.120.000 36.120.000 11.558.400,00 31.626.186,83 0,00 43.184.586,83 
31η Δεκεμβρίου 2006 36.120.000 36.120.000 11.558.400,00 31.626.186,83 0,00 43.184.586,83 
31η Δεκεμβρίου 2007 36.360.000 36.360.000 11.635.200,00 32.029.386,83 0,00 43.664.586,83 

 
• Δικαιώματα Προαίρεσης Μετοχών   
 
Η Γενική Συνέλευση του 2003 αποφάσισε την παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης σε στελέχη της εταιρείας. Στη 
συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τις λεπτομέρειες και τους ακριβείς όρους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 
δόθηκαν συνολικά 360.000 Δικαιώματα Προαίρεσης Μετοχών σε 8 στέλεχη της εταιρείας με τιμή άσκησης  2 ευρώ. 
Ως χρόνος άσκησης ορίστηκε ο Δεκέμβριος του 2005 για το 1/3 αυτών και ο Δεκέμβριος του 2007 για τα 2/3. Τον 
Δεκέμβριο του 2005 ασκήθηκαν 120.000 Δικαιώματα Προαίρεσης Μετοχών, με αποτέλεσμα την αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου και του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά 38.400 ευρώ και 201.600 ευρώ αντίστοιχα , και του 
αριθμού των μετοχών κατά 120.000. Τον Δεκέμβριο του 2007 ασκήθηκαν 240.000 Δικαιώματα Προαίρεσης Μετοχών, 
με αποτέλεσμα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και του Αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά 76.800 Ευρώ και 
403.200 Ευρώ αντίστοιχα, και του αριθμού των μετοχών κατά 240.000.    
 Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 36.360.000 εκατομμύρια μετοχές, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,32 
ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και έχουν όλες δικαίωμα ψήφου.  

12. Αποθεματικά 
 Ο Όμιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2005 31.12.2007 31.12.2005 
Τακτικό Αποθεματικό  4,870,218.41 4,870,218.41 4,870,218.41 4,870,218.41 
Αφορολόγητο αποθεματικό ειδ. διατ. Νομ. 96,812.13 96,812.13 96,812.13 96,812.13 
Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ 
ειδικό τρόπο 7,217,637.45 7,217,637.45 7,217,637.45 7,217,637.45 
Αποθεματικό εύλογης αξίας διαθεσίμων για 
πώληση χρημ.περ.στοιχείων 23,427,443.99 0.00 23,427,443.99 0.00 
 35,612,111.98 12,184,667.99 35,612,111.98 12,184,667.99 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νομοθεσίας (Ν 2190/20), η δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού, με 
την κατά έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετησίων μετά φόρων κερδών, είναι υποχρεωτική μέχρι το ύψος 
του τακτικού αποθεματικού να φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ΄ειδικό τρόπο σχηματίζεται βάση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και αφορά κέρδη 
από πώληση εταιρείας μη εισηγμένης, τα οποία κέρδη δεν φορολογούνται εφόσον δεν διανέμονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση φορολογούνται με τις γενικές φορολογικές διατάξεις.    

 

13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 Ο Όμιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 2,229,406.60 1,310,178.97 1,190,734.48 1,302,940.98 
Προμηθευτές  20,674,407.16 18,039,598.21 18,307,190.98 16,373,393.52 
Μερίσματα πληρωτέα 139,826.88 124,388.65 139,826.88 124,388.65 
Υποχρεώσεις από φόρους (πλην εισοδήματος) – 
τέλη 598,053.49 438,340.71 364,065.58 438,340.71 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 684,249.96 593,170.36 634,135.05 593,170.36 
Δεδουλευμένα έξοδα 1,996,313.54 1,731,096.46 1,996,313.54 1,699,218.22 
Λοιπές υποχρεώσεις  537,497.97 1,055,095.80 537,497.97 1,045,799.57 
Μεταχρονολογημένες επιταγές & δικαιούχοι 
χρηματικών εγγυήσεων 19,134,828.54 17,550,906.11 19,134,828.54 17,550,906.11 
Πρόβλεψη φόρου διαφορών φορολ.ελέγχου 120,000.00 200,000.00 120,000.00 200,000.00 
 46,114,584.14 41,042,775.27 42,424,593.02 39,328,158.12 

 
Όλες οι υποχρεώσεις με εξαίρεση τις εγγυήσεις είναι βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες κατά μέσω όρο εντός του 
επόμενου εξαμήνου. Οι εγγυήσεις αφορούν προείσπραξη από τους πελάτες μακροχρόνιας ενοικίασης προς 
εξασφάλιση της απαίτησης η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της μίσθωσης. Το σύνολο των εγγυήσεων αυτών στις 
31.12.2007 ανερχόταν σε 12.494.722,28 και σε 13.582.921,07 στις 31.12.2006 αντίστοιχα.    
 

 

14. Δάνεια 

 Ο Όμιλος 
 

Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 150.069.890,32 150.062.279,10 150.069.890,32 150.062.279,10 
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 9.492.398,83 11.140.711,66 0.00 7.336.757,15 
     

 
Ο ’Ομιλος έχει τις παρακάτω δυνατότητες δανεισμού τις οποίες δεν έχει χρησιμοποιήσει: 
 
 

 31.12.2007 31.12.2006 
Κυμαινόμενο επιτόκιο με λήξη μέσα σε ένα έτος ή πέραν του έτους  23.600.000,00 16.263.242,85 

 
Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας παρακολουθούνται σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία  βάση.  
Η Εταιρεία διατηρεί κεφάλαιο κίνησης κυρίως για να καλύψει βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας ενώ παράλληλα 
η πλειοψηφία των εισπράξεων κατανέμονται αναλογικά στους μήνες σύμφωνα και με τη λογιστικοποίηση των 
εσόδων.   
 
Η χρηματοδότηση της αγοράς των αυτοκινήτων εξασφαλίζεται με μακροπρόθεσμο δανεισμό, διάρκειας συνήθως 5 
ετών, ενώ διατηρούνται και γραμμές χρηματοδότησης για πιθανές ανάγκες λόγω εποχικότητας.      
Η ληκτότητα των δανειακών υποχρεώσεων περιλαμβανομένων και των τόκων στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007 για 
την εταιρεία και τον όμιλο αναλύεται ως ακολούθως :     
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Oμιλος  Εταιρεία 

       

      

Λήξη 31/12/2007 31/12/2006  31/12/2007 31/12/2006 

      

0-1 μήνες 1,436,252.33 1,121,750.00  1,422,750.00 1,121,750.00 

1-3 μήνες 823,928.90 752,185.05  704,500.00 705,611.43 

4-12 μήνες 6,784,293.69 5,670,055.16  6,385,500.00 5,530,334.28 

1-5 έτη 169,910,113.92 175,502,951.37  159,888,000.00 171,512,702.86 

5+ έτη 0.00 0.00  0.00 0.00 

      

Σύνολο 178,954,588.84 183,046,941.59  168,400,750.00 178,870,398.57 
 
Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων ήταν 5,38% για το 2007 και 4, 41% για το 2006 αντίστοιχα.  

15. Παράγωγα 
Τα παράγωγα αφορούν 3 ανταλλαγές επιτοκίων (IRS) για μείωση κόστους δανείων μεταβλητού επιτοκίου [ανταλλαγή 
μεταβλητού επιτοκίου με κλιμακωτό σταθερό (step up) ]. Τα θεωρητικά ποσά τους ανέρχονται σε 40.000.000,00 € 
για το πρώτο, 30.000.000 € για το δεύτερο και 20.000.000 € για το τρίτο. Τα στοιχεία αυτά αποτιμήθηκαν στις 
εύλογες αξίες τους με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια την 
αντισταθμιστικής λογιστικής του ΔΛΠ 39. Οι εύλογες αξίες τους στις 31.12.2007 ήταν -321.500,09, + 109.704 και  
-393.155 αντίστοιχα. Συνολικά οι εύλογες αξίες έχουν ως εξής: 
 

 31/12/2007 –    604.951,09 € 
 31/12/2006 –    520.961,35 € 

16. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο 
στην ίδια φορολογική αρχή. 

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
συμψηφισμοί, έχει ως εξής: 
 
Όμιλος - Η Εταιρία 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις Προβλέψεις Έξοδα δανείων Φορολογικές 

ζημίες Σύνολο 

01.01.2006 264,247.41 204,860.34 0.00 469,107.75 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 208,187.24 -74,620.00 0.00 133,567.24 
31.12.2006 472,434.65 130,240.34 0.00 602,674.99 
Χρέωση /(πίστωση)στην κατάσταση   
αποτελεσμάτων 94,196.45 20,997.43 0.00 115,193.88 
31/12/2007 566,631.10 151,237.77 0.00 717,868.87 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις  

Διαφορές 
ενσωμάτων 
παγίων 

Διαφορές από 
έσοδα Λοιπά Σύνολο 

01.01.2006 9,498,146.00 2,612,048.67 48,082.35 12,158,277.02 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων -323,188.14 440,612.42 -32,727.43 84,696.85 
31.12.2006 9,174,957.86 3,052,661.09 15,354.92 12,242,973.87 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 2,251,999.24 316,397.99 -15,354.92 -2,553,042.31 
31.12.2007 11,426,957.10 3,369,059.08 0.00 14,796,016.18 
Αναβαλλόμενη φορολογία 
31/12/2006 11,640,298.88   
Αναβαλλόμενη φορολογία 
31/12/2007 14,078,147.31   
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17. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20) 

 
Η υποχρέωση του Ομίλου και της εταιρίας προς τους εργαζόμενους, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα 
με το χρόνο της προυπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο δικαίωμα κάθε 
εργαζόμενου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή των ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων, προεξοφλούμενο 
στην παρούσα αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 2007 2006 
Προεξοφλητικό επιτόκιο (%) 4,25% 4,25 % 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3% 3% 

 
 
 
Όμιλος - Εταιρεία 
 
Ύπολοιπο υποχρέωσης την 01.01.06 1,132,120.61 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01-31.12.2006 92,748.96 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.06 16,331.62 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.06 1,208,537.95 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.07 1,208,537.95 
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01-31.12.07 28,785.78 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.07 1,609.20 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.07 1,235,714.53 

 
 

18. Πωλήσεις και άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  
 
 

Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
     

ΠΠωωλλήήσσεειιςς  126,957,104.82 116,865,964.57 115,704,254.47 107,054,496.93 
Άλλα έσοδα 
εκμεταλλεύσεως    
Κέρδη από εκποίηση 
αυτοκινήτων 7,196,551.85 8,186,683.66 6,279,882.95 7,673,008.95 
Έσοδα από προμήθειες και 
υπηρεσίες  1,300,138.25 958,043.57 1,087,850.13 1,183,493.63 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 826,986,.96 1,744,160.51 1,295,959.15 1,415,929.52 
 9,323,677.06 10,888,887.74 8,663,692.23 10,272,432.10 

Τα μελλοντικά μισθώματα από τις μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής :  

 
 31.12.2007 31.12.2006 
Μέχρι ενός Έτους  61,639,206.89 52,332,719.33 
Από 1 έως 5 Έτη  72,462,475.80 71,821,365.33 
Σύνολο 134,101,682.60 130,154,084.60 
 

Τα ενδεχόμενα μισθώματα που αναγνωρίστηκαν στα έσοδα των χρήσεων 2007 και 2006 ανέρχονται σε € 1.446.350 
και 1.431.676 αντίστοιχα.   

19. Παροχές σε εργαζομένους 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Μισθοί και ημερομίσθια  15,432,999.51 14,196,007.54 14,271,891.96 13,132,969.11 
Εργοδοτικές εισφορές 2,839,882.21 2,679,818.38 2,771,061.07 2,622,463.99 
Πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 28,785.78 92,748.96 28,785.78 92,748.96 
Λοιπές παροχές  539,684.99 503,515.88 532,094.69 503,515.88 
 18,841,352.49 17,472,090.76 17,603,833.50 16,351,697.94 
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20. Αποσβέσεις ενσώματων παγίων, άϋλων περιουσιακών στοιχείων  
 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 48,059,390.53 44,149,821.75 44,031,416.10 41,348,053.50 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 81,061.60 49,232.50 4,739.70 1,052.35 
 48,140,452.13 44,199,054.25 44,036,155.80 41,349,105.85 

 

21. Κατανομή εξόδων στις λειτουργίες   

   2007   2006  

Εταιρεία 

 

Κόστος 
Πωλήσεων 

Έξοδα 
Διοικητικής 
Λειτουργίας  

Έξοδα 
Λειτουργίας 
Διάθεσης  

Κόστος 
Πωλήσεων 

Έξοδα 
Διοικητικής 
Λειτουργίας  

Έξοδα 
Λειτουργίας 
Διάθεσης  

Παροχές σε 
εργαζόμενους   11,136,718.90 5,688,090.27 779,024.33 10,742,109.66 4,860,367.36 749,220.92 

Αποσβέσεις   43,231,676.99 756,500.71 47,978.10 40,541,354.37 760,242.99 47,508.49 

Άλλα Έξοδα 
Εκμεταλλεύσεως   33,811,204.90 2,097,439.53 996,094.80 32,439,062.21 2,130,630.95 1,024,985.66 

        

  88,179,600.79 8,542,030.51 1,823,097.23 83,722,526.24 7,751,241.30 1,821,715.07

        

   2007   2006  

Ομίλου 

 

Κόστος 
Πωλήσεων  

Έξοδα 
Διοικητικής 
Λειτουργίας  

Έξοδα 
Λειτουργίας 
Διάθεσης  

Κόστος 
Πωλήσεων 

Έξοδα 
Διοικητικής 
Λειτουργίας  

Έξοδα 
Λειτουργίας 
Διάθεσης  

Παροχές σε 
εργαζόμενους  11,852,186.23 6,092,582.59 896,583.67 11,478,377.08 5,129,099.65 864,614.03 

Αποσβέσεις   46,320,603.66 1,149,109.93 670,738.54 42,622,860.36 1,049,119.21 527,074.68 

Άλλα Έξοδα 
Εκμεταλλεύσεως   38,449,538.52 2,229,225.23 1,595,506.84 37,419,336.39 2,308,258.79 1,417,657.23 

        

  96,622,328.41 9,470,917.75 3,162,829.05 91,520,573.83 8,486,477.65 2,809,345.94

Τα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης αφορούν έξοδα συντήρησης και φανοποιείας, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας και 
ταξινόμησης, δικαιώματα χρήσης, ενοίκια, αμοιβές τρίτων και γενικά έξοδα λειτουργίας.     

22. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Χρεωστικοί τόκοι από Δάνεια 
τραπεζών 8,771,723.82 5,078,364.56 8,034,358.36 4,908,907.61 
Λοιπό χρηματοοικονομικό κόστος 35,575.58 171,500.12 35,575.58 171,500.12 
Κέρδη από παράγωγα και Swaps -1,644,507.56 -110,285.54 -1,644,507.56 -110,285.54 
Έσοδα από τόκους  -863,733.07 -612,339.78 -796,286.12 -589,628.92 
     
 6,299,058.77 4,527,239.36 5,629,140.26 4,380,493.27 
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23. Φόρος εισοδήματος 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Τρέχων φόρος περιόδου 3,401,171.94 5,651,747.09 3,287,795.02 5,537,484.59 
Αναβαλλόμενος φόρος  2,437,848.43 -48,870.39 2,437,848.43 -48,870.39 
 5,839,020.37 5,602,876.70 5,725,643.45 5,488,614.20 

 
Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

 
 

Ο Όμιλος Η Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Κέρδη προ φόρων  21,364,488.57 23,631,342.55 20,186,282.52 23,594,965.55 
Ισχύων φορολογικός συντελεστής    25% 29% 
Φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές  5,159,947.55 6,956,802.51 5,046,570.63 6,842,540.01 
Φόρος εισοδήματος που δεν υπόκειται στο φόρο -402.30 -1,160,973.41 -402.30 -1,160,973.41 
Φόρος εξόδων μη αναγνωριζόμενα για 
φορολογικούς σκοπούς  145,015.55 198,497.55 145,015.55 198,497.55 
Διαφορά φορολογικών συντελεστών στον 
υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου  0.00 -591,449.95 0.00 -591,449.95 
Πρόβλεψη φόρου διαφορών φορολ.ελέγχου 120,000.00 200,000.00 120,000.00 200,000.00 
Φόρος διαφορών φορολ.ελέγχου 363,008.00 0.00 363,008.00 0.00 
Συμπληρ.φόρος ακινήτων 51,451.57 0.00 51,451.57 0.00 
 5,839,020.37 5,602,876.70 5,725,643.45 5,488,614.20 

 

Ο σταθμισμένος μέσος φορολογικός συντελεστής για τον Όμιλο, ήταν για τις χρήσεις 2006 και 2007, 
23,71% και  27,33% αντίστοιχα.  

24. 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.  

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

Καθαρά κέρδη περιόδου 
(Ομίλου) 15,525,468.20 18,028,465.85 14,460,639.07 18,106,351.35 

Κατανέμονται σε:     

Μετόχους Εταιρίας 15,440,365.29 17,974,154.19 14,460,639.07 18,106,351.35 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 85,102.91 54,311.66     

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 
μετοχών  36,360,000.00 36,120,000.00 36,360,000.00 36,120,000.00 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0.42 0.50 0.40 0.50 

25. Μερίσματα ανά μετοχή 
Τα μερίσματα που πληρώθηκαν το 2007 και το 2006, ήταν ευρώ 9.030.000 (€ 0,25 ανά μετοχή) και ευρώ 7.585.200       
(€ 0,21 ανά μετοχή) αντίστοιχα και αφορούσαν τα κέρδη της χρήσης 2006 και 2005 αντίστοιχα. Προτεινόμενο 
μέρισμα για την χρήση 2007 είναι € 0,18 ανά μετοχή, συνολικού ποσού ευρώ 6.544.800,00. Αυτό το μέρισμα δεν 
εμφανίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις.  

26. Δοθείσες εγγυήσεις  

Έχει παρασχεθεί εγγύηση για λήψη δανείου της θυγατρικής εταιρείας AUTOTECHNICA LTD μέχρι του ποσού των  € 
10.100.000. Επίσης για τη θυγατρική DEMSTAR RENTALS 2005 LTD , έχει δοθεί εγγύηση για λήψη δανείου μέχρι 
ύψους  € 2.500.000. και για τη θυγατρική AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L. έχει δοθεί εγγύηση για λήψη 
δανείου € 10.000.000.  
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  27. 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 2006 -2007 
AUTOTECHNICA LTD 2003-2007 
DEMSTAR RENTALS 2005 LTD 2005-2007 
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.  2007 
            
Τον Σεπτέμβριο του 2007 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας Autohellas ATEE για τις 
χρήσεις 2003 έως και 2005. Από τον έλεγχο για τις τρεις ανωτέρω χρήσεις, προέκυψαν καταβλητέος φόρος και 
διάφορες λοιπές προσαυξήσεις ύψους 563.008€ για τις οποίες η εταιρία προέβη σε εφάπαξ καταβολή. Δεδομένης της 
πρόβλεψης  200.000€, που είχε σχηματιστεί έως 31.12.2006, η χρήση επιβαρύνθηκε με το ποσό των 363.008€.  

28. Γεγονότα μετά  την ημερομηνία Ισολογισμού 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της AUTOHELLAS λαμβάνοντας υπόψη τη συντηρητική κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, 
την αυξημένη συσσώρευση ιδίων κεφαλαίων, της αυξητικές τάσεις των μελλοντικών θετικών ταμειακών ροών, το 
μελλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και την πλεονάζουσα δανειοληπτική της ικανότητα, έθεσε προς 
έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Φεβρουάριο του 2008, σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας, 
με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων προς όφελος των μετόχων της.  
Στα πλαίσια αυτά, αποφασίστηκε η Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους,  που αντιστοιχεί σε €1,3 ανά μετοχή,  
σύνολο € 47.268.000.         

29. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

 31.12.2007 31.12.2006 

Πωλήσεις υπηρεσιών σε συγγενείς εταιρίες 7.018.859,40 5.721.193,79 

Πωλήσεις υπηρεσιών (Εταιρείες Βασικού Μετόχου) 690.910,06 640.257,35 

Πωλήσεις Ενσώματων Παγίων (Εταιρείες Βασικού 
Μετόχου)) 5.255.007,90 5.311.813,56 

Λοιπά έσοδα από θυγατρικές εταιρίες 526.334,59 462.947,01 

 13.491.111,95 12.136.211,71 

 
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 
 

 31.12.2007 31.12.2006 

Αγορές αγαθών από συγγενείς εταιρίες 496.996,45 514.486,07 

Αγορές αγαθών (Εταιρείες Βασικού Μετόχου) 35.288.826,23 40.522.736,33 

 35.785.822,68 41.037.222,40 

 

iii) Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικού προσωπικού  
 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρία  

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 2.577.146,92 2.234.090,50 2.435.489,05 2.103.936,00 

Παροχές τερματισμού απασχόλησης 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.577.146,92 2.234.090,50 2.435.489,05 2.103.936,00 
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iv) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 

 
 31.12.2007 31.12.2006 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   

• Θυγατρικές 122.078,02 470.780,55 

• Συγγενείς 0.00 -89.341,80 

• (Εταιρείες Βασικού Μετόχου) 970.394,18 1.196.526,35 

 1.092.472,20 1.577.965,10 

 
 
ν)    Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  
      

 31.12.2007 31.12.2006 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   

• Συγγενείς 91.512,61 164.324,90 

• (Εταιρείες Βασικού Μετόχου) 5.422.362,50 5.725.815,66 

 5.513.875,11 5.890.140,56 

 
 
30. Ανάλυση Ευαισθησίας  
 
Οι πίνακες κατωτέρω παρουσιάζουν και αναλύουν την ευαισθησία του αποτελέσματος και της καθαρής θέσης σε 
σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας ως προς 
τον   επιτοκιακό  κίνδυνο, τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς ( Πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 7 
{Χρηματοοικονομικά μέσα : Γνωστοποιήσεις} στη χρήση 2007). 
 

1. Επιτοκιακός κίνδυνος  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εκτίθενται σε επιτοκιακό κίνδυνο από : 
α) Δάνεια μεταβλητού επιτοκίου και τις έντοκες καταθέσεις μεταβλητού επιτοκίου. Η ανάλυση ευαισθησίας 
υποθέτει παράλληλη μεταβολή των επιτοκίων κατά ± 50bps (μονάδες βάσης) και η επίδραση αφορά στα 
αποτελέσματα.  
β) Μεταβολή της εύλογης αξίας (Ο.Τ.C.) παραγώγων που χρησιμοποιούνται για την οικονομική 
αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου, αν και δεν εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης. Τα παράγωγα 
αυτά επηρεάζονται από τις μεταβολές των επιτοκίων και η ανάλυση ευαισθησίας υποθέτει τη μεταβολή 
κατά  ± 50bps (μονάδες βάσης) των επιτοκίων και  κατά  50bps (μονάδες βάσης)  της καμπύλης των 
επιτοκίων (curve steepness), των υπολοίπων παραμέτρων παραμενόντων σταθερών. Η επίδραση αφορά 
στα αποτελέσματα.  
 

2.  Συναλλαγματικός κίνδυνος  
     α) Η Εταιρεία εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλάγματος (όχι σημαντικό) από υποχρεώσεις σε $. Η ανάλυση 

ευαισθησίας υποθέτει μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας €/ $ κατά ± 10%. Η επίδραση αφορά τα 
αποτελέσματα.  

      β) Ο Όμιλος, εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από τις υποχρεώσεις των θυγατρικών του, σε νόμισμα 
διαφορετικό από το λειτουργικό τους νόμισμα. Συγκεκριμένα, η θυγατρική στη Ρουμανία έχει υποχρεώσεις 
σε Ευρώ. Η ανάλυση ευαισθησίας υποθέτει μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας €/RON  ± 10%. Η 
επίδραση αφορά τα αποτελέσματα. 

 
3.  Κίνδυνος αγοράς 

 Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε κίνδυνο αγοράς από μεταβολή της χρηματιστηριακής τιμής 
διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ανάλυση ευαισθησίας υποθέτει 
μεταβολή των τιμών ± 5% και η μεταβολή αφορά την καθαρή θέση.  
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31. Αναλυτικές λογιστικές εκτιμήσεις 
     Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων στοιχείων. 

Η διοίκηση της εταιρίας προσδιορίζει τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές, τις υπολλειματκές αξίες  και τις 
σχετικές αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων στοιχείων (αυτοκίνητα). 

Με βάση τις συνθήκες της αγοράς, στην χρήση 2007 και συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου 2007, ο ετήσιος συντελεστής 
απόσβεσης διαμορφώθηκε σε 13,8% από 15% που ίσχυε μέχρι τότε. Αν η εταιρεία είχε χρησιμοποιήσει το συντελεστή 
15% και στο 2ο εξάμηνο του 2007 οι συνολικές αποσβέσεις των μεταφορικών μέσων που επιβάρυναν το κόστος 
πωληθέντων θα ήταν αυξημένες κατά 1.842.313,89 € και τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης θα ήταν αυξημένα κατά 
135.538,44 €. Η επίδραση της αλλαγής αυτής για τις μελλοντικές χρήσεις δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί λόγω της 
ρευστότητας του κλάδου που επικρατεί στην αγορά.   
 
 
 
 

  
  

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 
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