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I. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας FASTTRAK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 

 
Γνώμη  

 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας FASTTRAK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης 

της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 

και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν. 4548/2018.  

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις 

απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 

Άλλες Πληροφορίες   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, 

είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές 

καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας 

έκθεσης ελεγκτή. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των 

όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή 

άλλης διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις 

Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι ουσιωδώς 

ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται 

να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.  
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Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι 

οποίες απαιτούνται από το Ν. 4548/2018.  

Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 

• Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2019 αντιστοιχούν στις οικονομικές καταστάσεις  

• Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία 

FASTTRAK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, είμαστε 

υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 

του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό. 

Άλλo Θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “FASTTRAK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 21 Μαρτίου 2019 επί των οικονομικών 

καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 

οικονομικών καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις 

απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό 

Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 

της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε 

προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 

αναφοράς της Εταιρείας. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 

και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 

ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν 

αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 

αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια  του 

ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος 

μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 

για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις 

των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που 

αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 

συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους 

υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 

καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο 

εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

 

Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες». 

 
 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 
 

  O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι                                                                                                    Δημήτρης Σούρμπης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                                             ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 
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II. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ FASTTRAK M.A.E. ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 
 

 
 
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του N. 4548/2018,  έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για 
έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, τις Εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις για τη χρήση 2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σας 
εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 
την οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της στις 
αμέσως επόμενες χρήσεις. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ, ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Οργανωτική δομή 
Η FASTTRAK M.A.E., μεταφορική εταιρία, 100% θυγατρική της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., ιδρύθηκε την 
27/05/2013, το  μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται σε €200 χιλ. και αποτελείται από 200.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές αξίας  €1 η κάθε μία. 
 
Η Εταιρία, άρχισε τη λειτουργική της δραστηριότητα το Σεπτέμβριο του 2014, αναλαμβάνοντας το 
μεταφορικό έργο διανομής των εμπορευμάτων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. τόσο σε πελάτες όσο και στα 
υποκαταστήματα της ευρύτερης περιοχής Αθηνών. Η μητρική εταιρία παρέχει υποστήριξη στο 
τομέα του management ενώ η Εταιρία απασχολεί μόνο οδηγούς. 
   
Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της που συνήλθε την 9η Σεπτεμβρίου 2019. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού αυτής, είναι πενταετής και παρατείνεται 
μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας, η οποία δεν δύναται να 
υπερβεί την εξαετία. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 
 

 
 
Γενική περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του γενικότερου πλαισίου στο 
οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία 

Η FASTTRAK Μ.Α.Ε. παρέχει επίσης υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων τρίτων στα πλαίσια των 
υπηρεσιών logistics που παρέχει η μητρική προς τρίτους. 

 

Ευτύχιο Βασιλάκη Πρόεδρος 

Χαράλαμπο Κόλλια Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννη Εμιρζά Μέλος

Αντωνία Δημητρακοπούλου Μέλος

Κυριάκο Σουλιώτη Μέλος
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Η Εταιρία για να εκπληρώσει το σκοπό της, μέσα στο 2014, απέκτησε 13 καινούργια 
επαγγελματικά αυτοκίνητα, τύπου βαν Mercedes διαφόρων διαστάσεων και ωφέλιμου φορτίου, 
συνολικής αξίας €356 χιλ. με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) πενταετούς διάρκειας. Τον Ιούνιο 
του 2018 τα εν λόγω φορτηγά αποκτήθηκαν  από τη Εταιρία.  Με στόλο αυτό έχει τη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης των πελατών και των υποκαταστημάτων 2 φορές ημερησίως.  

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 
ανερχότανε σε 13 άτομα.  
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Τα βασικά στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και οι λογιστικές αρχές 
που εφαρμόζει η Εταιρία περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των οικονομικών 
καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  
 
Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε €688 χιλ. για τις χρήσεις 2019 και 2018. Τα κέρδη προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €88 χιλ. έναντι €100 χιλ. της προηγούμενης χρήσης 
και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα €39 χιλ. από €54 χιλ. αντίστοιχα.  
 
Τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €38 χιλ. έναντι κερδών €16 χιλ. της προηγούμενης 
χρήσης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019. Η 
πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  
 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

 

Παρατίθενται ορισμένοι από τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν 

υπολογισθεί με βάση τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και παρέχουν λεπτομερή 

πληροφόρηση, απαραίτητη για την ορθή εκτίμηση της χρηματοοικονομικής δομής και της 

αποδοτικότητας της Εταιρίας. 

 
 
Τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ως άνω δεικτών προέρχονται απευθείας 
από τις αντίστοιχες γραμμές στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 
 

2019 2018

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 

Ενεργητικού

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά 

από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/κών, 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

Σύνολο Στοιχείων Ενεργητικού

3,02 3,09

Σύνολο υποχρεώσεων 

προς Ίδια Κεφάλαια
0,59 0,63

0,12 0,06

Γενική Ρευστότητα

Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων (ROE)

Αποδοτικότητα Συνολικής 

Επένδυσης (ROA)
7,65% 11,61%



FASTTRAK M.A.E.         
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 
 (Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

9  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς  (τα 
επιτόκια, οι τιμές της αγοράς, διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες κτλ.), πιστωτικός 
κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας στοχεύει 
στον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιδράσεων στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της 
Εταιρίας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη 
διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων 
εφαρμόζεται από την υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.. Η 
διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 
 
Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρίας, 
σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για 
τη μείωση των κινδύνων και εκτέλεση / εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί 
από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
δικαιώματα υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, και υποχρεώσεις 
από μισθώσεις. 
Παρακάτω αναλύονται οι πιθανές επιπτώσεις των σημαντικότερων κινδύνων στις δραστηριότητες 
της Εταιρίας. 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Οι συναλλαγές της Εταιρίας είναι σχεδόν στο σύνολο τους σε Ευρώ και συνεπώς ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται είναι πολύ περιορισμένος. 
 
Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις της αφορούν 
μόνο σε υπηρεσίες διανομής κυρίως προς την μητρική εταιρία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. και στο Όμιλο 
AUTOHELLAS ΑΤΕΕ.  
 
H έκθεση της Εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Η Εταιρία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στα controls 
του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες με λογικό κόστος, χρησιμοποιούνται εξωτερικές 
εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με τους πελάτες. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να συνεργάζεται μόνο 
με αξιόπιστους πελάτες. 
 
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς 
κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα 
βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος. 
 
 
 

31/12/2019 31/12/2018

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 87 39

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 215 261

Σύνολο 302 300

Κατηγορίες βραχυπρόθεσμων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων



FASTTRAK M.A.E.         
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 
 (Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

10  

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, 
των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες 
χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 
ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο 
έτος προσδιορίζονται μηνιαία.  
Η Εταιρία διατηρεί επαρκή μετρητά και καταθέσεις όψεως για την ομαλή κάλυψη των 
βραχυπροθέσμων αναγκών ρευστότητας. 
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019 για την Εταιρία 
αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 για την εταιρία 
αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
Ανάλυση Ευαισθησίας Κινδύνου Επιτοκίου 
Πολιτική της Εταιρίας είναι να χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις και οι ανάγκες σε κεφάλαια 
κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου, και ομολογιακών 
δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 31/12/2019 καθώς και την 31/12/2018 η εταιρία δεν έχει 
τραπεζικό δανεισμό. 
 
Η διοίκηση παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις στα επιτόκια σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα 
χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης του κινδύνου επιτοκίων έτσι ώστε να ληφθούν τα 
αναγκαία μέτρα όταν κριθεί σκόπιμο. 
 
Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της όποιας πιθανής μεταβολής των επιτοκίων θα πρέπει πάντα 
να συνεκτιμώνται με τυχόν άλλους σχετικούς παράγοντες. Όπως για παράδειγμα με μία 
ενδεχόμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας γενικά, ή διεύρυνση της ρευστότητας της 
οικονομίας κλπ., παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη δομή και την ευρωστία των οικονομικών 
μεγεθών της οικονομικής μονάδας. 
 
Η πολιτική της Εταιρίας είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση της στο κίνδυνο ταμειακών ροών 
επιτοκίου όταν ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται ως σημαντικός. 
 
 
 
 

εντός 6 μηνων 6-12 μήνες 1-5 ετη
αργότερο 

απο 5 έτη

Υποχρεώσεις μισθώσεων                3                    3              9                 -     
Εμπορικές υποχρεώσεις 31                -              -                 -     

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47                -              -                 -     

Σύνολο 81                3              9                 -     

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

εντός 6 

μηνων
6-12 μήνες 1-5 ετη

αργότερο 

απο 5 έτη

Εμπορικές υποχρεώσεις 31                -              -                 -     

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 66                -              -                 -     

Σύνολο 97                -              -                 -     

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
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Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρίας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διατήρηση 
υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της δραστηριότητας της επιχείρησης καθώς 
επίσης και τη μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. 
 
Η Εταιρία ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια  χρησιμοποιώντας το δείκτη μόχλευσης όπως 
προκύπτει από τον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού προς το συνολικό απασχολούμενο 
κεφάλαιο (καθαρός δανεισμός επιπλέον των ιδίων κεφαλαίων).  
Κατά τις χρήσεις 2019 και 2018 η Εταιρία δεν διαθέτει δάνεια. 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Οι εμπορικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια του 2019, έγιναν με τους 
συνήθεις όρους της αγοράς.  
Οι σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, περιγράφονται 
αναλυτικά στη σημείωση 23 των Ετήσιων Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η  διοίκηση της Εταιρίας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και κατάλληλα καταρτισμένων στελεχών,  
τα οποία με γνώση του αντικειμένου και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλουν με τις 
προσπάθειες στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη.  Οι σχέσεις των διοικούντων 
με το εργαζόμενο προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. 
Απόρροια των σχέσεων αυτών είναι η ομαλή συνεργασία και η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων 
που αφορούν σε εργασιακά θέματα. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η Εταιρία, έχοντας τη μέγιστη ευαισθησία σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα, εφαρμόζει με 
ακρίβεια τις σχετικές διατάξεις. Η Εταιρία διαθέτει όλες τις περιβαλλοντικές άδειες που 
συνδέονται με τη δραστηριότητα της. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19, στις αρχές του 2020, σε παγκόσμιο επίπεδο και η επίπτωση 
στις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, είναι σημαντική και 
απρόβλεπτη.  Η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται σε ύφεση το 2020 και ο βαθμός στον οποίο αυτή 
η ύφεση θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θα εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίο θα 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο ιός. 
Ο βαθμός στον οποίο ο Covid -19 θα επηρεάσει τις δραστηριότητες της εταιρίας θα εξαρτηθεί από 
τις μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν 
σε αυτή την χρονική στιγμή, ωστόσο το αποτέλεσμα της εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2020 
παρουσιάζει κέρδη. Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση και τις πιθανές 
επιπτώσεις του κορωνοϊού και εφαρμόζει προληπτικά μετρά για την αντιμετώπιση και άμβλυνση 
των ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων στην δραστηριότητα της εταιρίας. 
Η Εταιρία ακολουθεί τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και συμμορφώνεται πλήρως 
στις απαιτήσεις και στις δράσεις που υιοθετεί και αναλαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση.  
Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις, ωστόσο με βάση την 
αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες 
προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου2019. 

  
 



FASTTRAK M.A.E.         
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 
 (Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

12  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
 
Για το 2020, αναμένεται η FASTTRAK Μ.Α.Ε. να διατηρήσει τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζει 
το 2019, δεδομένου ότι οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το 2019. 
 
 
 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Χαράλαμπος Κόλλιας
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III. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «FASTTRAK 
M.A.E.» στις 15 Σεπτεμβρίου, 2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 
στη διεύθυνση www.autohellas.gr, καθώς και www.fasttrak.gr, όπου και θα παραμείνουν στη 
διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 
 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 
που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 
μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας, αλλά δεν 
παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων 
και των ταμιακών ροών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. 
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IV.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου

Σημειώσεις 2019 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια στοιχεία 5              122                 165   

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 6                 15                    -     

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                 69                    -     

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 20                   2                    -     

Σύνολο              208                 165   

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικές απαιτήσεις 7              191                 236   

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 7                 24                   25   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8                 87                   39   

Σύνολο              302                 300   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ              510                 465   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 9              200                 200   

Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά 10                   6                     3   

Αποτελέσματα εις νέον 115 82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων              321                 285   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 11                 80                   72   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 20                  -                     11   

    Υποχρεώσεις Μισθώσεων 13                   9                    -     

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων                 89                   83   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 12                 31                   31   

    Υποχρεώσεις Μισθώσεων 13                   6                    -     

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις                 16                   22   

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14                 47                   44   

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων              100                   97   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ              510                 465   

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

Η Εταιρία
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V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

 
 

   

Σημειώσεις

Πωλήσεις 15             688             688 

Κόστος πωλήσεων 16           (543)           (530)

Μεικτό κέρδος             145             158 

Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 16              (54)              (56)

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 16              (52)              (47)

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)                  -                (1)

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 19                (3)                (3)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων               36               51 

Φόροι εισοδήματος 20                 2              (35)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους               38               16 

Λοιπά συνολικά έσοδα

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)                (3)                (6)

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών)                 1                 2 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους               (2)               (4)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους               36               12 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/κών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων 39              54              

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/κών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων & 

συνολικών αποσβέσεων
88              100           

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

1/1-

31/12/2019

1/1-

31/12/2018

Η Εταιρία
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VI. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

  

Τακτικό,

αφορολόγητα, Σύνολο

Μετοχικό και ειδικά Λοιπά Αποτελέσματα

κεφάλαιο αποθεματικά αποθεματικά εις νέον

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 200                     -                      -     73                  273 

Μεταφορά αποθεματικών 3 (3)                      -   

Κέρδη/ (ζημιές) για το έτος 16 16

Λοιπά συνολικά έσοδα

Μεταφορά συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών (ζημιών)                       (6)                     (6)

Αναβαλλόμένοι φόροι των αναλογιστικων κερδών/(ζημιών)                         2                       2 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων             -                         -                      -                           (4)                     (4)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης               -                         -                      -                         12                     12 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018 200                      3                    -     82 285

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 200                        3                    -   82 285

Μεταφορά αποθεματικών 3 (3)                      -   

Κέρδη/ (ζημιές) για το έτος 38 38

Λοιπά συνολικά έσοδα

Μεταφορά συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών (ζημιών)                       (3)                     (3)

Αναβαλλόμένοι φόροι των αναλογιστικων κερδών/(ζημιών)                         1                       1 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων               -                         -                      -                         (2)                     (2)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης               -                         -                      -                         36                     36 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 200                      6                    -     115 321

Η Εταιρία

ιδίων 

κεφαλαίων

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων



FASTTRAK M.A.E.          
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 
(Τα ποσά σε όλους τους  πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

17 

VII. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

 

 
 
 
 
  

1/1-

31/12/2019

1/1-

31/12/2018

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων 36                51            

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 49                46            

Προβλέψεις 4                  (7)             

Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3                  3               

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Αύξηση)/Μείωση

Εμπορικές απαιτήσεις 46                (45)           

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                1     (9)             

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (69)                           -     

Αύξηση/(Μείωση)

Εμπορικές υποχρεώσεις                 -     6               

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 2                  (40)           

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1)                 (2)             

Καταβεβλημένοι φόροι (16)               (32)           

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 55                (29)          

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (7)                 (25)           

Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (7)                (25)          

Καθαρή αύξηση /(μέιωση)  στα ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

χρήσης (α)+(β)+(γ) 48                (54)          

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 39                         93     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 87                39            

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

Η Εταιρία
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VIII.   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Η «FASTTRAK Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρία» και διακριτικός τίτλος «FASTTRAK 
M.A.E.» λειτουργεί ως Ανώνυμος Εταιρία από το 2013 (ΦΕΚ 3051/28.05.2013) και υπόκειται στο ΚΝ 
2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 
125596901000. Σημειώνεται ότι από 1/1/2019 εφαρμόζεται ο Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Δεδομένου ότι η περίοδος αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας είναι 
η χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019, οι αναφορές στις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιριών, γίνονται 
με βάση τον Ν 4548/2018. 
Η διάρκεια της Εταιρίας είναι 100ετής, λήγει το 2113 και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς 
Αττικής, οδός Θηβαΐδος 15 και Κoρvηλίoυ, 145 64 Νέα Κηφισιά. 
 
Σκοπός της Εταιρίας είναι: 
 
• Η διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικής και μεταφορικής εργασίας στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό επ’ ονόματι της εταιρίας και για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό άλλων. 
• Η διενέργεια κάθε είδους μεσιτικών εργασιών για μεταφορές φορτίων. 
• Η εκφόρτωση, η φόρτωση, η μεσολάβηση για την ασφάλιση των μεταφερομένων φορτίων και η 

ταξινόμηση, η εναπόθεση, η αποθήκευση, η φύλαξη και ο έλεγχος γενικών ή μοναδοποιημένων 
φορτίων σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης, καθώς και η παράδοση ή διανομή των φορτίων 
αυτών με μεταφορικά μέσα που ανήκουν στην εταιρία (ιδιόκτητα) ή εκμεταλλευόμενα από την 
Εταιρία ή χρησιμοποιώντας άλλα μέσα τρίτων. 

• Η αγορά, ενοικίαση, πώληση, επισκευή και μετασκευή εμπορευματοκιβωτίων (containers). 
• Η αγορά, η μίσθωση, η εκμίσθωση και η εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων κάθε τύπου 

(φορτηγών  − ρυμουλκούμενων), καθώς και η αγορά, η μίσθωση και εκμίσθωση ανυψωτικών 
μηχανημάτων κάθε τύπου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

• Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης διαχείρισης και παρακολούθησης, σταθμών εμπορευμάτων 
και εμπορευματοκιβωτίων (containers) με τη χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων. 

• Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου των μεταφορών με τη χρήση ηλεκτρονικών δικτύων και 
τερματικών. 

• Η διαχείριση Εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι ο σχεδιασμός και η διαχείριση όλων των ενεργειών 
και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, παραγωγής, πωλήσεως, 
μεταφοράς και διανομής κάθε είδους προϊόντων και των σχετικών πληροφοριών. 

• Η για λογαριασμό της Εταιρίας ή τρίτων, παροχή υπηρεσιών καθώς και συμβούλων για θέματα 
μεταφοράς αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομών εμπορευμάτων, γνωστών στη 
διαμεταφορική αγορά ως υπηρεσίες LOGISTICS ήτοι η παραλαβή, εισροή και εκροή, εσωτερική 
διακίνηση, μεταφορά, διαχείριση και αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε 
επιχειρηματικές μονάδες κάθε φύσεως υλικών και εμπορευμάτων (πρώτες ύλες, ενδιάμεσα − 
τελικά προϊόντα), καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας. Η 
αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων τρίτων (LOGISTICS CENTER). 

• Η συμμετοχή στη δημιουργία και λειτουργία νέων σταθμών διαχείρισης εμπορευμάτων και 
εμπορευματοκιβωτίων στη Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 
Η FASTTRAK M.A.E. ξεκίνησε τη λειτουργική της δραστηριότητα το Σεπτέμβριο του 2014, 
αναλαμβάνοντας το μεταφορικό έργο της μητρικής της Εταιρίας ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.  
 
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής:  
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Τον Μάιο 2019 η Autohellas απόκτησε το 100% των μετοχών της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. από την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 
και τη θυγατρική της Autotechnica ATEE. 

2.  ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 
2.1. Πλαίσιο Κατάρτισης 
 
Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 
FASTTRAK MAE («η Εταιρία») για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
εκτός από ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και ορισμένες κατηγορίες πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Οι λογιστικές πολιτικές έχουν 
εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα ποσά 
εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 
υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες 
συνθήκες και δραστηριότητες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς 
τους υπολογισμούς.  
 
 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της FASTTRAK M.A.E. ενέκρινε τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, στις 15 
Σεπτεμβρίου 2020. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης  των μετόχων. 
 
Αλλαγές στην παρουσίαση και αναταξινομήσεις : 
Τα συγκριτικά στοιχεία στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχουν αναταξινομηθεί όπου κρίθηκε 
απαραίτητο ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας χρήσης, όπου η 
διοίκηση θεωρεί ότι κατά αυτόν τον τρόπο παρέχει πιο χρήσιμες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, οι 
«Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις» και οι «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» έχουν 
αναταξινομηθει, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Η διοίκηση θεωρεί ότι αυτές οι αλλαγές θα 
παρέχουν πιο χρήσιμες πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων». 
 

 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, 
τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 

Μέτοχος Ποσοστό

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. 100%

31/12/2018 31/12/2018

Αναθεωρημένο Δημοσιευμένο

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 44 66 (22)

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 22                      -     22

Μεταβολή
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περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά 
με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω: 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 
είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 
ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής 
να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με 
διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής 
αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 
συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 
διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η επίδραση του προτύπου στη Εταιρία 
παρουσιάζεται στη σημείωση 22 
 
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 
εξόφλησης»  
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρίες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη 
συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και 
καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων. 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»  
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες 
συμμετοχές τους σε μία  συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος 
της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.  
 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»  
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική 
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους 
φορολογικούς συντελεστές.  
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»  
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα 
καθορισμένων παροχών.  
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της 
επιχείρησης αυτής. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο 
στην επιχείρηση αυτή.  

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το 
στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών 
και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις 
αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε 
επενδυτές και λοιπά μέρη. 
 
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. 
Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις 
διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. 
 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου 
ώστε να παρέχουν διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα 
προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 
εταιρίες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις 
αντιστάθμισής τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες. 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020) 

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής 
εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-
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19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις 
παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις 
μισθώσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η 
ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την 
ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου 
«διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν 
έσοδα που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το 
πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά 
τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν 
αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 
συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 
σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού 
αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 
απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, 
και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 
Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια 
εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν 
σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει 
ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
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Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την 
αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα 
μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, 
το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση 
του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις 
βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να 

εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 
 
2.2. Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων:  
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της FASTTRAK M.A.E.. είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα 
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα 
νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν  τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από  την 
αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στις 
συνημμένες Καταστάσεις Συνολικών Εσόδων. 
 
2.3.  Αναγνώριση Εσόδων:  
Η Εταιρία εφάρμοσε το καινούργιο Πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» από την 
1η Ιανουαρίου 2018 χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας την 
σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. Ως εκ τούτου, οι προσαρμογές που προέκυψαν από την 
εφαρμογή του νέου Προτύπου δεν εμφανίζονται στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης 
Δεκεμβρίου 2017 αλλά αναγνωρίστηκαν στην χρηματοοικονομική θέση της 1ης Ιανουαρίου 2018. Η 
εφαρμογή του νέου Προτύπου δεν είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας κατά την 
01/01/2018. Συνεπεία της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 από την 1η Ιανουαρίου 2018, η ακόλουθη 
λογιστική πολιτική αντικαθιστά τις λογιστικές πολιτικές που περιγράφονταν στη Σημείωση 3 των 
ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017, οι οποίες ήταν σύμφωνες με το ΔΛΠ 18. Για 
την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το 
νέο Πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα εξής πέντε στάδια: 
 
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται. 
 
Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρία 
αναμένει να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
σε έναν πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος 
προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν 
εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
(συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη) είτε με την 
πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν 
πελάτη). Η Εταιρία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους 
πελάτες (προπληρωμές) τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, 
καθώς επίσης και όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 
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(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη 
μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν 
εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
Η Εταιρία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα 
να λάβει το τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. 
Αντίστοιχα, η Εταιρία αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει 
ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η 
πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το 
δικαίωμα της Εταιρίας για την έκδοση τιμολογίου. 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Παροχή Υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.  
 
Τόκοι 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το 
οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή 
εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν 
απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 

2.4. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία:   
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 
τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο 
κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές επιμηκύνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την 
παραγωγική τους δυναμικότητα ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.  
 
Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την 
απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση 
τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση Συνολικών Εσόδων της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις 
ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.  
Μετά από εκτίμηση της λειτουργικής δυναμικής των παγίων περιουσιακών στοιχείων (πλην των 
ακινήτων) της Εταιρίας, η ωφέλιμη ζωή αυτών έχει καθοριστεί ως εξής:  
 

 

2.5.  Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων  
 
Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:  
Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη 
διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για απομείωση σε ετήσια βάση ή και συχνότερα όταν γεγονότα ή 
αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να έχει υποστεί απομείωση. Τα 

Κατηγορία Ωφέλιμη Ζωή

Κτίρια 40-50 έτη

Μηχανήματα και Εξοπλισμός 10 έτη

Μεταφορικά Μέσα 8-10 έτη

Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός 5-10 έτη
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υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης 
αναγνωρίζεται κατά το ποσό που η λογιστική αξία υπερβαίνει το 
ανακτήσιμο ποσό. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το 
απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα 
περιουσιακά στοιχεία κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο στο οποίο μπορούν να 
συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές που είναι 
σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις ταμειακές ροές από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες 
περιουσιακών στοιχείων (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Τα μη χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία, εκτός της υπεραξίας, που έχουν 
υποστεί απομείωση ελέγχονται για πιθανή αναστροφή της απομείωσης στη λήξη κάθε περιόδου 
αναφοράς. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 
Η Εταιρία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει 
απομειωθεί. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον 
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως και τα  
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος.  
Από την 1η Ιανουαρίου 2018 η Εταιρία προσδιορίζει τη ζημιά απομείωσης έναντι των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών. Η σχετική μεθοδολογία εξαρτάται από το αν υπάρχει σημαντική αύξηση του 
πιστωτικού κινδύνου. Για τις εμπορικές απαιτήσεις η Εταιρία εφαρμόζει την απλοποιημένη 
προσέγγιση (simplified approach) που προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 9. Βάσει της προσέγγισης αυτής, η 
Εταιρία αναγνωρίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από την αρχική αναγνώριση και καθ' όλη τη 
διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων (expected lifetime losses). 
 
2.6. Εμπορικές απαιτήσεις:  
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για αγαθά που πωλήθηκαν 
ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι 
εμπορικές απαιτήσεις, σε γενικές γραμμές, διακανονίζονται εντός 30 ημερών, συνεπώς ταξινομούνται 
στο σύνολό τους ως βραχυπρόθεσμες. Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο ποσό του 
τιμήματος που δεν υπόκειται σε όρους, εκτός εάν περιέχουν σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης στην 
οποία περίπτωση αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία. Η Εταιρία διατηρεί τις εμπορικές απαιτήσεις με 
στόχο την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών, ως εκ τούτου τις αναγνωρίζει μεταγενέστερα 
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι εμπορικές 
απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων τυχόν ζημιών 
απομείωση. 
 
2.7.  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα:  
Η Εταιρία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική 
λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη των καταστάσεων 
ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες 
καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 
2.8.  Δάνεια (Ομολογιακά και Τραπεζών):  
Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής, και στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν 
διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 
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2.9. Παροχές σε εργαζομένους: 
  
(i) Υποχρεώσεις μετά την έξοδο από την υπηρεσία  
 
Οι υποχρεώσεις μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
Η υποχρέωση ή το περιουσιακό στοιχείο που αναγνωρίζεται στη κατάστασης της οικονομικής θέσης 
για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της υποχρέωσης για την 
καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία κατάστασης της οικονομικής θέσης. Η υποχρέωση 
καθορισμένων παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της 
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος.  
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των 
εκτιμώμενων μελλοντικών εκροών χρησιμοποιώντας ως συντελεστή προεξόφλησης επιτόκια 
εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης στο νόμισμα στο οποίο θα εξοφληθούν οι 
υποχρεώσεις και με όρους όμοιους με τους όρους των σχετικών υποχρεώσεων.  
Το χρηματοοικονομικό κόστος υπολογίζεται εφαρμόζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο στο 
υπόλοιπο της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων στις παροχές σε εργαζομένους.  
Τα κέρδη και οι ζημιές από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές των αναλογιστικών 
παραδοχών αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία πραγματοποιούνται απευθείας στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα. Περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα εις νέον στην κατάσταση μεταβολών 
καθαρής θέσης και στη κατάσταση της οικονομικής θέσης  
Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που προκύπτουν από 
τροποποιήσεις ή περικοπές του προγράμματος αναγνωρίζονται αμέσως στα αποτελέσματα ως 
κόστος προϋπηρεσίας.  
Όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, Η Εταιρία καταβάλλει εισφορές σε 
δημόσια ή ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα σε υποχρεωτική, συμβατική ή 
προαιρετική βάση. Πέρα από την καταβολή των εισφορών η Εταιρία δεν έχει περαιτέρω 
υποχρεώσεις. Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε καθίστανται πληρωτέες. 
Εισφορές που προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού εφόσον υπάρχει 
δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμού με μελλοντικές πληρωμές.  
 
2.10. Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)  
 
  Τρέχων φόρος εισοδήματος:  
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού της Εταιρίας, σύμφωνα με τους 
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος 
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει  βάσει των  κερδών της εταιρίας όπως 
αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένους 
ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές, καθώς επίσης και τυχόν διαφορές 
φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων. 
 
  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε 
όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης μεταξύ της 
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές:  
 

• Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση 
της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία 
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συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει 
ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και   
 

• Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε 
συγγενείς εταιρίες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των 
προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 
 

• Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 
εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών 
απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 
 

• Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με 
τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του 
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή 
της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και 
 

• Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε 
συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο 
προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
έναντι των προσωρινών διαφορών. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της αναφοράς και 
μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι 
των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με 
βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα 
πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία της 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν 
αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι 
στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 
 
2.11. Μισθώσεις:  
 
α) Η Εταιρία ως μισθωτής 
Μέχρι το 2018, οι μισθώσεις ακινήτων, οχημάτων και εξοπλισμού ταξινομoύνταν ως χρηματοδοτικές 
μισθώσεις ή ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που πραγματοποιoύνταν στο πλαίσιο 
λειτουργικών μισθώσεων χρεώνονταν στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. 
  
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, Η Εταιρία αναγνωρίζει για όλες τις μισθώσεις ένα δικαίωμα χρήσης 
περιουσιακού στοιχείου καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση κατά την ημερομηνία κατά την οποία το 
μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για χρήση από την Εταιρία. Κάθε καταβολή 
μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και του χρηματοοικονομικού κόστους.  
 
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση 
αρχικά αποτιμώνται βάσει της παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις από μισθώματα περιλαμβάνουν την 
καθαρή παρούσα αξία των ακόλουθων μισθωμάτων: 
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• τα σταθερά μισθώματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών πληρωμών), 
μειωμένα κατά τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης 
• τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία 
αρχικά επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της 
μισθωτικής περιόδου 
• τα μισθώματα που αφορούν δικαιώματα επέκτασης που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα εξασκηθούν.   
• τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν από τον όμιλο βάσει εγγυημένων υπολειμματικών 
αξιών 
• η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρία θα ασκήσει αυτό 
το δικαίωμα, και 
• την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει 
την άσκηση δικαιώματος του Ομίλου για καταγγελία της μίσθωσης. 
   
Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο που εμπεριέχεται στη 
μίσθωση. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα, χρησιμοποιείται το διαφορικό 
επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή (incremental borrowing rate), δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο θα 
επιβαρυνόταν ο μισθωτής εάν δανειζόταν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά ενός περιουσιακού 
στοιχείου παρόμοιας αξίας με το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης, για παρόμοια χρονική 
περίοδο, με παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 
 
Μετά την αρχική τους αναγνώριση οι υποχρεώσεις μίσθωσης προσαυξάνονται με το 
χρηματοοικονομικό κόστος και μειώνονται με τις πληρωμές μισθωμάτων. 
  
Το κόστος του δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου αποτελείται από: 
α. το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης από τη μίσθωση 
β. τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου 
ή προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα 
μίσθωσης έχουν εισπραχθεί 
γ. τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και 
δ. εκτίμηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο μισθωτής προκειμένου να 
αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το 
χώρο όπου έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην 
κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. 
  
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο  με  διάρκεια το 
μικρότερο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσης. Όταν 
στον υπολογισμό της παρούσας αξίας έχει θεωρηθεί ότι θα εξασκηθεί τυχόν δικαίωμα εξαγοράς του 
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, τότε το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής του στοιχείου αυτού. 
  
Οι πληρωμές που σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις για όλες τις κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων πλην των εγκαταστάσεων στα αεροδρόμια και οι μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων 
χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο ως έξοδο στα αποτελέσματα. Οι 
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις είναι μισθώσεις με μίσθωση δώδεκα μηνών ή λιγότερο. 
 
β) Η Εταιρία ως εκμισθωτής 
Μισθώσεις στις οποίες οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται ουσιωδώς στον 
μισθωτή ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Η Εταιρία ως εκμισθωτής καταχωρεί τις 
απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις στο ποσό της καθαρής επένδυσης το οποίο ισούται με την 
παρούσα αξία των ελάχιστων μελλοντικών εισπρακτέων μισθωμάτων (συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
εγγυημένης υπολειμματικής αξίας από τον μισθωτή) και τη μη εγγυημένη υπολειμματική αξία που θα 
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παραμείνει στη Εταιρία, μετά από τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Οι απαιτήσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στη γραμμή «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις». 
 
Το μη δεδουλευμένο χρηματοοικονομικό έσοδο είναι η διαφορά μεταξύ της συνολικής επένδυσης στη 
μίσθωση και της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση.  Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, οι δόσεις που 
χρεώνονται στους πελάτες κατανέμονται μεταξύ της μείωσης της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση 
και του εισοδήματος χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
2.12. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:  
 
i)Ταξινόμηση  
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η εταιρία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις 
ακόλουθες κατηγορίες για σκοπούς επιμέτρησης: 
 • χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που μεταγενέστερα αποτιμώνται σε εύλογη αξία (είτε 
μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων είτε μέσω αποτελεσμάτων), και  
• χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αναπόσβεστο κόστος.  
 
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει η οντότητα για τη διαχείριση 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της οντότητας και τα χαρακτηριστικά των 
συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
Τα κέρδη και οι ζημιές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται σε 
εύλογη αξία καταχωρούνται είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα. Οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία επιμετρώνται 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων εκτός από τις επενδύσεις για τις οποίες η εταιρία κατά την 
αρχική αναγνώριση επιλέγει αμετάκλητα να επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων.  
Η εταιρία αναταξινομεί τις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους μόνο εφόσον αλλάξει το 
επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των συγκεκριμένων επενδύσεων.  
 
(ii) Αναγνώριση και παύση αναγνώρισης 
Συνήθεις αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η 
συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει 
το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης 
ταμειακών ροών από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία λήγουν ή μεταβιβάζονται και η 
εταιρία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία.  
 
(iii) Επιμέτρηση 
Κατά την αρχική αναγνώριση, η εταιρία επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε 
εύλογη αξία πλέον, στην περίπτωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν 
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγών που αποδίδεται 
άμεσα στην απόκτηση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Τα κόστη συναλλαγών των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα. 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει 
στη διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού 
και παθητικού τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 
των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι 
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εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 
στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών. 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα και άλλους παράγοντες, μεταξύ αυτών και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που 
ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οντότητα και που κρίνονται εύλογες υπό τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις.  
Η παρούσα σημείωση παρέχει μια συνοπτική παρουσίαση των περιοχών που εμπεριέχουν μεγάλο 
βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, καθώς και στοιχεία που είναι πιθανότερο να 
υποστούν ουσιώδεις προσαρμογές λόγω εκτιμήσεων και παραδοχών που αποδείχθηκαν 
λανθασμένες.  
 
□ Φόροι εισοδήματος 
Η Εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό 
των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος 
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενος σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον 
φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των 
υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές 
καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη 
φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 
 
□ Προβλέψεις 
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι 
εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και 
από την εμπειρία της μητρικής σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει 
γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους 
πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την 
ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως 
επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 
                                                                                                                                                           
□ Ωφέλιμη ζωή αποσβεσίμων στοιχείων 
Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβεσίμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 
31η Δεκεμβρίου 2019 η διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την 
αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 
 
 
 
 
4.  ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (τα 
επιτόκια, οι τιμές της αγοράς, διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες κτλ.), πιστωτικός 
κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας στοχεύει 
στον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιδράσεων στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας 
που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση 
στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από 
την υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.. Η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι η παρακάτω: 
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Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρίας, 
σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη 
μείωση των κινδύνων και εκτέλεση / εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από 
τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
δικαιώματα υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, και υποχρεώσεις από 
μισθώσεις. 
Παρακάτω αναλύονται οι πιθανές επιπτώσεις των σημαντικότερων κινδύνων στις δραστηριότητες 
της Εταιρίας. 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Οι συναλλαγές της εταιρίας είναι σχεδόν στο σύνολο τους σε Ευρώ και συνεπώς ο συναλλαγματικός 
κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται είναι πολύ περιορισμένος. 
 
Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις της αφορούν μόνο 
σε υπηρεσίες διανομής κυρίως προς την μητρική εταιρία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. και στο Όμιλο AUTOHELLAS 
ΑΤΕΕ.  
H έκθεση της Εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Η Εταιρία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στα controls 
του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες με λογικό κόστος, χρησιμοποιούνται εξωτερικές 
εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με τους πελάτες. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να συνεργάζεται μόνο 
με αξιόπιστους πελάτες. 
 
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς 
κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα 
βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος. 
 
Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, των 
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες 
χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 
ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος 
προσδιορίζονται μηνιαία.  
Η Εταιρία διατηρεί επαρκή μετρητά και καταθέσεις όψεως για την ομαλή κάλυψη των 
βραχυπροθέσμων αναγκών ρευστότητας. 
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019 για την εταιρία 
αναλύεται ως εξής: 
 

31/12/2019 31/12/2018

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 87 39

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 215 261

Σύνολο 302 300

Κατηγορίες βραχυπρόθεσμων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων



FASTTRAK M.A.E.          
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 
(Τα ποσά σε όλους τους  πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

32 

 
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 για την Εταιρία 
αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
Ανάλυση Ευαισθησίας Κινδύνου Επιτοκίου 
Πολιτική της Εταιρίας είναι να χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις και οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης 
μέσω τραπεζικού δανεισμού, βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου, και ομολογιακών δανείων με 
κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 31/12/2019 καθώς και την 31/12/2018 η Εταιρία δεν έχει τραπεζικό 
δανεισμό. 
Η διοίκηση παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις στα επιτόκια σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα 
χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης του κινδύνου επιτοκίων έτσι ώστε να ληφθούν τα 
αναγκαία μέτρα όταν κριθεί σκόπιμο. 
Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της όποιας πιθανής μεταβολής των επιτοκίων θα πρέπει πάντα 
να συνεκτιμώνται με τυχόν άλλους σχετικούς παράγοντες. Όπως για παράδειγμα με μία ενδεχόμενη 
αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας γενικά, ή διεύρυνση της ρευστότητας της οικονομίας κλπ., 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη δομή και την ευρωστία των οικονομικών μεγεθών της 
οικονομικής μονάδας. 
 
Η πολιτική της Εταιρίας είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση της στο κίνδυνο ταμειακών ροών 
επιτοκίου όταν ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται ως σημαντικός. 
 
Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρίας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διατήρηση 
υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της δραστηριότητας της επιχείρησης καθώς 
επίσης και τη μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. 
 
Η Εταιρία ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια  χρησιμοποιώντας το δείκτη μόχλευσης όπως προκύπτει 
από τον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού προς το συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο (καθαρός 
δανεισμός επιπλέον των ιδίων κεφαλαίων).  
Κατά τις χρήσεις 2019 και 2018 η Εταιρία δεν διαθέτει δάνεια. 
 
5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:  
 

εντός 6 μηνων 6-12 μήνες 1-5 ετη
αργότερο 

απο 5 έτη

Υποχρεώσεις μισθώσεων                3                    3              9                 -     
Εμπορικές υποχρεώσεις 31                -              -                 -     

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47                -              -                 -     

Σύνολο 81                3              9                 -     

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

εντός 6 

μηνων
6-12 μήνες 1-5 ετη

αργότερο 

απο 5 έτη

Εμπορικές υποχρεώσεις 31                -              -                 -     

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 66                -              -                 -     

Σύνολο 97                -              -                 -     

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες



FASTTRAK M.A.E.          
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 
(Τα ποσά σε όλους τους  πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

33 

 

 
 
6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 
 
7. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Μεταφορικά 

μέσα
Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ

1η Ιανουαρίου 2019                 360            360 

Προσθήκες                    -                  -   

Πωλήσεις/διαγραφές                    -                  -   

31η Δεκεμβρίου 2019                 360 360

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1η Ιανουαρίου 2019                 195            195 

Αποσβέσεις χρήσεως                   43               43 

Πωλήσεις/διαγραφές                    -                  -   

31η Δεκεμβρίου 2019                 238 238

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                 122 122

Μεταφορικά 

μέσα
Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ

1η Ιανουαρίου 2018                   360             360 

Προσθήκες                       -                  -   

Πωλήσεις/διαγραφές                       -                  -   

31η Δεκεμβρίου 2018                   360 360

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1η Ιανουαρίου 2018                   150             150 

Αποσβέσεις χρήσεως                      45               45 

Πωλήσεις/διαγραφές                       -                  -   

31η Δεκεμβρίου 2018                   195 195

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                   165 165

Κτίρια ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος κτήσης

1/1/2019          21              21     

31/12/2019          21              21     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις             -     

1/1/2019             -                 -     

Αποσβέσεις 6 6

31/12/2019 6 6

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2019          15              15     

31/12/2019 31/12/2018

Πελάτες εσωτερικού 191 236

ΥποΣύνολο 191 236

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις                 -                     -     

Σύνολο 191 236
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία 
αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται 
ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
Για τις απαιτήσεις της Εταιρίας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση 
τους. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τις οποίες χρειάζεται να σχηματιστεί πρόβλεψη. 
 
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 
 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 
καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες 
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο του δεδουλευμένου. Περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά 
έσοδα στη συνημμένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 
 
9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε €200 χιλ. και 
αποτελείται από 200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας  €1 η κάθε μία.   
 
10.  ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Το τακτικό αποθεματικό της Εταιρίας  την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται σε €6 χιλ.. 
 
Τακτικό Αποθεματικό:  Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται από 
τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα 
τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρίας 
απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.  
 
11.  ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 
Για την Εταιρία οι υποχρεώσεις μελλοντικής καταβολής παροχών απορρέουν από τις απαιτήσεις του 
νόμου 2112/1920 όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4093/2012 ανάλογα με το χρόνο 
προϋπηρεσίας του κάθε εργαζομένου. Η υποχρέωση προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το 
αναμενόμενο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία της κατάστασης της οικονομικής 
θέσης ή των ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία, σε σχέση 
με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.  

31/12/2019 31/12/2018

Απαιτήσεις από οίκους εξωτερικού                1                    1     

Λοιπά             23                   24   

Σύνολο 24 25

31/12/2019 31/12/2018

Ταμείο                 -                     -     

Καταθέσεις σε τράπεζες

 - καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 87 39

Σύνολο 87 39
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Για τις χρήσεις 2019 και 2018 οι επιδράσεις της αποζημίωσης λόγω αποχώρησης προσωπικού έχουν 
ως εξής: 
 

 
 

 
 

 
 
Παρατίθεται Πίνακας Ανάλυσης Ευαισθησίας της Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού: 
 

 
 
12.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 

31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 72  72  

Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα Αποτελέσματα Περιόδου 5  6  

Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα                    3                      6   

Καταβολές Αποζημιώσεων                     -   (12)

Συνολική επιβάρυνση περιόδου                  8                         -   

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 80  72  

31/12/2019 31/12/2018

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4  3  

Καθαρό κόστος τόκων προκαθορισμένης παροχής 1  1  

Επίδραση Περικοπής / Διακανονισμού / Τερματικές Παροχές                     -   1  

Απορρόφηση/(Μετακίνηση) Προσωπικού                     -   1  

Σύνολο 5  6  

Βασικές υποθέσεις για τη Χρήση 2019
Προεξοφλητικό Επιτόκιο 

Θνησιμότητα

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μακροχρόνιας Αύξησης Πληθωρισμού

Έτη προϋπηρεσίας
Ποσοστά 

αποχωρήσεων

Από 0 έως 3 έτη 2,0%

Από 3 έως 6 έτη 2,0%

Από 6 έως 10 έτη 1,0%

Από 10 έως 15 έτη 0,5%

Από 15 έτη και άνω 0,0%

Από 20 έτη έως 25 0,0%

1,15% κατά την 31/12/2019

EVK 2000 

1,50%

2,50% = Μακροχρόνιος Πληθωρισμός + 1%

Πίνακας Ανάλυσης Ευαισθησίας 

Ποσοστιαία Επίδραση στην Παρούσα Αξία Δέσμευσης 

Μεταβολή επιτοκίου προεξοφλήσεως +0,5%
Μεταβολή επιτοκίου προεξοφλήσεως -0,5%
Ποσοστιαία Επίδραση στο Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης

Μεταβολή επιτοκίου προεξοφλήσεως +0,5%

Μεταβολή επιτοκίου προεξοφλήσεως -0,5%

-9%

+10%

+10%
-9%
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13.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 
Η Εταιρία υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16, από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι ανακατανομές και οι 
προσαρμογές που προκύπτουν από τους νέους κανόνες μίσθωσης αναγνωρίζονται στη κατάσταση 
της οικονομικής θέσης έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2019. 
 

 
 
14.  ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  
Το ποσό που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως κάτωθι: 
 

 
 
15.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
Το σύνολο των πωλήσεων προέρχεται από πωλήσεις υπηρεσιών μεταφοράς. 
 

 
 
16.  ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
 
Το κόστος υπηρεσιών και τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2019 31/12/2018

Προμηθευτές εσωτερικού 31 31
Προμηθευτές εξωτερικού                 -                      -     

Συνολο 31 31

Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης-
ελάχιστα μισθώματα 31/12/2019 31/12/2018

Εντός 1 έτους 6 -

Μετά από 1 έτος και μέχρι 5 9 -

Μετά από 5 έτη - -

Σύνολο 15 -

Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων (1) -

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων

λειτουργικής μίσθωσης 14 -

31/12/2019 31/12/2018

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 17 18

Φόροι πλην φόρου εισοδήματος 14 15

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 12 11

Λοιπά                4                      -     

Συνολο 47 44

1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018

Υπηρεσίες 688 688

Σύνολο 688 688
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Συμπεριλαμβάνονται σε:  
 

 
 
17.  ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
 
Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
18.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 
ανερχόταν σε 13 άτομα. 
 
19.  ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) 
  
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

1/1-

31/12/2019

1/1-

31/12/2018

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού             328 330
Aποσβέσεις 49 46
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων              -     6
Εξοδα κίνησης - μεταφορικά 149 145
Αμοιβές  και έξοδα τρίτων 54 60
Διάφορα έξοδα 69 46

Σύνολο 649 633

1/1-

31/12/2019

1/1-

31/12/2018

Κόστος πωλήσεων 543 530

Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 54 56

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 52 47

Σύνολο 649 633

1/1-

31/12/2019

1/1-

31/12/2018

Μισθοί και ημερομίσθια 242 245

Εργοδοτικές εισφορές 68 70

Λοιπά έξοδα προσ/κού (περιλαμβάνει 

αποζημιώσεις απολύσεων) 18 15

Σύνολο 328 330

Μείον: έξοδα που ενσωματώθηκαν στο

κόστος πωληθέντων
            (325)             (330)

Εξοδα Μισθοδοσίας                    3                    - 
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20.  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, 
χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να ισχύει κατά τη χρήση που μία 
απαίτηση πραγματοποιείται ή μία υποχρέωση διακανονίζεται και λαμβάνοντας υπόψη τους 
φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των Οικονομικών 
Καταστάσεων. 
Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής για την χρήση 2018 ήταν 29%. Με το άρθρο 22 του ν. 4646/2019, 
που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο 2019, τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 
4172/2013 για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 
και εφεξής ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα μειώνεται 
από είκοσι οκτώ 28% σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό 24%. 
 
Από τη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, λόγω της επαναμέτρησης των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, προέκυψε για την Εταιρία 
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (έσοδο) ποσού € (2) χιλ. που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων. 
 
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την 
εφαρμογή του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 
 

1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018

Χρηματοοικονομικό κόστος χρηματοδοτικών 

μισθώσεων                    - (7)

Λοιπά χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα (3) 4  

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (3) (3)

Πιστωτικοί τόκοι και λοιπά έσοδα κεφαλαίου                    -                    - 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων                    -                    - 
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (3) (3)

31/12/2019 31/12/2018

Φόρος εισοδήματος χρήσεως               17                   37     

Προσαρμογές προηγουμένων ετών                   (7)                  -     

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών                   (2)                 1     

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος                (10)                   (3)

Συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος που 

απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων                   (2)                   35 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/ Υποχρεώσεις απεικονίζονται στην συνημμένη 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ως εξής: 
 

 
 

 
 
21. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αφορούν τη χρήση 2018. 
 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης  
Για τις χρήσεις 2013 έως και 2018, η εταιρία έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς 
επιφύλαξη, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και μετέπειτα του άρθρου 65Α 
παρ.1 του Ν.4174/2013. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος 
και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2016 και έπειτα ισχύει σε 
προαιρετική βάση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρίες οι οποίες 
έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού 
ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 
  
Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013  και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες 
από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, η εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου είναι ότι δεν θα 

31/12/2019 31/12/2018

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων εισοδήματος                   36                   51 

Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής 24% 29%

Αναλογών φόρος 9  15  

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών                   (2)                 1     

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά (9) 19  
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων                   (2)               35     

31/12/2019
Αναβαλλόμενος φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)  έναρξης (11)

- Ενσώματες ακινητοποιήσεις               12   
- Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης στα αποτελέσματα                  (1)
- Λοιπά                1     

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης                 12 

 Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης στα λοιπά συνολικά 

έσοδα 1  

Αναβαλλόμενος φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 2  

31/12/2018
Αναβαλλόμενος φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)  έναρξης (15)

- Ενσώματες ακινητοποιήσεις               57   
- Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης στα αποτελέσματα 5  
- Λοιπά (56)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης 6  

 Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης στα λοιπά συνολικά 

έσοδα
                 (2)

Αναβαλλόμενος φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) (11)
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προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της εάν τελικά διενεργηθούν. 

Ωστόσο, λόγω της ύπαρξης των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων, η Εταιρία έχει σχηματίσει 
πρόβλεψη των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που ίσως να προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο 
παρελθουσών χρήσεων.  

Για τη χρήση 2019, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε 
εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση 
των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
22.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

α) Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16  
 
Η σημείωση εξηγεί το αντίκτυπο που έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 ‘Μισθώσεις’ στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και γνωστοποιεί τις νέες λογιστικές πολιτικές που 
έχουν εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρία υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16, από την 1η 
Ιανουαρίου 2019, αλλά δεν έχει επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά στοιχεία για το 2018, όπως αυτό 
επιτρέπεται από τις ειδικές μεταβατικές διατάξεις του προτύπου. Οι ανακατανομές και οι 
προσαρμογές που προκύπτουν από τους νέους κανόνες μίσθωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2019.  
 
Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, Η Εταιρία αναγνώρισε υποχρεώσεις από μισθώσεις, σε σχέση με 
μισθώσεις που είχαν μέχρι πρότινος ταξινομηθεί ως ‘λειτουργικές μισθώσεις’ σύμφωνα με τις αρχές 
του ΔΛΠ 17 ‘Μισθώσεις’. Αυτές οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στην παρούσα αξία των 
εναπομεινάντων πληρωμών μισθωμάτων, προεξοφλημένες με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού 
του μισθωτή από την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο μέσος σταθμικός συντελεστής δανεισμού του μισθωτή 
που εφαρμόστηκε από τη Εταιρία στις υποχρεώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν 4.03% για 
κτιριακές εγκαταστάσεις.  
Για τις μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως μισθώσεις, η οικονομική οντότητα 
αναγνώρισε την λογιστική αξία του παγίου και της υποχρέωσης μίσθωσης, αμέσως πριν τη 
μετάβαση ως λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης και της υποχρέωσης 
μίσθωσης, κατά την 01.01.2019.  
 
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις που αναγνωρίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2019 έχουν ως εξής: 
 

 
 

1/1/2019

Δεσμεύσεις λειτουργικής μίσθωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018 23

21

21

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώματα 6

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώματα 15

Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης που αναγνωρίστηκαν 

την 01.01.2019 από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, βάσει 

προεξόφλησηs με χρήση του επιτοκίου του μισθωτή κατά την 

ημερομηνία τηs αρχικήs αίτηση
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Τα στοιχεία του ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης αποτιμήθηκαν στο ποσό που αντιστοιχεί στην 
υποχρέωση της μίσθωσης. Τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αφορούν 
τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία: 
 

 
 
Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, Η Εταιρία χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πρακτικές, όπως 
αυτές επιτρέπονται από το πρότυπο:  
 

• χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μισθώσεων, με 

σχετικά συγκρίσιμα χαρακτηριστικά  

• χρήση προηγούμενων εκτιμήσεων σχετικά με το αν οι μισθώσεις είναι επαχθείς  

• λογιστικοποίηση των λειτουργικών μισθώσεων με εναπομένουσα διάρκεια μίσθωσης 

μικρότερη των 12 μηνών την 1η Ιανουαρίου 2019, ως βραχυπρόθεσμες μισθώσεις  

• την εξαίρεση των αρχικών δαπανών για την επιμέτρηση του περιουσιακού στοιχείου με 

δικαίωμα χρήσης, κατά την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης, και  

• τη χρήση του εκ των υστέρων προσδιορισμού της διάρκειας της μίσθωσης, όταν η σύμβαση 

περιέχει επιλογές επέκτασης ή λήξης της μίσθωσης.  

Η Εταιρία έχει επίσης επιλέξει να μην επαναξιολογήσει εάν μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση 
κατά την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης. Αντ’ αυτού, για τις συμβάσεις που συνήφθησαν 
πριν από την ημερομηνία μετάβασης, η Εταιρία βασίστηκε στην εκτίμησή της που έγινε σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 17 και τη ΕΔΔΠΧΠ 4.  
Οι πληρωμές που σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών 
στοιχείων χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο ως έξοδο στα αποτελέσματα.  
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 13. “Υποχρεώσεις μισθώσεων”. Το 
δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζεται στη σημείωση 6. " Δικαίωμα χρήσης 
ενεργητικού".  
 
23.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Οι εμπορικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια της χρήσης της Εταιρίας, έγιναν 
με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα όπως και την προηγούμενη 
χρήση και δεν επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας.  
Σχετική ανάλυση παρατίθεται παρακάτω: 
 
Συναλλαγές με τη μητρική εταιρία 
Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με τη μητρική της εταιρία για τη χρήση 2019 
ήταν οι εξής: 
 

 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με τη μητρική της εταιρία την προηγούμενη 
χρήση ήταν οι εξής: 
 

1/1/2019 31/12/2019

Κτίρια 21                  15 

Σύνολο παγίων με δικαίωμα χρήσης που αναγνωρίσθηκαν 21                  15 

Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. 546              11        162                -                        

546              11        162                -                        
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Οι πωλήσεις προς την ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. αφορούν αμοιβές διανομής, ενώ οι αγορές σε έξοδα ενοικίων. 
 
Συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες εταιρίες 
Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με τις λοιπές συνδεδεμένες εταιρίες για 
τη χρήση 2019, ήταν οι εξής: 
 

 
 
Λόγω της πώλησης της συμμετοχής της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. από την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στην AUTOHELLAS ATEE,  
οι συναλλαγές του Ομίλου ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.  με το Όμιλο ΕΛΤΡΑΚ από τις 1/6/2019 δεν αποτελούν 
πλέον συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
Ως εκ τούτου οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με τον Όμιλο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. τη 
περίοδο  1η Ιανουαρίου έως 31η Μαΐου 2019, ήταν οι εξής: 
 

 
 
24.  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
(α) Δικαστικές υποθέσεις: 
Η Εταιρία δεν εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε δικαστικές 
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της και συνεπώς δεν 
αναμένονται επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας, ή στα αποτελέσματα της 
λειτουργίας της. Δεν υπάρχουν νομικές υποθέσεις για απαιτήσεις σε βάρος της Εταιρίας. 
 
(β) Δεσμεύσεις: 
 
(i) Εγγυήσεις: 
Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθώς και την 31η Δεκεμβρίου 2018 είχε εκδώσει εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης για εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ύψους € 69 χιλ..  
 
(ii) Κεφαλαιακές δεσμεύσεις: 
Την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρία δεν είχε δεσμεύσεις για κεφαλαιακές 
δαπάνες. 
 
 
 

Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. 546          10            210          -                 

546         10           210         -                

Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

AUTOHELLAS ATEE 34                -           11                  -                        

AUTOTECHNICA HELLAS ATEE -                   -           -                     -                        

AUTOTECHNICA FLEET SERVICES -                   -           -                     -                        

ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ 24                -           10                  -                        
ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 42                1           4                     -                        

ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 42                1           4                     -                        

142              2           29                  -                        

Πωλήσεις Αγορές
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.                     -           21 

ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε.                     - 2

                    - 23
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25.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
H παγκόσμια εξάπλωση  του Covid -19 στις αρχές του 2020 προκάλεσε διαταραχές στην 
επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα της Εταιρίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις 
κρατικές αρχές είναι εξαιρετικά δυναμικά και η εταιρία ακολουθεί τις οδηγίες και αποφάσεις των 
αρμόδιων αρχών και συμμορφώνεται πλήρως. Η εξάπλωση του COVID-19 είναι μη διορθωτικό 
γεγονός μετά την ημερομηνία της κατάστασης της οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2019, 
ωστόσο η Διοίκηση της Εταιρίας δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει επακριβώς τον αντίκτυπο της 
πανδημίας στη μελλοντική οικονομική θέση και στα αποτελέσματα των εργασιών της. 
 
Ο βαθμός στον οποίο ο Covid -19 θα επηρεάσει τις δραστηριότητες της Εταιρίας θα εξαρτηθεί από 
τις μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν σε 
αυτή την χρονική στιγμή, ωστόσο η εταιρία διαχειρίζεται τις απαιτήσεις από πελατών σε συνεχή 
βάση.  H  Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις του 
κορωνοϊού και εφαρμόζει προληπτικά μετρά για την αντιμετώπιση και άμβλυνση των ενδεχόμενων 
δυσμενών επιπτώσεων στην δραστηριότητα της εταιρίας. 
 
Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις, ωστόσο με βάση την 
αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες 
προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου2019. 
 
Δεν προέκυψαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης της οικονομικής 
θέσης. 
 
 
 

Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος  ΔΣ Διευθυντής Λογιστηρίου    

 
 
  

  

Χαράλαμπος  Κόλλιας Ιωάννη Εμιρζάς Παναγιώτης Μπίρης 
 


