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Α. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας AUTOTECHNICA HELLAS 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής 

θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς 

και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης 

για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 

τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 23 Μαίου 2014    

 
 

 
 

 

 
 
ΕCOVIS HELLAS SA                                                                                   
Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι 
Α.Μ 155                                                                                 

Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ 

Α.Μ. 13191 
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Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

  Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2013-31.12.2013 της εταιρείας  
AUTOTECHNICA HELLAS  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  

 
 
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  
 
Η Autotechnica Hellas ATEE, αποτελεί θυγατρική της Autohellas ATEE κατά 100% και ξεκίνησε την 
δραστηριότητά της τον Απρίλιο του 2008. Στο πρώτο στάδιο, το σύνολο των συνεργείων της Autohellas 
ATEE που εξυπηρετούσαν αποκλειστικά το στόλο των αυτοκινήτων της, μεταφέρθηκαν στην 
Autotechnica Hellas. Τα συνεργεία αυτά αριθμούν συνολικά πέντε (5), από τα οποία τρία (3) βρίσκονται 
στην περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα στην Κηφισιά, Αργυρούπολη και Παιανία, ένα στη 
Θεσσαλονίκη και ένα στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση συνεργείων και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου. Πιο  
συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την τακτική και έκτακτη συντήρηση των αυτοκινήτων, τις 
επισκευές των ζημιών συνεπεία ατυχήματος, την παροχή οδικής βοήθειας, την παροχή αυτοκινήτου 
αντικατάστασης κατά τη διάρκεια επισκευής ή συντήρησης του υπό διαχείριση αυτοκινήτου, τη 

διαχείριση των ατυχημάτων με τους τρίτους ή τις ασφαλιστικές εταιρείες, την ασφάλιση αστικής 
ευθύνης σε ασφαλιστική εταιρεία επιλογής της αλλά και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες κριθούν 
αναγκαίες στα πλαίσια διαχείρισης ενός στόλου αυτοκινήτων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται είτε 
κατά περίπτωση είτε με συμβόλαιο διαχείρισης συγκεκριμένης διάρκειας και σταθερού κόστους για τον 
πελάτη.  
 
Αρχικά η εξυπηρέτηση αφορούσε το σύνολο των υπό διαχείριση αυτοκινήτων της Autohellas ATEE που 
το 2013 ήταν 21.500 αυτοκίνητα. Στη συνέχεια εντάχθηκαν στο πελατολόγιο της Autotechnica Hellas 
και τρίτες εταιρείες.  
 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Autotechnica Hellas, το 2013 έφτασε τα € 11.357.874,54 από           
€ 13.579.366,20 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα € 562.398,47 από € 459.103,42 το 2012. 
Η διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Autotechnica Hellas γίνεται από την μητρική Autohellas 
ATEE η οποία και επιμερίζει το αναλογούν κόστος στη θυγατρική της.  
  
 
Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  
 

Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν αντιμετωπίζει κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς εξαρτάται από τη 
μητρική της εταιρεία. 
Ειδικότερα δεν έχει καμία έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς και επιτοκιακό εφόσον δεν έχει 
συνάψει δανειακές συμβάσεις.  
Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, για το 2013 το 95,6% των πωλήσεών της ήταν προς τη μητρική.  
 
 
Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   
 
Και το 2014 θα είναι δύσκολη χρονιά για την ανάπτυξη εργασιών καθώς η συνεχιζόμενη ύφεση στην 
Ελλάδα θα επηρεάσει αρνητικά ακόμα περισσότερο.  
 
Στόχος όμως της εταιρείας και για το 2014 παραμένει η όποια ανάπτυξη των εργασιών της να γίνει μέσα 
από ένα αξιόπιστο πελατολόγιο και με επωφελείς οικονομικά όρους.  
 
Δ. ΔΙΚΤΥΟ – ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 

Η Autotechnica Hellas λειτουργεί μέσα από ένα δίκτυο 5 υποκαταστημάτων από τα οποία όμως κανένα 
δεν είναι ιδιοκτησίας της.  
 
Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα   βάρη επί των ενσώματων παγίων. 
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Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Από την ημερομηνία του Ισολογισμού μέχρι και την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπήρξαν γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά τις καταστάσεις αυτές.   

Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013, 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 2013 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη.  
 

Κηφισιά, 22 Μαίου 2014 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και Διευθύνων Σύμβουλος  

 
 Θεόδωρος Βασιλάκης 

 

  

  

  

  

  

Η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από σελίδες δύο (5-6) είναι αυτή που αναφέρεται στην 

Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 23 Μαίου 2014. 

  
 

 
 

ΕCOVIS HELLAS SA                                                                                   
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
Α.Μ 155                                                                                 

Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ 

Α.Μ. 13191 
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Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

1. Οικονομικές Καταστάσεις AUTOTECHNICA HELLAS ATEE 
 

Κατάσταση Οικονομικήs Θέσηs (I)     
     
     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31/12/13 31/12/12 31/12/11 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία      
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια 
στοιχεία 3   278,782.28 243,046.52 269,725.62 
Άυλα 4   8,038.53 21,845.94 79,589.34 

  286,820.81 264,892.46 349,314.96 
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία      
Αποθέματα  313,720.80 315,813.00 306,577.78 
Πελάτες  5   2,243,862.10 2,101,860.61 3,990,466.66 
Λοιπές απαιτήσεις 5   213,009.71 269,647.43 252,864.98 
Προκαταβολές  18,879.40 20,635.02 0.00 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6   3,212,699.51 3,601,908.45 2,062,813.70 

  6,002,171.52 6,309,864.51 6,612,723.12 
     
     
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  6,288,992.33 6,574,756.97 6,962,038.08 

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Κεφάλαια και αποθεματικά      
Μετοχικό κεφάλαιο 7   300,000.00 300,000.00 300,000.00 
Λοιπά αποθεματικά 8   119,239.69 119,239.69 119,239.69 
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  4,151,679.53 3,585,986.58 3,159,762.36 

  4,570,919.22 4,005,226.27 3,579,002.05 
     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  4,570,919.22 4,005,226.27 3,579,002.05 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόμενους  

11   
155,688.00 193,184.00 140,095.00 

  155,688.00 193,184.00 140,095.00 
     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9   1,462,759.63 2,376,346.70 3,146,409.81 
Τρέχων φόρος εισοδήματος  99,625.48 0.00 96,531.22 

  1,562,385.11 2,376,346.70 3,242,941.03 
     
       
     
Σύνολο υποχρεώσεων  1,718,073.11  2,569,530.70  3,383,036.03  
     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  και 
υποχρεώσεων  6,288,992.33  6,574,756.97  6,962,038.08  
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Kατάσταση συνολικών εσόδων (II)    
    
 Σημείωση 01/01-31/12/13 01/01-31/12/12 

Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις:    
Πωλήσεις 12   11,357,874.54 13,579,366.20 
Κόστος πωλήσεων 15   -9,621,100.15 -11,964,916.53  

Μικτά Αποτελέσματα  1,736,774.39  1,614,449.67  
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 12   68,001.13  64,156.05  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 15   -1,076,575.33  -1,110,549.84  
‘Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 15   -1,883.00  -100.00  
Άλλα έξοδα  5,131.61  6,665.06  
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων   731,448.80  574,620.94  
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων  828,722.53  693,617.29  
Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα 16   -2,623.80  -4,097.30  
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα   85,416.46  32,790.16  
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων 
στοιχείων 

14   97,273.73  118,996.35  

Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό  κόστος                                               

14   97,273.73  118,996.35  

Καθαρά κέρδη/ζημίες  προ φόρων  814,241.46  603,313.80  

 Φόρος εισοδήματος 17   -251,842.99  -144,210.38  

Καθαρά κέρδη/ζημίες  μετά από 
φόρουs  562,398.47  459,103.42  
Λοιπά συνολικά έσοδα  0.00  0.00  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  562,398.47  459,103.42  
    
Λοιπά συνολικά εισοδήματα    
Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων    
Aναλογιστικά κέρδη και ζημιές     
Κέρδη /ζημίες)περιόδου  4,452.00 41,099.00 

Φόρος εισοδήματος  1,157.52 8,219.80 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) 
μετά από φόρους  3,294.48 32,879.20 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
μετά από φόρους  565,692.95 426,224.22 
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   ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

  ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

           

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

       

Υπόλοιπα 01.01.2012  300,000.00 0.00 119,239.69 3,092,691.96 3,511,931.65 

- Αλλαγή λογιστικής πολιτικής     67,070.40 67,070.40 
- Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα      0.00 426,224.22 426,224.22 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0.00 0.00 0.00 493,294.62 493,294.62 

Υπόλοιπα 31.12.2012  300,000.00 0.00 119,239.69 3,585,986.58 4,005,226.27 

       

Υπόλοιπα 01.01.2013  300,000.00 0.00 119,239.69 3,585,986.58 4,005,226.27 
- Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα      0.00 565,692.95 565,692.95 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0.00 0.00 0.00 565,692.95 565,692.95 

Υπόλοιπα 31.12.2013  300,000.00 0.00 119,239.69 4,151,679.53 4,570,919.22 
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Κατάσταση ταμιακών ροών (IV) 
 
 

Kατάσταση ταμιακών ροών (IV)   

Ποσά σε ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 

Κέρδη Προ φόρων 814,241.46 603,313.80 

Προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                                                                                            97,273.73 118,996.35 

Προβλέψεις                                                                   55,164.02 67,416.14 

Κέρδη / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων -1,049.98  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -82,792.66 -28,692.86 

   

  882,836.57 761,033.43 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   

Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων 2,092.20 -9,235.22 

Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων                                                 -138,772.17 1,791,992.24 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων                                                                                    -986,868.07 -726,336.95 

 -1,123,548.04 1,056,420.07 

   
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες προ τόκων και φόρων -240,711.47 1,817,453.50  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -2,623.80 -4,097.30 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -113,138.03 -272,477.76 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες -356,473.30 1,540,878.44 

   

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορές ενσώματων παγίων και μη -120,052.10 -34,573.85 

Πωλήσεις 1,900.00  

Τόκοι Εισπραχθέντες 85,416.46 32,790.16 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες -32,735.64 -1,783.69 

   
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες   

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 0.00 0.00 

   
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα -389,208.94 1,539,094.75 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 3,601,908.45 2,062,813.70 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της 
περιόδου 3,212,699.51 3,601,908.45 
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2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η εταιρία AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η ‘’Εταιρία’’) είναι 
ανώνυμη εταιρία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2008 και δραστηριοποιείται στον τομέα 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων καθώς και πώλησης μερών και εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων οχημάτων.  

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

 

2. Οι σημαντικές  λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί  η εταιρεία. 

 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της AUTOTECHNICA HELLAS A.T.E.E. αφορούν τη χρήση του 
2013. Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 22 Μαίου 2014 και θα υποβληθούν στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση η οποία κατά νόμο θα συνέλθει έως την 30.06.2014 και έχει την δυνατότητα να τις 
τροποποιήσει. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους και λειτουργικό νόμισμα είναι το ευρώ.  
Δεν υπάρχουν σημαντικές εκτιμήσεις.  
 
2.2. Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες  
 
Έχουν εκδοθεί Νέα πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν μετά την 
01.01.2013, τα οποία δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
 
2.3. 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: 
 

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων   Ανάλογα με το χρόνο μίσθωσης 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός   6 – 7 Χρόνια 
Μηχανογραφικός εξοπλισμός   3 – 4 Χρόνια 
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός      5 Χρόνια 

 
 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.  
 
2.4. 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 η εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς 
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. 
 
 
 
 

http://www.hertz.gr/
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2.5. 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. 
 
 
2.6. 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.  
 
2.7. Δανεισμός  
Δεν υπάρχει.   
 
2.8. 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. 
 
2.9. Παροχές στο προσωπικό 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 
 
(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 κέρδη εις νέον μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Οι υποχρεώσεις 
καθορισμένων παροχών αφορούν αποζημιώσεις μετά την έξοδο από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων 
του Ν.2112/1920. 
 
2.10. Προβλέψεις  
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν ο εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα 
γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την 
τακτοποίηση της υποχρέωσης. 
 
2.11. Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 
τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (Συντήρηση αυτοκινήτων) 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκληρώσεως.  
 
(β) Έσοδα από πώληση ανταλλακτικών  
Τα έσοδα από την πώληση των ανταλλακτικών αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση μεταβιβάζει τους 
κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία των αγαθών.  
 
2.12. Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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2.13. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους.  
 
 
3. Ενσώματα Πάγια Πειρουσιακά Στοιχεία  
 

  Γήπεδα Βελτιώσεις Μηχανήματα Μεταφορικά Έπιπλα & Πάγια υπό 
Σύνολο 

  Οικόπεδα σε ακίνητα  & μηχ/κος μέσα  λοιπός  εκτέλεση 

   τρίτων εξοπλισμός  
 

εξοπλισμός    

01.01.12 – 31.12.2012               
Υπόλοιπο έναρξης 0.00 22,741.37 105,363.33 0.00 20,004.59 121,616.33 269,725.62 
Προσθήκες 0.00 146,506.07 7,683.90 0.00 379.72 -121,616.33 32,953.36 
Πωλήσεις 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Αποσβέσεις περιόδου 0.00 -10,294.25 -35,239.97 0.00 -14,098.24 0.00 -59,632.46 
Μειώσεις αποσβέσεων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Αναποσβ. αξία 

31.12.2012 0.00 158,953.19 77,807.26 0.00 6,286.07 0.00 243,046.52 
Κόστος ή εκτίμηση 0.00 175,236.30 268,318.07 0.00 83,999.84 0.00 527,554.21 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -16,283.11 -190,510.81 0.00 -77,713.77 0.00 -284,507.69 
Αναποσβ. αξία 
31.12.2012 0.00 158,953.19 77,807.26 0.00 6,286.07 0.00 243,046.52 
01.01.13 – 31.12.13         
Υπόλοιπο έναρξης 0.00 158,953.19 77,807.26 0.00 6,286.07 0.00 243,046.52 
Προσθήκες 0.00 1,427.62 15,270.22 0.00 2,277.77 93,866.49 112,842.10 
Πωλήσεις 0.00 0.00 -4,916.83 0.00 0.00 0.00 -4,916.83 
Αποσβέσεις περιόδου 0.00 -38,509.09 -29,410.92 0.00 -8,336.31 0.00 -76,256.32 
Μειώσεις αποσβέσεων 0.00 0.00 4,066.81 0.00 0.00 0.00 4,066.81 
Αναποσβ. αξία 
31.12.2013 0.00 121,871.72 62,816.54 0.00 227.53 93,866.49 278,782.28 
Κόστος ή εκτίμηση 0.00 176,663.92 278,671.46 0.00 86,277.61 93,866.49 635,479.48 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0.00 -54,792.20 -215,854.92 0.00 -86,050.08 0.00 -356,697.20 
Αναποσβ. αξία 
31.12.2013 0.00 121,871.72 62,816.54 0.00 227.53 93,866.49 278,782.28 

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

4. Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/12 21,845.94 

Προσθήκες  7,210.00 

Αποσβέσεις περιόδου  -21,017.41 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/13 8,038.53 

 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα.  
 

5. Πελάτες / Λοιπές Απαιτήσεις  

  31/12/2013 31/12/2012 

Απαιτήσεις από Πελάτες 2,682,488.58 2,493,040.46 

Λοιπές Απαιτήσεις 213,009.71 269,647.43 

Μείον:Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -438,626.48 -391,179.85 

  2,456,871.81 2,371,508.04 

   

   
Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει 
ως εξής:    
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Υπόλοιπο Έναρξης 01/01/12 325,263.71  

Πλέον Προβλέψεις 01/01-31/12/12 67,416.14  

Μείον Διαγραφές  01/01-31/12/12 -1,500.00  

Υπόλοιπο    λήξης  31/12/12 391,179.85  

    

Υπόλοιπο Έναρξης 01/01/13 391,179.85  

Πλέον Προβλέψεις 01/01-31/12/13 55,164.02  

Μείον Διαγραφές  01/01-31/12/13 -7,717.39  

Υπόλοιπο    λήξης  31/12/13 438,626.48  

   

 
Η εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της  και σχηματίζει προβλέψεις για επισφάλειες 
σε εξατομικευμένη βάση, εφόσον κρίνει πιθανή την αδυναμία είσπραξής τους. Ως μέτρο αδυναμίας 
είσπραξης χρησιμοποιεί την παλαιότητα του υπολοίπου, 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.  

6. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

  31/12/2013 31/12/2012 

Διαθέσιμα στο ταμείο  5,938.68 5,884.60 

Καταθέσεις όψεως 3,206,760.83 3,596,023.85 

  3,212,699.51 3,601,908.45 

Η μέγιστη έκθεση στον κίνδυνο από τα ταμιακά διαθέσιμα ανέρχεται σε € 3,206,760.83 και                    
€ 3,596,023.85 αντίστοιχα για την 31.12.2013 και την 31.12.2012. 

7. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο  

 Αριθμός 
μετοχών 

Κοινές 
μετοχές 

Εκδοθέν 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο 

 
31η Δεκεμβρίου 2008 
 
31η Δεκεμβρίου 2009       
  
31η Δεκεμβρίου 2010      
 
31η Δεκεμβρίου 2011 
 
31η Δεκεμβρίου 2012 
 
31η Δεκεμβρίου 2013 

 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 

 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

Όλες οι μετοχές είναι κοινές, έχουν εξοφληθεί πλήρως, συμμετέχουν στα κέρδη και έχουν δικαίωμα 
ψήφου.    
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8. Αποθεματικά 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Τακτικό Αποθεματικό 119,239.69 119,239.69 

  119,239.69 119,239.69 

 
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 από φόρους  
κερδών, είναι υποχρεωτική μέχρι το ύψος του τακτικού αποθεματικού να φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του 
μετοχικού κεφαλαίου.  Επίσης από την εμπορική νομοθεσία προβλέπονται διατάξεις σχετικά με την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 47 κ.ν. 2190/20), με τις οποίες η εταιρεία συμμορφώνεται 
πλήρως.  

9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 31/12/2013 31/12/2012 
Προμηθευτές  1,183,397.78 2,029,924.90 
Προκαταβολές πελατών  1,787.83 1,176.08 
Υποχρεώσεις από φόρους (πλήν εισοδήματος)-τέλη 108,396.67 144,096.42 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 158,851.29 159,678.42 
Λοιπές υποχρεώσεις 10,326.06 39,526.58 
Δεδουλευμένα έξοδα 0.00 1,944.30 

  1,462,759.63 2,376,346.70 

 
 
Όλες οι υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες κατά μέσο όρο εντός του επόμενου εξαμήνου.  

10. 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: 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΑΝΕΙΩΝ  

ΦΟΡΟΛΟ
ΓΙΚΕΣ 

ΖΗΜΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

01/01/2012 81,489.25 0.00 0.00 81,489.25 
     

Χρέωση /(πίστωση)στην κατάσταση   
αποτελεσμάτων -19,742.00 0.00 0.00 -19,742.00 
Χρέωση /(πίστωση)στην καθαρή θέση   8,219.80 0.00 0.00 8,219.80 

     
31/12/2012 69,967.05 0.00 0.00 69,967.05 

     
Χρέωση /(πίστωση)στην κατάσταση   
αποτελεσμάτων 12,398.68 0.00 0.00 12,398.68 
Χρέωση /(πίστωση)στην καθαρή θέση   -1,157.52 0.00 0.00 -1,157.52 
     
31/12/2013 81,208.21 0.00 0.00 81,208.21 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΑΓΙΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΠΟ 
ΕΣΟΔΑ 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

01/01/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 
     

Χρέωση /(πίστωση)στην κατάσταση   
αποτελεσμάτων 0.00 0.00 0.00 0.00 

     
31/12/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Χρέωση /(πίστωση)στην κατάσταση   
αποτελεσμάτων 0.00 0.00 0.00 0.00 
Χρέωση /(πίστωση)στην καθαρή θέση      0.00 
     
31/12/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 
Αναβαλλόμενη φορολογία 31/12/2012 69,967.05    
Αναβαλλόμενη φορολογία 31/12/2013 81,208.21    

 
Τα ποσά των αναβαλλόμενων φόρων περιλαμβάνοντα στο κονδύλι  «Λοιπές Απαιτήσεις» 

11. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20) 

Η υποχρέωση της εταιρίας προς  τους εργαζόμενους, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με 
το χρόνο της προϋπηρεσίας 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: 

 2013 2012 

Προεξοφλητικό επιτόκιο (%) 3,74% 3,41% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2% 0% 
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισμού  

2% 2% 

Κινητικότητα προσωπικού: 
Οικειοθελής αποχώρηση 

4,5% 4,5% 

Απόλυση 
Ύψος αποζημίωσης  
 
 
 
 
 
 
Μέση εργασιακή ζωή 

1% 
Βάσει των 

διατάξεων του 
Ν.2112/1920 

Όπως 
τροποιήθηκε με 

τον 
Ν.4093/2012 

16.92  

1% 
Βάσει των 
διατάξεων 

του 
Ν.2112/1920 

 
 
 

16.24  

 
 
Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:  

Ύπολοιπο υποχρέωσης την 01.01.12 140,095.00 

Κόστοs τρέχουσαs απασχόλησηs(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 12,075.00 

Τόκοι(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 6,626.00 

Διακανονισμοί 98,324.00 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές 49,679.00 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις -132,764.00 

Δημογραφικές παραδοχές -11,513.00 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές 30,662.00 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.13 193,184.00 

Κόστοs τρέχουσαs απασχόλησηs(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 12,720.00 

Τόκοι(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 6,588.00 

Διακανονισμοί 50,104.00 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές 0.00 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις -102,456.00 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές -4,452.00 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.13 155,688.00 
 
Συμφωνία της δέσμευσης καθορισμένης παροχής  

  

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.13 193,184.00 

Κόστοs τρέχουσαs απασχόλησηs(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 12,720.00 

Τόκοι(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 6,588.00 
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Πρόσθετες Πληρωμές 67,840.00 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές -4,452.00 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις -102,456.00 

Διακανονισμοί -17,736.00 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.13 155,688.00 

12. Πωλήσεις και άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  

 31/12/2013 31/12/2012 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 1,906,228.94 2,056,916.20 

Έσοδα από υπηρεσίες 9,451,645.60 11,522,450.00 

Σύνολο πωλήσεων 11,357,874.54 13,579,366.20 

    

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 11,120.90 0.00 

Παρεπόμενα έσοδα και επιχορηγήσεις  56,880.23 64,156.05 

  68,001.13 64,156.05 

13. Παροχές σε εργαζομένους 

  31/12/2013 31/12/2012 

Μισθοί και ημερομίσθια 2,360,984.83 2,735,550.23 

Εργοδοτικές εισφορές 670,997.57 756,521.59 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 69,411.50 144,753.67 

Λοιπές παροχές 73,315.24 91,565.46 

  3,174,709.14 3,728,390.95 

14. Αποσβέσεις ενσώματων παγίων, άϋλων περιουσιακών στοιχείων  

  31/12/2013 31/12/2012 

Αποσβεσεις ενσώματων παγίων 76,256.32 59,632.46 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοίχειων 21,017.41 59,363.89 

  97,273.73 118,996.35 

15. Κατανομή εξόδων στις λειτουργίες   

 2013 2012 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
Κόστος πωληθέντων 
εμπορευμάτων  4,678,009.79 0.00 0.00 5,049,124.72 0.00 0.00 
Δαπάνες προσωπικού  3,105,297.64 0.00 0.00 3,583,637.28 0.00 0.00 
Προβλέψεις  
αποζημειώσεις 
προσωπικού  69,411.50 0.00 0.00 144,753.67 0.00 0.00 
Αποσβέσεις   91,179.63 6,094.10 0.00 107,412.75 11,583.60 0.00 
Προβλέψεις 
επισφαλών πελατών  55,164.02 0.00 0.00 67,416.14 0.00 0.00 
Άλλα έξοδα 
εκμεταλλεύσεως   1,622,037.57 1,070,481.23 1,883.00  3,012,571.97 1,098,966.24 100.00 

  9,621,100.15 1,076,575.33 1,883.00 11,964,916.53 1,110,549.84 100.00 
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Τα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης αφορούν έξοδα συντήρησης και φανοποιείας, ασφάλιστρα, ενοίκια, 
αμοιβές τρίτων και γενικά έξοδα λειτουργίας.     

16. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

  31/12/2013 31/12/2012 

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα  2,623.80 4,097.30 

Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα  -85,416.46 -32,790.16 

  -82,792.66 -28,692.86 

17. Φόρος εισοδήματος 

  31/12/2013 31/12/2012 

Τρέχων φόρος περιόδου 204,833.80 124,468.38 

Αναβαλλόμενος φόρος  8,591.44 19,742.00 

Πληρωμή φόρου για ανέλεγκτες χρήσεις 59,407.87 0.00 

Διαφορά αναβαλλόμενου φόρου -20,990.12 0.00 

 251,842.99 144,210.38 

 
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: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Κέρδη προ φόρων  814,241.46 603,313.80 

Ισχύων φορολογικός συντελεστής 26% 20% 

Φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές  

211,702.78 120,662.76 

Φόρος εξόδων μη αναγνωριζόμενα για φορολογικούς 
σκοπούς  1,722.46 1,405.78 

Διαφορά φορολογικών συντελεστών από 20% το 2012 
σε 26% το 2013 -20,990.12 22,141.84 

Πληρωμή φόρου για ανέλεγκτες χρήσεις 59,407.87 0.00 

  251,842.99 144,210.38 

 

18. Ενδεχόμενα 

Η Εταιρεία 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 της 
εταιρείας  έχουν ως εξής: 
 

AUTOTECHNICA HELLAS ATEE 2010 

         
Οι χρήσεις 2011 και 2012 έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ελεγκτές βάσει της ΠΟΛ.1159/2011. 
Ομοίως ελέγχεται και η χρήση του 2013.  Τον Νοέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος 
των χρήσεων 2008-2009 από τον οποίο προέκυψε φόρος € 59.407,87 ο οποίος  επιβάρυνε τον φόρο 

εισοδήματος της χρήσεως.  
 
19. Γεγονότα μετά  την ημερομηνία Ισολογισμού 

Από την ημερομηνία του Ισολογισμού μέχρι και την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά τις καταστάσεις αυτές.   

20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
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i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

  31/12/2013 31/12/2012 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε Μητρική 10,857,562.60 13,230,287.28 

Πωλήσεις υπηρεσιών σε εταιρίες Βασικού Μετόχου 123,401.72 119,404.38 

  10,980,964.32 13,349,691.66 

 
ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
 

  31/12/2013 31/12/2012 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από Μητρική 1,227,090.11 1,125,616.02 

Αγορές αγαθών από λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες  869,172.30 1,020,724.77 

Αγορές αγαθών από εταιρείες Βασικού Μετόχου 339,132.45 487,840.07 

Λοιπά έξοδα από εταιρείες Βασικού Μετόχου 68,509.11 68,169.97 

  2,503,903.97 2,702,350.83 

 
 

iii) Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικού προσωπικού  
 

  31/12/2013 31/12/2012 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 148,657.95 161,556.20 

  148,657.95 161,556.20 

 
iv) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 

  31/12/2013 31/12/2012 

Μητρική 2,599,960.10 2,437,492.48 

Εταιρείες Βασικού Μετόχου 25,410.99 9,339.70 

  2,625,371.09 2,446,832.18 

 
ν)    Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  
 

  31/12/2013 31/12/2012 

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες  34,243.98 337,293.97 

Εταιρείες Βασικού Μετόχου 55,513.61 24,928.61 

  89,757.59 362,222.58 

     
Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα για τα 
οποία απαιτείται αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). 
 
 
21. Αμοιβές ελεγκτών 
Οι αμοιβές των ελεγκτών για την χρήση 2013 ανήλθαν σε € 7.000 για τον Τακτικό Έλεγχο και σε € 7.000 για 
τον Φορολογικό Έλεγχο. Άλλες υπηρεσίες δεν παρέχονται. 

 
Κηφισιά, 22 Μαίου 2014 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.         Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.         Η Διευθύντρια Οικονομικών               Ο Προϊστάμενος 
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