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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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «AUTOTECHNICA HELLAS 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης 

της 31 Δεκεμβρίου 2016, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει 

τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 

των εσωτερικών δικλίδων 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 

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του 

Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί  με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «AUTOTECHNICA HELLAS 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017     
 
 

 

 

     Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

              
Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι  
Α.Μ 155 

 Δημήτριος Ελ. Σαμαράς 

                        Α.Μ. 34161 
 

 



 

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
  Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2016-31.12.2016 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 δέκα εννέα  (19), από τα οποία δώδεκα (12) 
βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα 4 στην Αργυρούπολη, 1 στον Άλιμο, 1 στην 
Κηφισιά, 2 στο Μαρούσι, 1 στην Ερυθραία, 1 στον Γέρακα, 1 στα Γλυκά Νερά και 1 στην Παιανία. Τα 
υπόλοιπα 7 βρίσκονται:1 στην Θεσσαλονίκη, 1 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, 1 στα Χανιά Κρήτης και 4 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 2016 ήταν 24.100 αυτοκίνητα. Στη συνέχεια εντάχθηκαν στο πελατολόγιο της Autotechnica Hellas 
τρίτες εταιρείες και ιδιώτες.  
 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Autotechnica Hellas, το 2016 έφτασε τα € 97.374.725,83 από € 
19.921.668,33  ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα € 1.670.163,82 από € 72.912,93 το 2015. 
Η διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Autotechnica Hellas γίνεται από την μητρική Autohellas 
ATEE η οποία και επιμερίζει το αναλογούν κόστος στη θυγατρική της.  
 
H μητρική AUTOHELLAS προέβη σε απορρόφηση της  εταιρείας  ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ η οποία 

δραστηριοποιείτο ως εξουσιοδοτημένη διανομέας αυτοκινήτων και ανταλλακτικών διαφόρων 

εργοστασίων κατασκευής.  

Κατόπιν της συντελεσθείσας απορρόφησης  την 1/12/2015 και των σχετικών αποφάσεων των 

διοικητικών συμβουλίων  των συμβαλλομένων, τα μέρη αποφάσισαν, για οργανωτικούς και 

επιχειρησιακούς λόγους, την πλήρη ανάληψη από την AUTOTECHNICA  της δραστηριότητας  που μέχρι 

πρότινος ασκούσε η ΒΕΛΜΑΡ,  δεδομένου  ότι η AUTOTECHNICA ασκεί ήδη συναφή δραστηριότητα.  

Από 1/12/2015 η Autotechnica Hellas ATEE,δραστηριοποιείται  στην πώληση επιβατικών και 

επαγγελματικών αυτοκινήτων (καινούργιων και μεταχειρισμένων) και στην παροχή υπηρεσιών after 

sales. 

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν αντιμετωπίζει κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς εξαρτάται από τη 
μητρική της εταιρεία. 
Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, για το 2016 το 31,35% των πωλήσεών της ήταν προς τη μητρική.  

 
Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   
 
Στόχος της εταιρείας και για το 2017 παραμένει η όποια ανάπτυξη των εργασιών της να γίνει μέσα από 
ένα αξιόπιστο πελατολόγιο και με επωφελείς οικονομικά όρους.  
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Δ. ΔΙΚΤΥΟ – ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 
Η Autotechnica Hellas λειτουργεί μέσα από ένα δίκτυο 19 υποκαταστημάτων από τα οποία όμως κανένα 
δεν είναι ιδιοκτησίας της.  
 
Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσώματων παγίων. 

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 2016, 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 2016 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη.  
 

Κηφισιά, 30 Μαΐου 2017 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και Διευθύνων Σύμβουλος  

 
 Γεώργιος Βασιλάκης 

 

  

  



 

Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   31/12/2016 31/12/2015 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 3 3.401.932,88 1.236.438,40 

Άυλα  4 26.213,03 20.626,75 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία   56.061,50 30.140,00 

Επενδύσεις σε Κοινοπραξίεs 5 1.100.000,00 1.100.000,00 

    4.584.207,41 2.387.205,15 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Αποθέματα  6  7.293.748,29 4.327.431,47 

Πελάτες  7 4.615.869,16 1.212.248,99 

Λοιπές απαιτήσεις 7 2.229.427,23 3.140.530,98 

Προκαταβολές  8  656.637,33 549.793,09 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 540.340,09 1.085.742,40 

    15.336.022,10 10.315.746,93 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   19.920.229,51 12.702.952,08 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Κεφάλαια και αποθεματικά        

Μετοχικό κεφάλαιο 10 300.000,00 300.000,00 

Λοιπά αποθεματικά 11 119.239,69 119.239,69 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον   7.321.526,85 5.629.893,34 

    7.740.766,54 6.049.133,03 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   7.740.766,54 6.049.133,03 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους  15 530.786,23 538.723,74 

    530.786,23 538.723,74 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 9.683.688,13 5.974.381,02 

Δάνεια 13 1.954.987,69 0,00 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   10.000,92 140.714,29 

    11.648.676,74 6.115.095,31 

Σύνολο υποχρεώσεων   12.179.462,97 6.653.819,05 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  και υποχρεώσεων   19.920.229,51 12.702.952,08 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

  Σημείωση 01/01-31/12/16 01/01-31/12/15 

        

Πωλήσεις 16   97.374.725,83 19.921.668,33 

Κόστος πωλήσεων 19   -87.600.573,63 -16.571.190,94 

Μικτά κέρδη   9.774.152,20  3.350.477,39  

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 16   2.472.747,91  367.129,92  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 19   -4.426.875,60  -3.179.240,19  

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 19   -5.259.595,10  -434.854,81  

Άλλα έξοδα   -31.454,43  -2.714,37  

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων    2.528.974,98  100.797,94  
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων   3.007.712,80  204.942,47  

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα 20   -142.373,87  -5.511,13  

Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα  20   4.264,40  226,55  
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 18   478.737,82  104.144,53  

          Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουρ. κόστος                                               18   478.737,82  104.144,53  

Κέρδη προ φόρων   2.390.865,51  95.513,36  

 Φόρος εισοδήματος 21   -720.701,69  -22.600,43  

Κέρδη μετά από φόρους (Α)   1.670.163,82  72.912,93  

        

Λοιπά συνολικά εισοδήματα       

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα   

Αναλογιστικά κέρδη  15 30.239,00 23.632,00  

Φόρος εισοδήματος  14 -8.769,31 -5.754,59  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)   21.469,69  17.877,41  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά  από φόρους (Α) + (Β) 1.691.633,51 90.790,34  



 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2015 300.000,00 0,00 119.239,69 5.539.103,00 5.958.342,69 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 90.790,34 90.790,34 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 90.790,34 90.790,34 

Υπόλοιπα 31.12.2015 300.000,00 0,00 119.239,69 5.629.893,34 6.049.133,03 

            

Υπόλοιπα 01.01.2016 300.000,00 0,00 119.239,69 5.629.893,34 6.049.133,03 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 1.691.633,51 1.691.633,51 

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 1.691.633,51 1.691.633,51 

Υπόλοιπα 31.12.2016 300.000,00 0,00 119.239,69 7.321.526,85 7.740.766,54 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

  Σημείωση 31/12/2016 31/12/2015 

Κέρδη Προ φόρων   2.390.865,51 95.513,36 

Προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                                                                                              478.737,82 104.144,53 

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων   -59.579,69 -818,75 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    138.109,47 5.284,58 

    2.948.133,11 204.123,72 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης       

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων   -2.966.316,82 -4.008.786,58 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων    -2.625.282,16 932.362,02 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων                                                                  3.675.751,89 5.325.218,68 

    -1.915.847,09 2.248.794,12 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες προ τόκων και φόρων   1.032.286,02 2.452.917,84 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   -142.373,87 -5.511,13 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   -804.327,66 -898.296,22 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (Α)   85.584,49 1.549.110,49 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων παγίων και μη    -3.563.693,95 -1.047.344,13 

Πωλήσεις    973.455,06 850,00 

Τόκοι Εισπραχθέντες   4.264,40 226,55 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
(Β)   -2.585.974,49 -1.046.267,58 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Δάνεια αναληφθέντα    5.822.074,01 0,00 

Αποπληρωμή Δανεισμού   -3.867.086,32 0,00 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (Γ)   1.954.987,69 0,00 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (Α+Β+Γ)   -545.402,31 502.842,91 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου   1.085.742,40 582.899,49 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου   540.340,09 1.085.742,40 



 

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ 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.  

Από 1/12/2015 η εταιρία, δραστηριοποιείται στην πώληση επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων 
(καινούργιων και μεταχειρισμένων) και στην παροχή υπηρεσιών after sales. 

 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 «Εκμίσθωση Αυτοκινήτου»). Η εταιρεία ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 
της AUTOHELLAS ATEE.  

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 
2016. Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30 Μαΐου 2017 και θα υποβληθούν στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση η οποία κατά νόμο  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  

 
Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2016 
 
«Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών 
μεθόδων απόσβεσης με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Δεν είχε 
εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση Δ.Π.Χ.Α. 11» Λογιστική για αποκτήσεις Δικαιωμάτων σε Κοινές Δραστηριότητες με 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. H τροποποίηση απαιτεί όπως ο 
αποκτών ένα δικαίωμα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 
3, να εφαρμόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«Δ.Π.Χ.Α. 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί που Υπόκεινται σε Ρυθμιστικό Πλαίσιο» με ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. To πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης με άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν με το εν 
λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. Δεν είχε 
εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«Γεωργία: Πολυετή Φυτά – Τροποποιήσεις στα Δ.Λ.Π. 16 και 41», με ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις – Τροποποίηση του 
Δ.Λ.Π. 27»,  με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Με βάση την 
τροποποίηση οι συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις του επενδυτή μπορούν να επιμετρώνται και με την μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως αυτή 

καθορίζεται από το Δ.Λ.Π. 28. Δεν έχει εφαρμογή  στην εταιρεία.  
 
«Θέματα Γνωστοποιήσεων - Τροποποίηση Δ.Λ.Π. 1», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1/1/2016.  Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία. 
  

http://www.hertz.gr/
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«Πώληση ή Διανομή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή 
Κοινοπραξίας του – Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10 και Δ.Λ.Π. 28», με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016.  Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία. 
 

«Επενδυτικές Οντότητες – Εφαρμογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση – Τροποποίηση στα 

Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 28»,  με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1/1/2016.  Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1/1/2017 
 
Ολοκληρωμένο Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, 
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν 
αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 
«Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1/1/2017. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις Διερμηνείες 13, 15, 18 
και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήματα. 
Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών». Η τροποποίηση προβλέπει 
γνωστοποίηση των μεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηματοδοτικές δραστηριότητες, με ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2017. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση 
στην εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση Δ.Λ.Π. 12 Αναβαλλόμενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόμενου 
φορολογικού περιουσιακού στοιχείου για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2017. Δεν αναμένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 
 
«Νέο Δ.Π.Χ.Α. 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων για τον 
μισθωτή απαιτώντας την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις μισθώσεις 
που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις ως 
λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1/1/2019 και θα έχει επίπτωση στην εταιρεία, αναφορικά με τον χειρισμό των λειτουργικών 
μισθώσεων από την άποψη του μισθωτή, βάσει του Δ.Λ.Π. 17. 
 

«Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία Μετοχής – 

Τροποποίηση Δ.Π.Χ.Α. 2». Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«Ετήσιες βελτιώσεις 2014-2016 των Δ.Π.Χ.Α. 1, Δ.Π.Χ.Α. 10 και Δ.Λ.Π. 28». Εγκρίθηκαν τον 
Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 1/1/2018 για τα Δ.Π.Χ.Α. 1 

και Δ.Λ.Π. 28 και μετά την 1/1/2017 για το Δ.Π.Χ.Α. 10. Δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων», αφορά τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 40 που εγκρίθηκε  τον 
Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2018.  Δεν έχει 
εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«Νέα Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος». Εγκρίθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν 
αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.   
 
«Εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία με το Δ.Π.Χ.Α. 4 Ασφαλιστήρια 
συμβόλαια». Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 
9 μέχρι την 31/12/2020, στις ασφαλιστικές οντότητες που εφαρμόζουν το Δ.Π.Χ.Α. 4. Δεν έχει 
εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«Διευκρινήσεις για τη  εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». 
Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018. 
Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
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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. Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

 
Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημιές απομείωσης. 
 

2.5. Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται, για μεν τα καινούρια και 

μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με την μέθοδο του εξατομικευμένου κόστους, για τα δε ανταλλακτικά – 
αξεσουάρ με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. 
 

2.6. 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. 
 

2.7. 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. 
 

2.8. 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.  
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2.9. 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.  
 

2.10. 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. 
 

2.11. 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. 
 

2.12. 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. 
 

2.13. 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.  
 
(γ) Έσοδα από πώληση μεταχειρισμένων και καινούριων οχημάτων  
Τα κέρδη από την πώληση των αυτοκινήτων αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση μεταβιβάσει τους 
κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία των αυτοκινήτων.  
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2.14. Διανομή μερισμάτων 

 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους  αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις 
όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 

2.15 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους.  
 

3. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  

 
 

  

Κτίρια σε 
ακίνητα 
τρίτων 

Μηχανήματα 
& μηχ/κος 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

01.01.15 – 31.12.15             

Υπόλοιπο έναρξης 156.794,54 45.151,40 0,00 2.990,39 93.866,49 298.802,82 

Προσθήκες 85.884,73 492.654,62 115.715,31 345.754,70 0,00 1.040.009,36 

Πωλήσεις 0,00 -1.500,13 0,00 0,00 0,00 -1.500,13 

Αποσβέσεις περιόδου -72.123,29 -27.427,71 0,00 -2.791,53 0,00 -102.342,53 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 1.468,88 0,00 0,00 0,00 1.468,88 

Αναποσβ. αξία 31.12.2015 170.555,98 510.347,06 115.715,31 345.953,56 93.866,49 1.236.438,40 

Κόστος ή εκτίμηση 336.680,65 774.395,30 115.715,31 436.082,09 93.866,49 1.756.739,84 

Σωρευμένες αποσβέσεις -166.124,67 -264.048,24 0,00 -90.128,53 0,00 -520.301,44 

Αναποσβ. αξία 31.12.2015 170.555,98 510.347,06 115.715,31 345.953,56 93.866,49 1.236.438,40 

01.01.16 – 31.12.2016             

Υπόλοιπο έναρξης 170.555,98 510.347,06 115.715,31 345.953,56 93.866,49 1.236.438,40 

Προσθήκες 261.342,38 149.353,26 2.982.604,50 162.493,81 0,00 3.555.793,95 

Πωλήσεις 0,00 0,00 -948.550,71 0,00 0,00 -948.550,71 

Αποσβέσεις περιόδου -171.595,64 -54.587,76 -169.632,70 -80.608,00 0,00 -476.424,10 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 34.675,34 0,00 0,00 34.675,34 

Αναποσβ. αξία 31.12.2016 260.302,72 605.112,56 2.014.811,74 427.839,37 93.866,49 3.401.932,88 

Κόστος ή εκτίμηση 598.023,03 923.748,56 2.149.769,10 598.575,90 93.866,49 4.363.983,08 

Σωρευμένες αποσβέσεις -337.720,31 -318.636,00 -134.957,36 -170.736,53 0,00 -962.050,20 

Αναποσβ. αξία 31.12.2016 260.302,72 605.112,56 2.014.811,74 427.839,37 93.866,49 3.401.932,88 
 

 

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

4. Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
 

Αναπόσβεστη αξία  31/12/14 15.093,98 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 7.334,77 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ -1.802,00 

Αναπόσβεστη αξία  31/12/15 20.626,75 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 7.900,00 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ -2.313,72 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/16 26.213,03 

 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα.  
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5. Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 

 
Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες ποσού € 1.100.000,00 αφορούν ποσοστό συμμετοχής 50% στην εταιρεία 
ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. 
 

6. Αποθέματα 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Καινούρια Αυτοκίνητα 2.183.420,91 980.354,59 

Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα 3.652.091,89 2.041.387,70 

Ανταλλακτικά - Αξεσουάρ 1.458.235,49 1.305.689,18 

  7.293.748,29 4.327.431,47 

 

7. Πελάτες / Λοιπές Απαιτήσεις  

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Απαιτήσεις από Πελάτες 4.772.520,42 1.368.900,25 

Λοιπές Απαιτήσεις 2.229.427,23 3.140.530,98 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -156.651,26 -156.651,26 

  6.845.296,39 4.352.779,97 

 
Η ανάλυση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:  

 

Υπόλοιπο Έναρξης 01/01/15 156.651,26 

Πλέον Προβλέψεις 01/01-31/12/15 0,00 

Μείον Διαγραφές  01/01-31/12/15 0,00 

Υπόλοιπο    λήξης  31/12/15 156.651,26 

    

Υπόλοιπο Έναρξης 01/01/16 156.651,26 

Πλέον Προβλέψεις 01/01-31/12/16 0,00 

Μείον Διαγραφές  01/01-31/12/16 0,00 

Υπόλοιπο    λήξης  31/12/16 156.651,26 

 
 
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.  
 

8. Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα  

 

  31/12/2016  31/12/2015 

Έξοδα επομένων χρήσεων 147.727,35 182.866,48 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 213.884,09 34.965,87 

Αγορές υπό παραλαβή 295.025,89 331.960,74 

  656.637,33 549.793,09 
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9. Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 

 

    31/12/2016    31/12/2015 

Διαθέσιμα στο ταμείο  34.562,56 23.574,47 

Καταθέσεις όψεως 505.777,53 1.062.167,93 

  540.340,09 1.085.742,40 

 
 

10. Μετοχικό Κεφάλαιo  

 

  
 Αριθμός                       
μετοχών 

Κοινές 
μετοχές 

Εκδοθέν 

Κεφάλαιο 

31η Δεκεμβρίου 2014 30.000 30.000 300.000,00 

31η Δεκεμβρίου 2015 30.000 30.000 300.000,00 

31η Δεκεμβρίου 2016 30.000 30.000 300.000,00 

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

11. Αποθεματικά 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

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 (άρθρα 47 και 48 του κ.ν. 2190/20), με τις οποίες η εταιρεία 
συμμορφώνεται πλήρως.  

12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 

     31/12/2016   31/12/2015 

Προμηθευτές  6.050.803,16 3.329.572,96 

Προκαταβολές πελατών  0,00 2.264,03 

Επιταγές πληρωτέες 1.666.342,18 64.603,68 

Υποχρεώσεις από φόρους (πλήν εισοδήματος)-τέλη 
411.600,86 128.421,48 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 390.834,55 269.735,87 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.055.117,37 2.092.013,45 

Δεδουλευμένα έξοδα 108.990,01 87.769,55 

  9.683.688,13 5.974.381,02 

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

  31/12/2016 31/12/2015 

   

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.954.987,69 0,00 

  1.954.987,69 0,00 

 
 
Η εύλογη αξία των δανείων ταυτίζεται με την λογιστική αξία τους. 
 

14. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν υπάρχει 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 

Υπόλοιπο 1/1/2015 90.836,36 

Χρέωση /(πίστωση)στην κατάσταση   αποτελεσμάτων 642.509,09 
Χρέωση /(πίστωση) σε καθαρή θέση -5.754,59 

Υπόλοιπο 31/12/2015 727.590,86 

Χρέωση /(πίστωση)στην κατάσταση   αποτελεσμάτων -46.125,80 

Χρέωση /(πίστωση)στην καθαρή θέση   -8.769,31 

Υπόλοιπο 31/12/2016 672.695,75 

 
 
Τα ποσά των αναβαλλόμενων φόρων περιλαμβάνονται στο κονδύλι  «Λοιπές Απαιτήσεις». 

15. 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: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο (%) 1,65% 2,47% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,00% 1,00% 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 1,00% 1,00% 

Κινητικότητα προσωπικού:   

Οικειοθελής αποχώρηση 4,50% 4,50% 

Απόλυση 0,00% 1,00% 

Ύψος αποζημίωσης 
Βάσει των διατάξεων του Ν.2112/1920 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4093/2012 

Μέση εργασιακή ζωή                    10,58 16,92 
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Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:  
 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01/01/15 192.719,36 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 8.514,00 

Τόκοι(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 3.874,00 

Κόστος Προϋπηρεσίας  380.740,00 

Πρόσθετες Πληρωμές 54.280,00 

Μη αναγνωρισμένα Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες -23.632,00 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις -77.771,62 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31/12/15 538.723,74 

    

    

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01/01/16 538.723,74 

Κόστοs τρέχουσαs απασχόλησηs(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 21.447,00 

Τόκοι(επιβάρυνση των αποτελεσμάτων) 13.284,00 

Πρόσθετες Πληρωμές 69.635,00 

Μη αναγνωρισμένα Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες -30.239,00 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις -89.183,51 

Άλλα εισοδήματα 7.119,00 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31/12/16 530.786,23 
 

16. Πωλήσεις και άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  

 

     31/12/2016     31/12/2015 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 83.160.761,73 8.370.537,04 

Έσοδα από υπηρεσίες 14.213.964,10 11.551.131,29 

Σύνολο πωλήσεων 97.374.725,83 19.921.668,33 

      

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως     

Παρεπόμενα έσοδα και επιχορηγήσεις  2.472.747,91 367.129,92 

  2.472.747,91 367.129,92 

 

17. Παροχές σε εργαζομένους 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 6.092.593,04 2.430.676,41 

Εργοδοτικές εισφορές 1.517.161,04 613.381,98 

Αποζημιώσεις απόλυσης 89.183,51 77.771,62 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 22.301,49 369.636,38 

Λοιπές παροχές 169.499,14 63.582,98 

  7.890.738,22 3.555.049,37 

 

18. Αποσβέσεις ενσώματων παγίων, άϋλων περιουσιακών στοιχείων  

 
  31/12/2016 31/12/2015 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 476.424,10 102.342,53 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 2.313,72 1.802,00 

  478.737,82 104.144,53 
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19. Κατανομή εξόδων στις λειτουργίες   

 

01.01.2016 - 31.12.2016 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 79.933.677,88 0,00 0,00 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  4.007.529,36 1.817.889,22 1.953.834,64 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 74.837,62 24.625,15 12.022,23 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 148.270,70 125.641,62 204.825,50 

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3.436.258,07 2.458.719,61 3.088.912,73 

  87.600.573,63 4.426.875,60 5.259.595,10 

        

01.01.2015 - 31.12.2015 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 10.482.633,67 0,00 0,00 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  2.841.054,58 127.077,32 139.509,47 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 447.408,00 0,00 0,00 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 104.144,53 0,00 0,00 

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2.695.950,16 3.052.162,87 295.345,34 

  16.571.190,94 3.179.240,19 434.854,81 

 
Στα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας στη χρήση 2015 περιλαμβάνεται η μεταβίβαση της δραστηριότητας 
του εξουσιοδοτημένου διανομέα και επισκευαστή αυτοκινήτων. 
Τα άλλα έξοδα αφορούν έξοδα συντήρησης και φανοποιείας, ασφάλιστρα, ενοίκια, αμοιβές τρίτων και 

γενικά έξοδα λειτουργίας.     

20. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

 
  31/12/2016 31/12/2015 

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα  142.373,87 5.511,13 

Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα  -4.264,40 -226,55 

  138.109,47 5.284,58 

 

21. Φόρος εισοδήματος 

 
  31/12/2016 31/12/2015 

Τρέχων φόρος περιόδου 674.575,89 665.109,52 

Αναβαλλόμενος φόρος  46.125,80 -642.509,09 

  720.701,69 22.600,43 

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

 
  31/12/2016 31/12/2015 

Κέρδη προ φόρων  2.390.865,51 95.513,36 

Ισχύων φορολογικός συντελεστής 0,29 0,29 

Φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους ισχύοντες φορολ.συντελεστές  693.351,00 27.698,87 

Φόρος εξόδων μη αναγνωριζόμενα για φορολογικούς σκοπούς  27.350,68 4.733,98 

Μεταβολή στο φορολογικό συντελεστή 0,00 -9.832,43 

  720.701,69 22.600,43 
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 22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
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, 2012, 2013, 2014 και 2015 έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ελεγκτές βάσει της 
ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Ομοίως ελέγχεται και η χρήση του 2016.   
 

23. 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.  

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.670.163,82 72.912,93 

Αριθμός μετοχών 30.000,00 30.000,00 

 Βασικά κέρδη/ζημιές ανά μετοχή 55,67 2,43 

 

24. 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.   

 

25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

      

  31/12/2016 31/12/2015 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε Μητρική 30.528.466,12 11.842.334,93 
Πωλήσεις υπηρεσιών σε λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 
(ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.) 2.362.592,32 191.618,51 

Πωλήσεις υπηρεσιών σε εταιρίες Βασικού Μετόχου 4.013,16 145.166,33 

  32.895.071,60 12.179.119,77 

 
 
ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από Μητρική 10.458.074,87 9.102.280,84 

Αγορές αγαθών από λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες (ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.) 2.441.902,75 976.871,97 

Αγορές αγαθών από εταιρείες Βασικού Μετόχου 0,00 314.177,05 

Λοιπά έξοδα από εταιρείες Βασικού Μετόχου 10.893,69 64.696,84 

  12.910.871,31 10.458.026,70 
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iii) Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικού προσωπικού  
 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 269.080,89 7.000,00 

  269.080,89 7.000,00 

 
iv) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μητρική 2.478.160,16 0,00 

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες (ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.) 236.066,77 230.196,71 

  2.714.226,93 230.196,71 

 
ν)    Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  
 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μητρική 1.523.844,00 1.063.187,77 

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες (ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.) 189.388,85 180.851,61 

Εταιρείες Βασικού Μετόχου 3.763,51 1.184,81 

  1.716.996,36 1.245.224,19 

  

26. Αμοιβές ελεγκτών 

 
Οι αμοιβές των ελεγκτών για την χρήση 2016 ανήλθαν σε € 21.000. Άλλες υπηρεσίες δεν παρέχονται. 

 
 

Κηφισιά, 30 Μαΐου 2017 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.         Ο Γενικός Διευθυντής             Η Διευθύντρια Οικονομικών                  Η Προϊσταμένη  
& Δ/νων Σύμβουλος                                                                  Υπηρεσιών                                Λογιστηρίου  
 
 
 
 
 
Γεώργιος Θεοδ. Βασιλάκης  Στυλιανός Κων. Κουτελόπουλος   Αντωνία Ιωαν. Δημητρακοπούλου   Στυλιανή Σωτ. Μπούτση   
     ΑΔΤ Χ 678102                      ΑΔΤ AB 569729                        ΑΔΤ AB 348453                           ΑΔΤ ΑΚ 093000 


