
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 497,560,389 446,080,556 355,771,358 319,136,832

Επενδύσεις σε ακίνητα 38,164,581 40,077,341 68,929,579 66,372,000 Λειτουργικές δραστηριότητες

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 27,846,152 27,867,028 398,431 425,028 Κέρδη περιόδου (προ φόρων) 55,193,267 41,392,821 35,915,959 30,731,298

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 78,212,984 92,499,959 118,701,569 123,352,371 Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποθέματα 46,221,102 32,260,245 5,539,680 5,054,908 Αποσβέσεις 76,972,041 65,236,435 56,193,445 47,268,319

Απαιτήσεις από πελάτες 75,451,881 59,599,354 50,648,940 37,647,633 Απομειώσεις 382,759 2,218,564 268,022 2,718,564

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 47,539,462 39,001,376 20,578,683 20,468,772 Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (19,403,748) (18,567,354) (14,742,439) (16,904,045)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 810,996,552 737,385,858 620,568,240 572,457,544 Προβλέψεις 927,574 1,517,024 884,244 1,415,260

Συναλλαγματικές διαφορές (8,628) (1,484) - -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18,916,864 14,622,157 15,691,954 13,219,220

Μετοχικό Κεφάλαιο 4,038,953 4,038,953 4,038,953 4,038,953 Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες 871,448 756,302 - -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 244,360,188 224,122,542 188,481,552 176,573,472

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες 8,305 - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 248,399,140 228,161,495 192,520,504 180,612,424 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (13,960,857) (6,929,175) (484,772) (179,709)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) (1,985,610) (2,545,636) - - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (8,308,586) 2,258,484 (5,236,520) 5,288,936

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 246,413,530 225,615,859 192,520,504 180,612,424 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 20,227,189 692,215 5,819,066 (2,958,760)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 176,159,225 235,036,804 136,047,958 191,556,490 Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων (165,448,490) (151,061,382) (127,805,137) (115,519,834)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 39,647,111 47,024,267 27,090,170 31,750,124 Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση 29,992,646 36,551,152 29,992,646 36,551,152

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 158,563,970 140,926,837 135,411,442 119,076,802 Πωλήσεις ενοικιαζομένων αυτοκινήτων 51,904,091 41,562,280 41,645,978 32,755,115

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τιτλοποίησηs απαιτήσεων 72,151,772 - 72,151,772 - Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα (2,633,387) - - -

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 118,060,943 88,782,091 57,346,394 49,461,703

Αύξηση/(μείωση) παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την

υπηρεσία 535,542 - 545,565 -

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 564,583,021 511,769,999 428,047,735 391,845,119 Μείον:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 810,996,552 737,385,858 620,568,240 572,457,544 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (15,004,126) (12,093,150) (11,597,457) (10,592,328)

Καταβεβλημένοι φόροι (11,300,566) (10,375,896) (9,540,856) (8,796,864)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές                       

δραστηριότητες (α) 19,863,338 7,778,994 17,549,696 14,996,325

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων (395,000) (22,069,380) (2,595,000) (21,569,380)

Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα θυγατρικών
- 20,000,000 - -

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017 Αγορά ακινήτων προς επένδυση
(2,849,742) (70,943) (2,849,742) (70,943)

Κύκλος εργασιών 470,379,583 340,631,899 221,122,086 189,135,266 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (8,960,661) (7,723,984) (2,037,440) (2,998,458)

Μικτά Κέρδη 102,833,654 80,691,641 55,892,923 51,190,289 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων 9,137,517 4,059,079 1,852,584 1,890,367

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 71,940,583 54,058,860 45,783,417 39,738,094

Πώληση ακινήτων προς επένδυση/Επιστροφή φόρου μεταβίβασης

ακινήτων - - - -

Κέρδη προ φόρων 55,193,267 41,392,821 35,915,959 30,731,298 Τόκοι εισπραχθέντες 1,251,487 1,037,947 1,069,729 940,064

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 38,808,157 31,625,790 27,470,307 22,937,734 Μερίσματα εισπραχθέντα 4,580,679 3,331,403 6,080,679 5,331,403

       - Ιδιοκτήτες μητρικής 38,248,131 31,625,790 27,470,307 22,937,734 Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων - - - -

       - Δικαιώματα μειοψηφίας 560,026 - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

2,764,280 (1,435,877) 1,520,811 (16,476,947)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (4,637,780) 11,122,316 (2,190,416) 11,142,634 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 34,170,378 42,748,104 25,279,890 34,080,368

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια περιλαμβανομένων 

των χρηματοδοτικών μισθώσεων 181,296,330 152,948,696 143,190,354 115,683,212

       - Ιδιοκτήτες μητρικής 33,610,351 42,748,104 25,279,890 34,080,368 Εισπράξεις από τιτλοποίηση απαιτήσεων 67,303,672 - 67,303,672 -

       - Δικαιώματα μειοψηφίας 560,026 - - - Μείον: Χρηματοδοτικές μισθώσεις (29,992,646) (36,551,152) (29,992,646) (36,551,152)

Μερίσματα πληρωθέντα (13,371,810) (10,332,762) (13,371,810) (10,332,762)

 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά  3.1500 2.6016 2.2598 1.8869 Εξοφλήσεις δανείων (219,361,098) (93,390,954) (186,090,167) (63,482,652)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (14,125,552) 12,673,828 (18,960,596) 5,316,646

 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 148,912,624 119,295,295 101,976,862 87,006,414

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 8,502,067 19,016,945 109,911 3,836,025

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 39,001,376 19,984,431 20,468,772 16,632,747

Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση εταιρείων - - - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 47,503,443 39,001,376 20,578,683 20,468,772

 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2018 και 

01.01.2017 αντίστοιχα) 225,615,859 195,747,401 180,612,424 156,864,819

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 34,170,380 42,748,106 25,279,890 34,080,368

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (898) (1,250) - -

Δικαιώματα μειοψηφίαs από απόκτηση εταιρειών - (2,545,636) - -

Δικαιώματα μειοψηφίαs - - - -

Διανεμηθέντα μερίσματα (13,371,810) (10,332,762) (13,371,810) (10,332,762)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2018 και 

31.12.2017 αντίστοιχα) 246,413,531 225,615,859 192,520,504 180,612,424

Ποσά εκφρασμένα σε € 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01-31.12.2018

Ποσά εκφρασμένα σε € 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

(ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Κηφισιά, 20 Μαρτίου 2019 

Ποσά εκφρασμένα σε € 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( HERTZ ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 250501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

από 01η Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π.)

(ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

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

Διαδικτύου της AUTOHELLAS ATEE (www.hertz.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς κ αι η έκθεση ελέγχου νόμιμου ελεγκτή.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

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

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

Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση .

Την 22/12/2017 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείασ DERASCO TRADING LIMITED με τίμημα εξαγοράs  € 1.000.

Στην συνέχεια προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 20 εκ.ευρώ με σκοπό την απόκτηση 

ελέγχου του 70% των εταιρειών XIOYNTAI ΕΛΛΑΣ Π &Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ και ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π & Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ μέσω 

της συμμετοχής της εταιρείας DERASCO TRADING LIMITED στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων αυτών(Σημείωση 8 των 

Οικονομικών  Καταστάσεων).

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 32 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

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

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

που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.12.17 :Ομίλου 921 άτομα,Εταιρείας 340 άτομα , στις 31.12.16 Ομίλου 842 άτομα,Εταιρείας 334 άτομα.

4. Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 31.12.2017.

5. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη

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

Ποσά σε ευρώ Όμιλος Εταιρεία 

α) Έσοδα 7,839,218.27 23,598,402.06

β) Έξοδα 3,899,875.44 25,630,365.80

γ) Απαιτήσεις 377,315.35 2,899,713.76

δ) Υποχρεώσεις 302,344.18 2,179,450.30

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 3,737,148.32 3,255,520.30

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

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

6. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.12.2017 ήταν Ομίλου € 155.6 εκατ., Εταιρείας  € 119.1εκατ.

7. Kατέχονται 57.559 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 256.131,46 και εύλογη αξία € 1.346.880.60 (Σημ.31 Οικον.Καταστάσεων). 

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

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(α1)Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :

Κέρδη περιόδου 15,990,735.36 -4,164,254.00 15,990,735.36 -4,164,254.00 

 Φόρος εισοδήματος -4,637,313.25 1,207,633.67 -4,637,313.25 1,207,633.67

Μεταφορά στα αποτελέσματα

β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(β1)Αναπροσαρμογή ενσώματων στοιχείων

Ζημιέs Αναπροσαρμογήs ενσώματωνστοιχείων -229,560.44 0.00 -229,560.44 0.00

Φόρος αναπροσαρμογής 66,572.53 0.00 66,572.53 0.00

(β2)Aναλογιστικα κέρδη και ζημιές 

Κέρδη /(ζημίες) περιόδου -95,941.77 35,328.74 -67,324.01 4,541.00

 Φόρος εισοδήματος 27,823.11 -10,245.34 19,523.96 -1,316.89 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 11,122,315.54 -2,931,536.93 11,142,634.15 -2,953,396.22 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 42,748,104.31 19,759,166.97 34,080,368.06 12,447,473.82

9.

Όμιλος Εταιρεία

Από 01/01/2017 έγινε αλλαγή του συντελεστή απόσβεσηs των μεταφορικών μέσων τόσο σε επίπεδο μητρικήs όσο και σε επίπεδο ομίλου με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσηs 

να εφφανίζονται αυξημένα κατά € 3.081.253,16 και 6.553.535,10 αντίστοιχα(Σημ.36 Οικον.Καταστάσεων).

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

           ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  
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Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες

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

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 10 των Οικονομικών  Καταστάσεων. 

Την 22/12/2017 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας DERASCO TRADING LIMITED με τίμημα εξαγοράs  € 1.000.

Στην συνέχεια προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 20 εκ.ευρώ με 

σκοπό την απόκτηση ελέγχου του 70% των εταιρειών XIOYNTAI ΕΛΛΑΣ  ΑΒΕΕ και KIA ΕΛΛΑΣ 

ΑΒΕΕ μέσω της συμμετοχής της εταιρείας DERASCO TRADING LIMITED στις αυξήσεις μετοχικών 

κεφαλαίων αυτών(Σημείωση 10 των Οικονομικών  Καταστάσεων).

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 34 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

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

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

που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.12.18 :Ομίλου  1.071 άτομα,Εταιρείας 365 άτομα , στις 31.12.17 Ομίλου 921 άτομα,Εταιρείας 340 άτομα.

5.
Στην Εταιρεία και στον Όμιλο έχουν σχηματιστεί Προβλέψεις παροχών καθώς επίσης και λοιπών 

προβλέψεων που γνωστοποιούνται στην Σημείωση 23 των Οικονομικών Κατστάσεων.

6. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη

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

Ποσά σε ευρώ Όμιλος Εταιρεία 

α) Έσοδα 9,124,316.53 28,318,559.28

β) Έξοδα 4,357,996.92 40,347,682.52

γ) Απαιτήσεις 576,232.82 1,830,797.38

δ) Υποχρεώσεις 265,357.06 3,193,213.01

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 3,455,042.66 2,150,044.68

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

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

7. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.12.2018 ήταν Ομίλου € 174,1 εκατ., Εταιρείας  € 129,6εκατ.

8. Kατέχονται 57.559 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 256.131,46 και εύλογη αξία € 1.266.298 . 

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

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Ποσά που μεταφέρονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Μεταβολές στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ,καθαρά από φόρους
11,353,422 11,353,422

Ποσά που δεν μεταφέρονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων -

κέρδη/ζημιές εύλογης αξίας -προ φόρων
-7,245,802 -7,245,802 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων -

κέρδη/ζημιές εύλογης αξίας - φόρος
3,917,559 3,917,559

Κέρδη /(ζημιές) από αποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -προ φόρων -617,172 -229,560 1,572,389 -229,560 

Κέρδη /(ζημιές) από αποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων - φόρος -173,578 66,573 -178,225 66,573

Επανεπιμέτρηση παροχών σε  εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία -προ φόρων -590,693 -95,942 -345,280 -67,324 

Επανεπιμέτρηση παροχών σε  εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία -φόρος 71,906 27,823 88,943 19,524

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης ,μετά από φόρους -4,637,780 11,122,316 -2,190,416 11,142,635

10.

11.

12. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2018 ,γνωστοποιούνται στην Σημείωση 38 των  Οικονομικών Καταστάσεων.

Η εταιρεία προχώρησε σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω Τιτλοποίησης απαιτήσεων ποσού € 72.151.771,89 από Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Ιδρύματα. Η 

τιτλοποίηση αφορά στην πώληση μελλοντικών απαιτήσεων και την σχετική υπολειμματική αξία των μισθωμένων αυτοκινήτων που συνδέονται με αυτές. 

(Σημείωση 33 Οικονομικών Καταστάσεων)

Σε επίπεδο μητρικήs : α)Από 01/01/2018  έγινε αλλαγή του συντελεστή απόσβεσηs των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων,β) από 01/03/2018 έγινε 

αλλαγή του συντελεστή απόσβεσηs των φορτηγών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων προs ενοικίαση.  Τα αποτελέσματα της χρήσηs λόγω των αλλαγών 

αυτών  εμφανίζονται μειωμένα  κατά € 1.549.000 περίπου (Σημ.3 Οικον.Καταστάσεων).

Όμιλος Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία  : Υπουργείο Ανάπτυξης    Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 
Διεύθυνση Διαδικτύου   : www.autohellas.gr   Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό                            Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος    
Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών                                Γεώργιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος 
Καταστάσεων   : 20 Μαρτίου 2019     Δημήτριος Μαγγιώρος, Εκτελεστικό Μέλος   
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής  : Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. 16891)    Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Εκτελεστικό Μέλος  
Ελεγκτική εταιρεία   : PricewaterhouseCoopers SA  (Α.Μ.113)  Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη   Σπυρίδων Φλέγγας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
           Μαρίνος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 


