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(3) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σηµ.

31.12.2008

31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Eνσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεíα - Στόλος
Λοιπά ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5
6
7

223.619.756
2.062.331
158.938

191.910.663
2.126.984
191.495

9

18.796.854
244.637.879

12.594.794
206.823.935

9
20
10

66.643.599
2.527.101
4.317.734

52.923.658
2.534.671
7.287.319

73.488.434

62.745.648

318.126.314

269.569.583

11

11.384.980

11.384.980

12

1.038.627
13.757.220

1.038.627
6.762.349

26.180.827

19.185.956

8

7.484.931

9.789.343

14
15
13

1.528.112
393.391
20.000.000

1.411.204
1.407.094
190.000.000

16

6.169.100
35.575.534

5.495.426
208.103.066

16
13
15

23.504.044
232.795.273
70.636

19.073.746
22.738.576
468.239

256.369.953
291.945.487

42.280.561
250.383.627

318.126.314

269.569.583

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Κέρδη/(Ζηµιές) εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις για λοιπές Υποχρεώσεις και έξοδα
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις
∆άνεια
Προβλέψεις για λοιπές Υποχρεώσεις και έξοδα
Σύνολο βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(4) από (48)
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(Όλα τα ποσά σε €)

Κατάσταση αποτελεσµάτων
1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2007

Σηµ.
Πωλήσεις

17

92.995.669

81.956.326

Κόστος Πωληθέντων

18

(67.041.457)

(61.486.148)

25.954.211

20.470.178

Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης

18

(5.017.177)

(4.737.558)

Έξοδα διάθεσης

18

(2.582.573)

(2.546.663)

18.354.461

13.185.957

(13.410.822)

(10.185.557)

4.943.638

3.000.400

Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) -καθαρά

19

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης

20

2.051.233

(6.649.671)

6.994.871

(3.649.271)

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(5) από (48)
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(Όλα τα ποσά σε €)

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο
1 Ιανουαρίου 2007
Καθαρά κέρδη/ζηµιά χρήσης
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
31 ∆εκεµβρίου 2007

Κέρδη/(Ζηµιές) εις
νέον

7.790.041

1.038.627

10.411.621
-3.649.271

3.594.939
11.384.980

1.038.627

6.762.349

Μετοχικό
κεφάλαιο
1 Ιανουαρίου 2008
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
31 ∆εκεµβρίου 2008

Αποθεµατικά
(Σηµ. 12)

Αποθεµατικά
(Σηµ. 12)

11.384.980

1.038.627

11.384.980

1.038.627

Κέρδη/(Ζηµιές) εις
νέον
6.762.349
6.994.871
13.757.220

Σύνολο
19.240.289
-3.649.271
3.594.939
19.185.956

Σύνολο
19.185.956
6.994.871
26.180.827

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(6) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
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(Όλα τα ποσά σε €)

Κατάσταση ταµειακών ροών
Σηµ.
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Κέρδος (ζηµία) από πώληση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση Υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Τόκοι έσοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εισπραχθέντες
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων - αυτοκινήτων
Αγορά λοιπών ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές µείον εκροές από αύξηση µετοχικού κεφαλαιου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
(α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

19

6,7

1.1.2008 έως
31.12.2008

1.1.2007 έως
31.12.2007

4.943.638

3.000.400

36.027.355
17.026
752.154

32.177.375
319.279
(134.836)

13.410.822
(174.222)
1.742.730

10.185.557
(1.429.642)
1.664.095

(13.405.130)
1.087.730
(2.121.451)
42.280.653

(10.586.285)
1.896.500
(3.171.873)
33.920.570

(116.643.126) (108.513.504)
(401.585)
(310.576)
32.830.927
41.163.666
13.272
25.279
(84.200.512)

(67.635.135)

38.950.274

3.594.939
210.473.542
(178.321.329)
38.950.274
35.747.152

(2.969.585)

2.032.587

7.287.319
4.317.734

5.254.732
7.287.319

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(7) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
1.

Γενικές πληροφορίες

Η Olympic Εµπορικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1970
(ΦΕΚ 1141/9.7.1970). Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «Ανώνυµος Εµπορική και Τουριστική
Επιχείρηση Ν.Σκαρλατίδης – Γ.Πλούµος Α.Ε.».Η εταιρεία έχει έδρα στην Ελλάδα, Βασ. Γεωργίου 50Α
Χαλάνδρι Αθήνα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της είναι www.avis.gr
Η Olympic Εµπορικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες στην ευρύτερη αγορά της
ενοικίασης οχηµάτων, καλύπτοντας τόσο την βραχυχρόνια µίσθωση (Rent a Car), όσο και την
µακροχρόνια µίσθωση. Οι ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες της, το χαρακτηριστικά προσωποποιηµένο
service και η ικανότητα να ανταποκρίνεται µε εξαιρετικό τρόπο στις απαιτήσεις των πελατών της, την
τοποθετούν στην κορυφή της αγοράς αυτής.
Η Olympic Εµπορικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. , στην κατηγορία του Rent a Car,
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1970, αρχικά ως licensee, και από το 1998 ως θυγατρική
της Avis Europe Group Holdings BV. Όλα αυτά τα χρόνια, η αµιγώς ελληνική οµάδα διοίκησης της Avis
Ελλάς εφαρµόζει τις αρχές του πλέον σύγχρονου management, µέσα από µια αποκεντρωτική φιλοσοφία,
η οποία αφενός αξιοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο την εµπειρία και την τεχνογνωσία του µητρικού
οργανισµού, αφετέρου είναι πλήρως προσαρµοσµένη στις ιδιαίτερες επιχειρηµατικές συνθήκες και
πρακτικές της χώρας µας.
Στις 25 Ιουλίου 2007 η Avis Europe Group Holdings BV µεταβίβασε εξ ολοκλήρου τις µετοχές της
θυγατρικής της στην Ελλάδα προς την Τράπεζα Πειραιώς.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ενεκρίθη µε εφαρµογή του Ν.1297 η συγχώνευση της εταιρίας µε την
Πειραιώς Βest Leasing, µε την ίδρυση νέας Ανώνυµης Εταιρίας δηµιουργώντας την µεγαλύτερη εταιρία
µίσθωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

2.

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών

2.1 Αρχές σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς(«∆ΠΧΑ») περιλαµβανοµένων των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («∆ΛΠ») και των ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(Σ∆ΛΠ).
Όλα τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις του ∆ιεθνές Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ)
39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» που αφορούν σε αντιστάθµιση
χαρτοφυλακίου καταθέσεων.
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(8) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Επειδή η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου,
οι οποίες δεν απαιτούνται σύµφωνα µε την έκδοση του ∆ΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την Ε.Ε., οι
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από
την Ε.Ε. και τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής
των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα
ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους
υπολογισµούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εµπεριέχουν σχετικό βαθµό
υποκειµενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις
αναφέρονται στη Σηµείωση 4.

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
2.2.1 ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση
χρηµατοοικονοµικών µέσων (εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008)
Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µε εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική
κατηγορία από την «εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η
τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία
«∆ιαθέσιµα προς πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό
στοιχείο που θα µπορούσε να πληρεί τον ορισµό «∆άνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί
ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα
να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η παραπάνω
τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας .

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(9) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008

2.2.2 ∆ΕΕΧΑ 11 - ∆ΠΧΑ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (εφαρµόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 2007)
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής
εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισµένες
συναλλαγές πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή
συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας .

2.2.3 ∆ΕΕΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008)
Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία .

2.2.4 ∆ΕΕΧΑ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (εφαρµόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008)
Η διερµηνεία αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα µακροχρόνια
προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε
οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο
πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου
κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων
µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα
δηµιουργούσε υποχρέωση.
Εφόσον η εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους
εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία.

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008
2.2.5 ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης
συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων
τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα» (“other
comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις (“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(10) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης
συγκριτικής περιόδου. Η εταιρεία θα εφαρµόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις
απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων για το έτος 2009.
2.2.6 ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού
Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική
διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως
έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται
ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η
Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
2.2.7 ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση)
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον
κάτοχο (ή “puttable” µέσο) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο
(«puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια
Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί
γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται
ως Ίδια Κεφάλαια. Η εταιρεία αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις
οικονοµικές της καταστάσεις.

2.2.8 ∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» –
Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή
τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η
τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην εταιρεία καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

2.2.9 ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση)
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά
τα ∆ΠΧΑ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία
µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του αρχικού κόστους των
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από
το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(11) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ, η
τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές της καταστάσεις.
2.2.10 ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» –
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting
conditions)», µε την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)»
για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες
οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει
να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει
επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις.

2.2.11 ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο)
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα
της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα
µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που
σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία
του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο
∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό
χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του
ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρµόζονται µεταγενέστερα από την
ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε
µετόχους µειοψηφίας. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας.

2.2.12 ∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς
αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker)
και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.
Η Εταιρία θα εφαρµόσει το πρότυπο από 01/01/2009.

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(12) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008

2.2.13 ∆ΕΕΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζονται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008)
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση
πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

2.2.14 ∆ΕΕΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις
πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης
περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης
περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί
σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

2.2.15 ∆ΕΕΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
(εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Οκτωβρίου
2008)
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου
νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί
τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που
αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και
για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά,
ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(13) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

2.2.16 ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» αποτελούν παραδείγµατα
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η εταιρεία
θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα
επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις.

2.2.17 ∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση
στο ∆ΛΠ 7 «Κατάσταση ταµειακών ροών»)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν
τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία
του στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση.
Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την
αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση στις δραστηριότητες
της εταιρείας.

2.2.18 ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους»
Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες:
• Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι
δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή,
ενώ µια τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα
αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων
καθορισµένων παροχών.
• Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για να
ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί
από την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών.
• Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα
βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας
των εργαζοµένων.
• Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία»
απαιτεί οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19
έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές.
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(14) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)
η

Η εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1 Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις
αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις .

2.2.19 ∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της
κρατικής υποστήριξης»
Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της
αγοράς να επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την
εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο
στις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς δεν έχουν ληφθεί δάνεια από το Κράτος.

2.2.20 ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις»
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία
αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
επιµέτρηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες»
θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

2.2.21 ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και
στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται ως
µοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται
σε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των
ζηµιών αποµείωσης καταχωρούνται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην
έκταση που το ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Η τροποποίηση αυτή δεν
έχει εφαρµογή στην εταιρεία .

2.2.22 ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και
στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
επιµέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία:

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(15) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις
του ∆ΛΠ 28. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

2.2.23 ∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές
Οικονοµίες»
Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι κάποια
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Η
τροποποίηση δεν θα έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας .

2.2.24 ∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις
στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
επιµέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία:
Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις
του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας .

2.2.25 ∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της
πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται
γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης. Η εταιρεία θα
εφαρµόσει αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρµόζεται
για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009.

2.2.26 ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει
πραγµατοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η
τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν η εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει
τις υπηρεσίες τότε η πληρωµή πρέπει να εξοδοποιηθεί.Η εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση
από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(16) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

2.2.27 ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν
ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή
απόσβεσης από αυτόν της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του
παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία
αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου.

2.2.28 ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση»
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω:
Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των
αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο
αντιστάθµισης ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης.
Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως
διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου
χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού
πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους
το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση.
Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα
µέσο αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική
οντότητα και αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι
για να εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική
αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση
αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΑ 8 «Τοµείς
δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που
παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας
(Chief Operating Decision Maker).
Όταν επιµετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της
λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται
ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής
αντιστάθµισης εύλογης αξίας).
Η εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν αναµένεται να
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της.

2.2.29 ∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»)

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(17) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση
ως επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως, όπου εφαρµόζεται
η µέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε
περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να
επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο επιµετράται στο κόστος µέχρι την νωρίτερη µεταξύ της
ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία
καθίσταται δυνατό να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις
δραστηριότητες της εταιρείας καθώς δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα.

2.2.30 ∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία»
Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισµοί
εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης
να λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Η
τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς δεν έχει αναλάβει
καµία γεωργική δραστηριότητα.

2.2.31 ∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται
προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ
1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης») (ισχύουν
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση
καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή
τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη
τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την
ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις
της εταιρείας .

2.3 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
(α)

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).
Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας γίνονται σε Ευρώ και οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε
Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά
τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου (και από τη µετατροπή των
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
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στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων.

2.4 Λοιπά ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση.
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή
ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην
Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που πραγµατοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, που έχει ως εξής, ανάλογα
µε το είδος και τη χρήση τους:
- Κτίρια

50

έτη

- Μηχανολογικός εξοπλισµός,
έπιπλα, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

3-5

έτη

- Εγκαταστάσεις σε ακίνητα
τρίτων (ανάλογα µε τη
διάρκεια της µίσθωσης)

5-10

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση στο
τέλος κάθε χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
αναπόσβεστης αξίας τους καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως µε την πραγµατοποίησή τους.

2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαµβάνονται µόνο λογισµικά ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία κυµαίνεται από 2 έως 5 χρόνια. ∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών
προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται
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για την ανάπτυξη συγκεκριµένων λογισµικών προγραµµάτων τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία
αναγνωρίζονται ως µέρος των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

2.6 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να
µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης
της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία
είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και
αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως
έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

2.7 Μισθώσεις
Εταιρεία ως εκµισθωτής
Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 1 «Γενικές Πληροφορίες», η Εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στο
χώρο της βραχυχρόνιας µίσθωσης (Rent a Car), όσο και στο χώρο της µακροχρόνιας µίσθωσης. Το
σύνολο των αυτοκινήτων που ταξινοµούνται σε βραχυχρόνιες µισθώσεις αφορούν αποκλειστικά
λειτουργικές µισθώσεις, είτε αυτοκινήτων που συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία, είτε
αυτοκινήτων που επιστρέφονται στους προµηθευτές µε δικαίωµα επαναγοράς και συµπεριλαµβάνονται
στις απαιτήσεις. Τα αυτοκίνητα που ταξινοµούνται στις µακροχρόνιες µισθώσεις ανήκουν σε δύο
κατηγορίες: σε αυτά που µισθώνονται στα πλαίσια λειτουργικών µισθώσεων και συµπεριλαµβάνονται
στα ενσώµατα πάγια στοιχεία και σε αυτά που µισθώνονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικών µισθώσεων
και συµπεριλαµβάνονται στις απαιτήσεις.
Οι πολιτικές της Εταιρείας σε ότι αφορά τις χρηµατοδοτικές και τις λειτουργικές µισθώσεις αναλύονται
ως εξής:
(Α)

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Οι µισθώσεις αυτοκινήτων, στις οποίες µεταβιβάζονται ουσιωδώς στους πελάτες της εταιρείας όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως
χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι
χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται αρχικά ως απαιτήσεις κατά την έναρξη της µισθωτικής
περιόδου στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του αυτοκινήτου ή της παρούσας αξίας των
ελάχιστων εισπρακτέων µισθωµάτων. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της
παρούσας αξίας της απαίτησης αναγνωρίζεται ως µη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο
από την εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική
απόδοση.
Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις είναι µακροχρόνιες µισθώσεις, οι οποίες εντάσσονται στον
ισολογισµό στην κατηγορία «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις».
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Οι απαιτήσεις αυτές αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου,
αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε
βάση τους συµβατικούς όρους. Η πρόβλεψη ζηµιών αποµείωσης στηρίζεται στην ιστορική γνώση της
εταιρείας και τους ενδογενείς κινδύνους στο χαρτοφυλάκιό της. Η αξιολόγηση των απαιτήσεων
στηρίζεται στην αξιολόγηση φερεγγυότητας του µισθωτή και των υφιστάµενων καλύψεων (όταν
υπάρχουν). Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλούµενων µε τη µέθοδο
του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
(Β)

Λειτουργικές µισθώσεις

Β.1 Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Οι µισθώσεις αυτοκινήτων όπου οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται ουσιωδώς από
τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις (βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες). Τα
αυτοκίνητα που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια
στοιχεία (στόλος) του ισολογισµού. Το έσοδο του ενοικίου αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά
τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.
Τα αυτοκίνητα που είναι µισθωµένα µε συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης, επιµετρούνται στο κόστος
µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. Η πολιτική απόσβεσης για τα αποσβέσιµα µισθωµένα
αυτοκίνητα είναι η ίδια µε την συνήθη πολιτική αποσβέσεων της εταιρείας για παρόµοια πάγια στοιχεία.
Η αποσβέσιµη αξία των µισθωµένων αυτοκινήτων είναι ίση µε την αξία κτήσης µείον την εκάστοτε
εκτιµώµενη υπολειµµατική αξία, και αποσβένεται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της µισθωτικής
περιόδου, η οποία κατά µέσο όρο είναι από 3 έως 5 έτη. (βλέπε επίσης Σηµ. 3 παρ. α)
Β.2 Οχήµατα µε δικαίωµα επαναγοράς
Οι µισθώσεις οχηµάτων (µόνο βραχυχρόνιες), τα οποία η Εταιρεία επιστρέφει στον προµηθευτή κατά το
τέλος της µίσθωσης σε συµφωνηµένες τιµές εντάσσονται στον Ισολογισµό στη γραµµή Πελάτες και
λοιπές απαιτήσεις. Το ποσό που καταχωρείται αντιπροσωπεύει τη προπληρωµή πλέον την
υπολλειµατική αξία. Η προπληρωµή αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως σαν
έξοδο σταθερό καθόλη τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης.

Εταιρεία ως µισθωτής
Οι µισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές
µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα της χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
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2.8 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές
στα αποτελέσµατα
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή που έχουν εξαρχής ταξινοµηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη
∆ιοίκηση. Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(β)

∆άνεια και απαιτήσεις

Τα δάνεια και απαιτήσεις αποτελούν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε
σταθερές ή προκαθορισµένες πληρωµές, τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά.
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από αυτά µε ωρίµανση άνω των 12 µηνών
από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία χαρακτηρίζονται ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό.
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των
ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η
εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό
επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
(γ)

Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές η
προκαθορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη
δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία δεν κατείχε
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(δ)

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Η κατηγορία περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία είτε έχουν ορισθεί σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν εντάσσονται σε καµία από τις άλλες κατηγορίες. Συµπεριλαµβάνονται στα
µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει
µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία ισολογισµού.

2.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.
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2.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές. Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια
κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.

2.11 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένη µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια
ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις βάσει των συµβατικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αντίστοιχες δανειακές συµβάσεις.
Όλα τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους.

2.12 Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται πάνω στη βάση των φορολογικών νόµων που θεσπίζονται ή
ουσιωδώς θεσπίζονται την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η διοίκηση περιοδικά αξιολογεί τα σηµεία
εκείνα στις φορολογικές δηλώσεις που σχετίζονται µε καταστάσεις στις οποίες οι ισχύουσες
φορολογικές διατάξεις υπόκεινται σε διαφορετική ερµηνεία και σχηµατίζει προβλέψεις όπου απαιτείται
πάνω στη βάση των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Αναβαλλόµενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναµένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιµος για
διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε επίπεδο
οικονοµικών καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί στον
υπολογισµό του φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υπολογισµού µε
βάση τον ισολογισµό.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή άλλη εκτός της επιχειρηµατικής συνένωσης και τη στιγµή της
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό, ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανόν να υπάρξουν
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές.
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Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καθορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που
είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και
αναµένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν
απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες.
Η αναβαλλόµενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός εάν αφορά
στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η αναβαλλόµενη
φορολογία λογιστικοποιείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

2.13 Παροχές στο προσωπικό
(α)

Βραχυπρόθεσµες παροχές

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευµένες.
(β)

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους αποχωρούντες ή
απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην
περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί
είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. Τα
προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την έξοδο από την
υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 – «Παροχές
Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον τις µεταβολές που
προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η
δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση
της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την
προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά
δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης,
καταχωρούνται στ΄ αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων
στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την
περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των
εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την
σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.

2.14 Προβλέψεις
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα, νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να
τακτοποιηθεί υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήµιες συµβάσεις όταν τα αναµενόµενα οφέλη που θα παραχθούν από τη
σύµβαση είναι µικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύµβασης. Οι
προβλέψεις αναδιάρθρωσης που περιλαµβάνουν τις ρήτρες λήξης µισθώσεων και τις παροχές εξόδων
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υπαλλήλων, αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται νόµιµα ή
τεκµαιρόµενα στην υλοποίηση του σχετικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες
δυνατές εκτιµήσεις.

2.15 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στον λογαριασµό των
αποτελεσµάτων) στο βαθµό που το οικονοµικό όφελος αναµένεται να εισρεύσει στην Εταιρεία και το
ύψος τους µπορεί αξιόπιστα να µετρηθεί. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α)

Έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις

Τα έσοδα µισθωµάτων της Εταιρείας που προέρχονται από λειτουργικές µισθώσεις, αναγνωρίζονται
κατά τη διάρκεια της µισθώσεως στην κατάσταση αποτελεσµάτων. ( Βλέπε σηµ. 2.7 β)
(β)

Έσοδα από πωλήσεις αυτοκινήτων (στόλου)

Το καθαρό αποτέλεσµα από τη πώληση αυτοκινήτων, των οποίων έχει λήξει η µισθωτική περίοδος,
προκύπτει από τη διαφορά της αναπόσβεστης αξίας του οχήµατος κατά τη λήξη του συµβολαίου και της
αξίας πώλησης µειωµένης των άµεσων δαπανών πώλησης. Το αποτέλεσµα αναγνωρίζεται κατά τη
στιγµή όπου οι κίνδυνοι µεταβιβάζονται στον αγοραστή.
(γ)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα περιλαµβάνουν έσοδα και έξοδα τόκων. Τα έσοδα και έξοδα
τόκων αναφέρονται σε όλα τα τοκοφόρα στοιχεία του ισολογισµού και αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη
βάση, χρησιµοποιώντας το πραγµατικό επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις
αναµενόµενες µελλοντικές εισπράξεις ή πληρωµές κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής ενός
χρηµατοπιστωτικού µέσου, ή µέχρι την επόµενη ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του επιτοκίου του, ώστε
η αξία προεξόφλησης να ισούται µε τη λογιστική του αξία, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν
εσόδων/εξόδων συναλλαγών, που έχουν εισπραχθεί/πληρωθεί. Ειδικότερα, τα έσοδα τόκων
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου και υπολογίζονται βάσει προκαθορισµένου
επιτοκίου επί του υπολειπόµενου κεφαλαίου της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

3.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
επιτόκια, µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό
πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των
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χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της
µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας. Η
Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα όπως προθεσµιακά συµβόλαια
συναλλάγµατος και συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου µε σκοπό να αντισταθµίσει την έκθεσή του σε
συγκεκριµένους κινδύνους.
(α)

Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος από µεταβολές τιµών
Ο σηµαντικότερος κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία είναι ο κίνδυνος µεταβολής της
υπολειµµατικής αξίας του στόλου που περιλαµβάνεται στις λειτουργικές µισθώσεις (βραχυχρόνιες και
µακροχρόνιες) των αυτοκινήτων που συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία της Εταιρείας.
Ο κίνδυνος της υπολειµµατικής αξίας του στόλου αφορά την έκθεση της Εταιρείας σε πιθανό κέρδος ή
ζηµιά από την πώληση αυτών σε τιµή υψηλότερη ή χαµηλότερη από αυτή που εκτιµήθηκε κατά την
σύναψη της σύµβασης µίσθωσης.
Η υπολειµµατική αξία αντανακλά την εκτίµηση της αξίας του αυτοκινήτου στη λήξη της µίσθωσης και
αποτελεί έναν κίνδυνο αγοράς κατά το βαθµό που αυτή µπορεί να διαφέρει από την µελλοντική αγοραία
αξία πώλησης. Ο κίνδυνος επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από εξωτερικούς παράγοντες και αξιολογείται
µέσω µηχανισµών εσωτερικών διαδικασιών.
Η πρόβλεψη των µεταβολών των εξωτερικών παραγόντων, όπως η αγορά µεταχειρισµένων
αυτοκινήτων, οι καταναλωτικές προτιµήσεις, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες και η κρατική νοµοθεσία,
είναι εφικτή σε περιορισµένο βαθµό.
Η Εταιρεία προβαίνει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο σε επισκόπηση του συνόλου του στόλου των
αυτοκινήτων της, λαµβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων και εσωτερικών
συνθηκών και κρίνει αν υπάρχουν ενδείξεις µεταβολής της υπολειµµατικής αξίας. Μια αλλαγή στην
εκτιµώµενη υπολειµµατική αξία είναι δυνατό να επιφέρει µια αλλαγή στις αποσβέσεις, που έχει
επίδραση στην τρέχουσα περίοδο και/ή σε επόµενες περιόδους.
Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω κίνδυνος στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις και στις λειτουργικές µισθώσεις µε
δικαίωµα επαναγοράς δεν θεωρείται σηµαντικός, γιατί οι υπολειµµατικές αξίες προσδιορίζονται από
συµφωνηµένες τιµές.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα και όλες οι συναλλαγές της διεξάγονται σε
Ευρώ. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια
µµελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους.
Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια, τα οποία ανάλογα µε τις
συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά.
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Σηµαντικές αυξήσεις στα επιτόκια ενδέχεται να έχουν σηµαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα
της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, µια αύξηση/µείωση κατά 0,5% των επιτοκίων των δανείων της Εταιρείας, θα
οδηγούσε σε µια αύξηση/µείωση κατά € 1.159.671 περίπου στα προ φόρων αποτελεσµάτων της χρήσης.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η Εταιρεία απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως του
συνόλου των µισθωµάτων από τους µισθωτές σύµφωνα µε τους όρους αποπληρωµής των συµβάσεων.
Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται µέσα από την συνεχή ανάλυση των ήδη υφισταµένων και
υποψήφιων µισθωτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου
περιλαµβάνει επίσης την λήψη καλυµµάτων και εγγυήσεων από τους µισθωτές.
Η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην κατάλληλη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου,
εποµένως οι µισθωτές της υπόκεινται εξ αρχής σε διαδικασίες πιστοληπτικής αξιολογήσεως. Οι µέθοδοι
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των µισθωτών διαφοροποιούνται ανάλογα µε το µέγεθος τους.
∆ηλαδή για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις η εκτίµηση βασίζεται περισσότερο στα οικονοµικά στοιχεία
και στην ανάλυση του κλάδου που δραστηριοποιούνται, ενώ για τις µικρότερες επιχειρήσεις δίνεται
έµφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των
αντισυµβαλλοµένων και των πιστωτικών ανοιγµάτων σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα όρια,
γίνεται σε συστηµατική βάση. Λόγω του µεγάλου όγκου και της διασποράς της πελατειακής βάσης της
Εταιρείας, ο πιστωτικός κίνδυνος αναφορικά µε τις απαιτήσεις από µισθώσεις είναι περιορισµένος.
Στη σηµείωση 9 αναλύονται τα υπόλοιπα των πελατών βάσει κατηγοριοποιήσεων υπέρβασης ή µη των
καθορισµένων πιστωτικών ορίων, καθώς και οι αντίστοιχες προβλέψεις κάλυψης του σχετικού
πιστωτικού κινδύνου.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων. Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην
ισοσκέλιση των ταµειακών εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές
συνθήκες, η Εταιρεία να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταµειακές της υποχρεώσεις.
Η χρονική ανάλυση των ταµειακών εκροών αναφορικά µε τις υποχρεώσεις της Εταιρείας αναφέρεται
στον παρακάτω πίνακα:

∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο 31/12/2008

Μεταξύ 1 και 2 Μεταξύ 2 και 5
Εντός 1 έτους
ετών
ετών
237.132.764
20.271.632
23.504.044
4.212.583
1.956.517
260.636.808
24.484.215
1.956.517

∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο 31/12/2007

Μεταξύ 1 και 2 Μεταξύ 2 και 5
Εντός 1 έτους
ετών
ετών
33.130.678
193.703.305
19.073.746
1.914.187
3.581.238
52.204.424
195.617.492
3.581.238

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(27) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007 αντίστοιχα είχαν ως εξής:

Σύνολο ∆ανεισµού
Ταµειακά διαθέσιµα & Ισοδύναµα
Καθαρη Οφειλή
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Συνολο απασχολούµενων κεφαλαίων
Συντελεστής µόχλευσης

2008
252.795.273
4.317.734
248.477.539
26.180.827
274.658.366

2007
212.738.576
7.287.319
205.451.257
19.185.956
224.637.213

90%

91%

2008
26.180.827
252.795.273
4.317.734
248.477.539
9,49

2007
19.185.956
212.738.576
7.287.319
205.451.257
10,71

Ο δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια έχει ως εξής:

Ιδια Κεφάλαια
Συνολο ∆ανεισµου
Ταµειακά διαθέσιµα & Ισοδύναµα
Καθαρός ∆ανεισµός
Ξένα Προς Ιδια Κεφάλαια

∆ιαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου
Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της
εταιρείας να συνεχίσει να υπάρχει ως οικονοµική οντότητα και στο µέλλον για να είναι σε θέση να
προσφέρει αποδόσεις στους µετόχους και οφέλη σε όλους τους εµπλεκόµενους και να διατηρήσει µία
κατάλληλη κεφαλαιακή δοµή για να µειώσει το κόστος του κεφαλαίου.
Προκειµένου να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή δοµή, η Εταιρεία µπορεί να εκδόσει νέες
µετοχές ή να προσφύγει σε δανεισµό.
Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής µόχλευσης, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, δεν άλλαξε
ουσιωδώς στην περίοδο αναφοράς (90%).

4.

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(28) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων.
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες
έχουν ως εξής:

5.

•

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση στην Ελλάδα και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό
της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους
οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η εταιρεία αναγνωρίζει
υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ένα θα της
επιβληθούν φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς
αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.

•

Η βάση υπολογισµού των αποσβέσεων του στόλου είναι η αξία κτήσης µειωµένη κατά την
υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία. Η διεύθυνση διαχείρισης στόλου προσδιορίζει τις
υπολειµµατικές αξίες βασιζόµενη στις συνθήκες αγοράς και στις τιµές των κατασκευαστών
αυτοκινήτων. Οι συγκεκριµένες αξίες αναθεωρούνται µία φορά το χρόνο ή και περισσότερο εάν
αυτό επιβάλλεται . Οποιαδήποτε επανεκτίµηση της υπολειµµατικής αξία οδηγεί σε αλλαγή των
αποσβέσεων, γεγονός το οποίο επηρεάζει τη τρέχουσα περίοδο ή/και αναµένεται να επηρεάσει
τις µελλοντικές περιόδους. Η επανεκτίµηση αυτή βασίζεται σε επιδράσεις από εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες όπως περιγράφεται στη σηµείωση Νο 3.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία – Στόλος

1.1.2008 έως
31.12.2008
Αξία κτήσης
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
31 ∆εκεµβρίου
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
31 ∆εκεµβρίου
Αναπόσβεστη αξία

1.1.2007 έως
31.12.2007

Σηµ.

18

253.187.847
88.028.684
(44.948.436)
296.268.095

217.700.687
79.112.772
(43.625.612)
253.187.847

61.277.184
31.754.328
(20.383.174)
72.648.339

51.195.831
28.711.494
(18.630.140)
61.277.184

223.619.756

191.910.663

Όπως αναφέρεται στη σηµείωση Νο 2.7 Β, τα αυτοκίνητα που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις
συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία (στόλος) του ισολογισµού. Ο στόλος περιλαµβάνει
αυτοκίνητα βραχυχρόνιων µισθώσεων αναπόσβεστης αξίας € 7.295.092 και µακροχρόνιων µισθώσεων
αναπόσβεστης αξίας € 216.324.664 (αντίστοιχα για το 2007 € 5.684.510 και € 186.225.553). Η συνολική
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(29) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

αναπόσβεστη αξία των €223.619.756 περιλαµβάνει υπολειµµατική αξία €162.009.044 (2007: €
132.559.553).
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των ελάχιστων µελλοντικών εισπρακτέων µισθωµάτων,
στα πλαίσια των συµβάσεων λειτουργικών µισθώσεων.
31.12.2008
69.293.842
90.870.706
160.164.548

Μέχρι ένα έτος
Από 1 ως 5 έτη
Μεγαλύτερο από 5 ετη

6.

31.12.2007
60.920.384
80.275.859
141.196.243

Λοιπά ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

2008

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
∆ιαγραφές περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου

2008
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/∆ιαγραφές περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία

2007

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
∆ιαγραφές περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου

2007
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/∆ιαγραφές περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία

Γήπεδα και Κτίρια

Βελτιώσεις
Εκµισθωµένων
ακινήτων

Μηχανολογικος
Εξοπλισµός

Επιπλα,
Ακινητοποιήσεις υπό
ηλεκτρονικός και
εκτέλεση
λοιπός Εξοπλισµός

817.241
2.700
0
0
819.940

2.012.400
154.312
0
0
2.166.712

359.604
8.833
0
(5.155 )
363.283

Γήπεδα και Κτίρια

Βελτιώσεις
Εκµισθωµένων
ακινήτων

Μηχανολογικος
Εξοπλισµός

103.115
8.484
0
111.600

863.465
195.677
0
1.059.142

285.996
25.279
(5.155 )
306.121

2.868.581
192.743
(80.304 )
2.981.020

708.341

1.107.570

57.162

189.259

Γήπεδα και Κτίρια

Βελτιώσεις
Εκµισθωµένων
ακινήτων

Μηχανολογικος
Εξοπλισµός

816.091
1.150
817.241

1.946.893
95.665
(30.158 )
2.012.400

378.305
13.051
(31.752 )
359.604

Γήπεδα και Κτίρια

Βελτιώσεις
Εκµισθωµένων
ακινήτων

Μηχανολογικος
Εξοπλισµός

94.687
8.428
103.115

676.023
188.222
(779 )
863.465

291.034
26.713
(31.751 )
285.996

2.727.338
177.195
(35.952 )
2.868.581

-

3.789.082
400.558
(68.482 )
4.121.157

714.125

1.148.935

73.608

190.315

0

2.126.984

3.058.896
201.061
(21.385 )
(68.293 )
3.170.279

0
0
0
0
0

Επιπλα,
Ακινητοποιήσεις υπό
ηλεκτρονικός και
εκτέλεση
λοιπός Εξοπλισµός

6.248.141
366.906
(21.385 )
(73.447 )
6.520.214

Σύνολο

0

4.121.157
422.183
(85.458 )
4.457.882

0

2.062.332

Επιπλα,
Ακινητοποιήσεις υπό
ηλεκτρονικός και
εκτέλεση
λοιπός Εξοπλισµός

Σύνολο

2.989.840
109.509
(4.904 )
(35.550 )
3.058.896

0
0

Σύνολο

0

7.827
(7.827 )
0

6.138.956
219.376
(35.061 )
(75.130 )
6.248.141

Επιπλα,
Ακινητοποιήσεις υπό
ηλεκτρονικός και
εκτέλεση
λοιπός Εξοπλισµός

Σύνολο

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(30) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

7.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

2008
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία

2007
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία

8.

Λογισµικό
681.218
34.679
715.897

489.723
67.236
556.959
158.938

Λογισµικό
590.018
91.200
681.218

406.103
83.620
489.723
191.495

Αναβαλλόµενη φορολογία

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικό
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Tα
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(31) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

31.12.2008
12.148.488
(4.663.557)
7.484.931

31.12.2007
10.303.274
(513.931)
9.789.343

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φορο εισοδήµατος είναι η παρακάτω
Σηµ.
31.12.2008
9.789.343
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Χρέωση καταστασης αποτελεσµάτων
20
(2.304.412)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
7.484.931

31.12.2007
8.015.555
1.773.788
9.789.343

Αναβαλλόµενες φορολογικές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενος φόρος

Αναβαλλόµενες φορολογικές Υποχρεώσεις

1 Ιανουαρίου
Χρέωση /(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
1 Ιανουαρίου
Χρέωση /(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου

Αναβαλλόµενες φορολογικές Υποχρεώσεις

1 Ιανουαρίου
Χρέωση /(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

1 Ιανουαρίου
Χρέωση /(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου

31.12.2007
Επιταχυνόµενες
Λοιπά
φορολογικές αποσβέσεις
7.797.616
740.809
1.487.019
277.830
9.284.635
1.018.639

8.538.425
1.764.849
10.303.274

31.12.2007
Προβλέψεις
Λοιπά
(483.956)
(38.914)
89.976
(81.037)
(393.980)
(119.951)

Σύνολο
(522.870)
8.939
(513.931)

Σύνολο

31.12.2008
Επιταχυνόµενες
φορολογικές αποσβέσεις

Λοιπά

Σύνολο

9.284.635
1.795.732
11.080.367

1.018.639
49.482
1.068.121

10.303.274
1.845.214
12.148.488

Προβλέψεις

Λοιπά

Υπεραξία
συγχώνευσης

(393.980)
92.231
(301.749)

(119.951)
109.714
(10.237)

31.12.2008
Σύνολο

- -513.931
(4.351.570) (4.149.626)
(4.351.570) (4.663.557)

Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 1 Γενικές Πληροφορίες, στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 εγκρίθηκε µε
εφαρµογή του Ν.1297 η συγχώνευση της εταιρίας µε την Πειραιώς Βest Leasing, µε την ίδρυση νέας
Ανώνυµης Εταιρίας. Αποτέλεσµα της συγχώνευσης αυτής είναι η αναγνώριση στη νέα εταιρία
φορολογικής υπεραξίας ποσού €30.380.144 επί των υφιστάµενων παγίων της εταιρίας σύµφωνα µε τη
σχετική έκθεση εκτίµησης µε βάση το άρθρο 9 του Κ.Ν 2190/1920. Λαµβάνοντας υπόψιν την επίπτωση
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(32) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

της φορολογικής αυτή υπεραξίας στην φορολογική κατάσταση της νέας εταιρίας στο µέλλον,
αναγνωρίστηκε κατά την τρέχουσα χρήση αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού € 4.351.570.

9.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31.12.2008

Πελάτες από βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες µισθώσεις,
λειτουργικών και χρηµατοδοτικών µισθώσεων

20.919.160

Πελάτες από πωλήσεις αυτοκινήτων

15.256.154

Μείον: προβλέψεις για επισφαλεις απαιτήσεις

(3.455.432)

31.12.2007
17.868.710
9.500.180
(3.156.216)

Σύνολο
Απαιτήσεις από χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων

32.719.882
21.693.440

24.212.674
15.749.313

Απαιτήσεις από λειτουργικές µισθώσεις αυτοκινήτων µε δικαίωµα
επαναγοράς

17.276.125

13.235.046

Αυτοκίνητα υπο παραλαβή

3.842.007

4.944.973

Τέλη κυκλοφορίας επόµενης χρήσης

4.432.419

3.207.509

Προπληρωµένα έξοδα και δεδουλευµένα έσοδα

4.909.002

3.546.987

Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

567.579
85.440.453

621.949
65.518.452

Μειον: µη κυκλοφορούν ενεργητικό

18.796.854

12.594.794

Κυκλοφορούν ενεργητικό

66.643.599

52.923.658

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η λογιστική αξία των απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία
τους.
Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, αξίας € 21.693.440 αναφέρονται σε
αυτοκίνητα µισθωµένα σε πελάτες µε δικαίωµα αγοράς τους από αυτούς. Η απαίτηση αυτή περιλαµβάνει
υπολειµµατική αξία € 10.104.833. Το εναποµείναν ποσό, € 11.588.607 µειώνεται µε την είσπραξη των
µισθωµάτων σε σταθερή βάση στη διάρκεια της µίσθωσης. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η διάρκεια
είσπραξης των απαιτήσεων αυτών.
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Μέχρι ένα έτος
Από 1 ως 5 έτη
Μεγαλυτερο από 5 ετη

31.12.2008
5.848.595
15.844.845
21.693.440

31.12.2007
5.141.798
10.607.516
15.749.314

Οι απαιτήσεις από λειτουργικές µισθώσεις αυτοκινήτων µε δικαίωµα επαναγοράς, αξίας € 17.276.125
αναφέρονται σε αυτοκίνητα που στη λήξη της µίσθωσής τους πωλούνται στους προµηθευτές σε τιµές
καθορισµένες στα πλαίσια συµφωνιών επαναγοράς. Οι απαιτήσεις αυτές, αφορούν την αναπόσβεστη
αξία αυτών των αυτοκινήτων και περιλαµβάνουν υπολειµµατική αξία €15.418.667, που θα εισπραχθεί
στη λήξη της µίσθωσης. Το εναποµείναν ποσό, € 1.857.458 αποσβένεται µε την ευθεία µέθοδο, στη
διάρκεια της µίσθωσης, που συνήθως δεν ξεπερνά τους 18 µήνες. Η χρέωση στην κατάσταση
αποτελεσµάτων για τη χρήση ανέρχεται σε € 3.783.606 (2007: € 2.982.003). Στον παρακάτω πίνακα
αναλύεται η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων από αυτές τις µισθώσεις.
Λειτουργικές Μισθώσεις µε δικαίωµα επαναγοράς
Μέχρι ένα έτος
Από 1 ως 5 έτη
Μεγαλυτερο από 5 ετη

31.12.2008
14.880.135
2.395.990

31.12.2007
11.843.067
1.391.979

17.276.125

13.235.046

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(33) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

∆εν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου στις εµπορικές απαιτήσεις, γιατί η εταιρεία έχει µεγάλο
αριθµό πελατών.
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των πελατών βάσει κατηγοριοποιήσεων υπέρβασης ή
µη των καθορισµένων πιστωτικών ορίων.

31.12.2008
Πελάτες από βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες µισθώσεις,
λειτουργικών και χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Πελάτες από πωλήσεις αυτοκινήτων
Πρόβλεψη

Υπόλοιπα εντός
Υπόλοιπα εκτός
συµφωνηθέντων συµφωνηθέντων οριων
οριων
& επισφαλή
20.919.160
15.256.154
36.175.314

31.12.2007
Πελάτες από βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες µισθώσεις,
λειτουργικών και χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Πελάτες από πωλήσεις αυτοκινήτων
Πρόβλεψη

3.455.432
(3.455.432)
0

Υπόλοιπα εντός
Υπόλοιπα εκτός
συµφωνηθέντων συµφωνηθέντων οριων
οριων
& επισφαλή
17.868.710

3.156.216

9.500.180
27.368.890

(3.156.216)
-

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Έξοδο περιόδου
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης περιόδου

10.

2008
(3.156.216)
(549.996)
250.780
(3.455.432)

2007
(2.972.204)
(560.020)
376.008
(3.156.216)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

∆ιαθέσιµα σε ταµεία και τράπεζες

31.12.2008

31.12.2007

4.317.734

7.287.319

Τα υπόλοιπα των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων που εµφανίζονται στον Ισολογισµό αφορούν
λογαριασµούς όψεως και αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για σκοπούς της κατάστασης
ταµειακών ροών.

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(34) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

11.

Μετοχικό κεφάλαιο
Κοινές
Μετοχές

Αριθµός Μετοχών

1 Ιανουαρίου 2007
Αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
31 ∆εκεµβρίου 2007

1 Ιανουαρίου 2008
31 ∆εκεµβρίου 2008

12.

132.732
61.253
193.985

7.790.041
3.594.939
11.384.980

193.985
193.985

11.384.980
11.384.980

Αποθεµατικά
Τακτικό
Έκτακτο
Αποθεµατικό Αποθεµατικό
(A)
(B)

Αφορολόγητο
Αποθεµατικό
( Γ)

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007
31 ∆εκεµβρίου 2007

596.291
596.291

1.040
1.040

441.296
441.296

1.038.627
1.038.627

1 Ιανουαρίου 2008
31 ∆εκεµβρίου 2008

596.291
596.291

1.040
1.040

441.296
441.296

1.038.627
1.038.627

(α) Τακτικό αποθεµατικό
Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας
(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών
(µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το ύψος του να
φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
και ως εκ τούτου δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β) Έκτακτα αποθεµατικά
Τα έκτακτα αποθεµατικά περιλαµβάνουν ποσά αποθεµατικών τα οποία έχουν δηµιουργηθεί µε
αποφάσεις
Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισµό και δύναται να
χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
και ποσά αποθεµατικών τα οποία έχουν σχηµατιστεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Τα
ανωτέρω έκτακτα αποθεµατικά έχουν σχηµατιστεί από φορολογηθέντα κέρδη και ως εκ τούτου δεν
υπόκεινται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους.
(γ) Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(35) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Παρακολουθούνται τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία µε βάση ειδικές
διατάξεις αναπτυξιακών νόµων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιµοποιήθηκαν
για την απόκτηση νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισµού. ∆ηλαδή, σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη για
τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος.
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό
τρόπο
Περιλαµβάνεται το µέρος των αδιανέµητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από
απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση
της φορολογικής υποχρέωσης.
Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι
περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά) µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος µε τον τρέχοντα
φορολογικό συντελεστή.

13.

∆άνεια
Σηµ.
23

31.12.2008
213.216.691

31.12.2007
192.110.267

39.483.148

20.473.542

95.434

154.767

Συνολο ∆ανεισµού

252.795.273

212.738.576

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµα δάνεια

232.795.273
20.000.000

22.738.576
190.000.000

252.795.273

212.738.576

Οµολογιακό δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς
Αλληλόχρεος τραπεζικός λογαριασµός από την Τράπεζα Πειραιώς

23

∆άνεια από λοιπές τράπεζες

Τα δάνεια της εταιρείας είναι όλα σε Ευρώ.
Τα µέσα σταθµικά επιτόκια ανά κατηγορία δανεισµού έχουν ως εξής:
31.12.2008

31.12.2007

Οµολογιακό ∆άνειο από την Τράπεζα Πειραιώς

5,76%

5,63%

Αλληλόχρεος τραπεζικός λογαριασµός από την Τράπεζα Πειραιώς

5,67%

5,85%

Το επιτόκιο των οµολογιακών δανείων είναι ίσο µε το euribor προσαυξηµένο κατά το περιθώριο 1,25%
και οι τόκοι εξοφλούνται στη λήξη κάθε τριµήνου.

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(36) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

14.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31.12.2008
Υποχρεώσεις στον Ισολογισµό

1.528.112

31.12.2007
1.411.204

01.01.2008 έως 01.01.2007 έως
31.12.2008
31.12.2007
Χρέωςη στην κατάσταση αποτελεσµάτων

147.159

144.862

31.12.2008
1.253.065
275.046
1.528.111

31.12.2007
1.193.612
217.592
1.411.204

31.12.2008
1.411.204
87.599
56.922
(30.101)
2.488
1.528.112

31.12.2007
1.282.744
91.167
47.443
(16.402)
6.252
1.411.204

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό αναλύονται ως εξής:
Παρούσα αξία Υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθέντα κερδη
Υποχρέωση στον Ισολογισµο
Η κίνηση της παρούσας αξίας της υποχρέωσης αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο Έναρξης
Κόστος Τρεχουσας Υπηρεσίας
∆απάνη Τόκου
Παροχές που καταβλήθηκαν από τον εργοδότη
Κοστος τερµατισµού υπηρεσίας και καθαρά αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές
Υπόλοιπο Τέλους

Τα ποσά που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν ως εξής:
01.01.2008 έως 01.01.2007 έως
31.12.2008
31.12.2007
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
∆απάνη Τόκου
Καθαρά αναλογιστικά κερδη για τη χρηση
Κοστος τερµατισµού υπηρεσίας
Σύνολο που περιλαµβάνεται στις δαπάνες προσωπικου

87.599
56.922
(6.249)
8.887
147.159

91.167
47.443
(1.648)
7.900
144.862

5,64%
4,50%
15,3

4,84%
4,50%
15,7

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

Πρεοξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Μεσος Ορος µελλοντικής απασχόλησης

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(37) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην εταιρία κατά την 31/12/2008 και 31/12/2007 ανέρχονταν
σε 292 και 280 αντίστοιχα.

15.

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα

1 Ιανουαρίου 2008
Έξοδο χρήσης
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις
31 ∆εκεµβρίου 2008
Μακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες
Σύνολο

Πρόβλεψη για
ανελέγκτες
χρήσεις
1.280.962
-1.012.208
268.754
268.754
268.754
Πρόβλεψη για
ανελέγκτες
χρήσεις

1 Ιανουαρίου 2007
Έξοδο χρήσης
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις
31 ∆εκεµβρίου 2007
Μακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες
Σύνολο

1.280.962
1.280.962
1.280.962
1.280.962

Λοιπές
προβλέψεις
594.371
48.800
-447.898
195.273
124.637
70.636
195.273

Λοιπές
προβλέψεις
588.080
6.291
594.371
126.132
468.239
594.371

Η εταιρία κατά την κλειόµενη χρήση ελέγχθηκε φορολογικά έως και για τη χρήση 2007 και
χρησιµοποιήθηκε η πρόβλεψη που είχε σχηµατιστεί. Η διαφορά θα παραµείνει για να καλύψει την
ανέλεγκτη χρήση και κρίνεται ουσιωδώς επαρκής κατά τον παρόν στάδιο.
Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν κυρίως την κάλυψη κινδύνων από εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις και
κρίνονται επαρκείς κατά το παρόν στάδιο.

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(38) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

16.

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2008
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές αγορών αυτοκινήτων
Υποχρεώσεις σε λοιπούς προµηθευτές
Εγγυήσεις πελατών (1)
∆εδουλευµένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα
Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2007

13.074.040
4.160.131
8.701.238
1.709.278
1.174.079
399.762
454.615
29.673.143

9.956.139
3.327.993
7.710.519
2.022.647
980.714
336.994
234.166
24.569.172

31.12.2008
6.169.100
23.504.044
29.673.143

31.12.2007
5.495.426
19.073.746
24.569.172

Ανάλυση των Υποχρεώσεων
Μακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες
Σύνολο

(1)

Οι εγγυήσεις πελατών αφορούν εισπραχθέντα ποσά για συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων, που
επιστρέφονται στους πελάτες κατά τη λήξη της µίσθωσης.

17.

Ανάλυση των εσόδων

Εσοδα από Μακροχρόνιες µισθώσεις
Εσοδα από Βραχυχρόνιες µισθώσεις
Εσοδα από πώληση αυτοκινήτων
Eσοδα τόκων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

01.01.2008 έως
01.01.2007 έως
31.12.2008
31.12.2007
70.365.700
61.706.820
19.755.882
17.453.196
752.154
(134.836)
1.053.801
1.896.500
1.068.131
1.034.646
92.995.669
81.956.326

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(39) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

18.

Έξοδα ανά κατηγορία
01.01.2008 έως 01.01.2007 έως
31.12.2008
31.12.2007

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Έξοδα στόλου (α)
Αποσβέσεις (β)
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές δαπάνες προσωπικού
∆απάνες παροχών µετά τη συνταξιοδότηση

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αµοιβές ∆ικηγόρων
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
∆ικαιώµατα από χρήση σήµατος
Αµοιβές µελών ∆.Σ
Αµοιβές διαφόρων συµβούλων
Εντύπα και αναλώσιµα
Επισκευές επίπλων & Ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λοιπά έξοδα (γ)

21.424.511
36.027.355
7.404.642
1.789.984
247.806
147.159
67.041.457

20.543.875
32.177.675
6.725.686
1.619.012
275.038
144.862
61.486.148

246.376
549.996
1.490.114
267.000
174.130
130.699
242.252
1.916.610
5.017.177

244.584
560.020
1.448.728
290.000
129.734
135.966
191.885
1.736.642
4.737.558

185.038

287.237

1.605.426

1.246.825

408.095

524.746

384.016
2.582.573

487.855
2.546.663

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Εξοδα προβολής και ∆ιαφήµισης
Προµηθειες σε πρακτοκτορεια και εταιρείες οµίλου Avis
Συστηµατα κρατήσεων
Λοιπά έξοδα

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(40) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

(α) Ανάλυση των εξόδων στόλου
Επισκευή και συντήρηση

01.01.2008 έως 01.01.2007 έως
31.12.2008
31.12.2007
13.415.448

11.697.476

702.614

542.616

Ασφάλιστρα

(828.337)

971.372

Τελη Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης

4.399.282

3.901.580

3.735.505
21.424.511

3.430.832
20.543.875

Βενζινη

Λοιπά έξοδα
Σύνολο

(β)Ανάλυση Αποσβέσεων

01.01.2008 έως 01.01.2007 έως
31.12.2008
31.12.2007

Αποσβέσεις στόλου
Εξοδα λειτουργικών µισθώσεων

31.754.330
3.783.607

28.711.194
2.982.003

Αποσβέσεις λοιπών ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις αυλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

422.183
67.236
36.027.355

400.558
83.620
32.177.375

(γ) Ανάλυση λοιπών εξόδων διοίκησης
∆ιακανονισµος ΦΠΑ
Εξοδα κινησης εταιρικων αυτοκινητων
Εξοδα ταξιδιων
Συνδροµές
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Ταχυδροµικα
Αποθηκευτρα
Φύλαξη
Αµοιβες τριτων
Καθαρισµός
Λοιπά
Σύνολο

01.01.2008 έως 01.01.2007 έως
31.12.2008
31.12.2007
107.339
77.550
60.311
36.051
53.455
155.055
56.997
96.958
387.694
87.191
798.009
1.916.610

164.978
69.415
39.317
38.999
43.688
140.022
64.826
86.653
333.212
82.983
672.550
1.736.642

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(41) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

19.

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά
Σηµ.

Τόκοι Χρεωστικοί
∆άνεια Τραπεζών
∆άνεια από τον όµιλο Avis
∆άνεια από την Τράπεζα Πειραιώς
Χρηµατοοικονοµικό κόστος προεξόφλησης
Λοιπά Τραπεζικά Εξοδα
Χρηµατοοικονοµικά Εξοδα
Πιστωτικοι τόκοι από βραχυπρόθεσµες καταθέσεις
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα προεξόφλησης
Καθαρα Χρηµατοοικονοµικά Εξοδα

20.

23
23

1.1.2008 έως
31.12.2008
(21.551)
0
(13.492.741)
(1.895)
(24.564)
(13.540.751)
13.272
116.656
(13.410.822)

1.1.2007 έως
31.12.2007
(2.869)
(5.253.524)
(5.113.199)
(11.656)
(25.153)
(10.406.400)
25.279
195.565
(10.185.557)

Φόρος εισοδήµατος
01.01.2008 έως
31.12.2008

∆ιαφορές φορολογικού ελεγχου
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Αναβαλλόµενος Φόρος
Αναβαλλόµενος Φόρος από αναγνώριση υπεραξίας συγχώνευσης
Σύνολο

(253.178)
(2.047.159)
4.351.570
2.051.233

01.01.2007 έως
31.12.2007
3.594.922
1.280.962
1.773.787
6.649.671

Η συµφωνία µεταξύ του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος και του αναβαλλόµενου φόρου απεικονίζεται
στον παρακάτω πίνακα:

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικους συντελεστές
Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών
∆απάνες µη εκπιπτόµενες
Φορολογικές ζηµιές που δεν υπόκεινται σε φόρο
∆ιαφορές φορολογικού ελεγχου

01.01.2008 έως
31.12.2008

01.01.2007 έως
31.12.2007

4.943.638

3.000.400

1.235.910
-1.029.261

750.100
-

159.645

151.838

1.680.865

871.849

253.178

-

Αναβαλλόµενος Φόρος από αναγνώριση υπεραξίας συγχώνευσης

-4.351.570

-

Φόρος εισοδήµατος

-2.051.233

1.773.787

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(42) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ποσού € 2.527.101 αφορούν προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για
τις χρήσεις 2002 έως 2008.

21.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
31.12.2008

Εγγυητικές επιστολές Καλής εκτέλεσης
Εγγυητικές επιστολές Πελατών

22.

31.12.2007

525.558

423.847

941.123

833.973

1.466.681

1.257.820

∆εσµεύσεις

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
Η υποχρέωση που απορρέει απο µελλοντικές ελάχστες καταβολές µισθωµάτων µη ακυρώσιµων
λειτουργικών µισθώσεων αναλύεται ως εξής:
31.12.2008
Eως 1 έτος
Από 1 εως 5 έτη
Μετά από 5 έτη

31.12.2007

1.521.189
3.214.094
712.695

1.525.055
3.135.872
780.244

5.447.978

5.441.171

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(43) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

23.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Υπόλοιπα τέλους περιόδου
Απαιτήσεις
Ηρακλής Πέττας (∆ιευθύνων Σύµβουλος)
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Τράπεζα Πειραιώς Οµολογιακο δάνειο
Τράπεζα Πειραιως Αλληλοχρεος Λογ/σµος
Avis Management Services
Σύνολο
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Τράπεζα Πειραιως λογ.Οψεως
Σύνολο

31.12.2008

31.12.2007

3.000
3.000

5.300
5.300

249.483.148
38.940.893
18.222
288.442.263

192.110.267
20.473.543
18.036
212.601.846

1.660.819
1.660.819

519.220
519.220

31.12.2008
46.445
1.565.258
1.490.114
0
3.101.817

31.12.2007
71.213
1.596.545
1.448.728
5.253.524
8.370.011

31.12.2008
3.758.946
3.758.946

31.12.2007
5.113.199
5.113.199

Συναλλαγές µε εταιρείες του Oµίλου AVIS

Εξοδα Προσωπικου
Εξοδα διάθεσης
∆ικαιωµατα
Τόκοι χρεωστικοί
Σύνολο

Συναλλαγές µε εταιρείες του Oµίλου Πειραιώς

Τόκοι χρεωστικοί

Τα δικαιώµατα υπολογίζονται σύµφωνα µε το ιδιωτικό συµφωνητικό άδειας χρήσης σήµατος µεταξύ
της εταιρείας και της Avis Management Services Ltd. Το ποσοστό που αντιστοιχεί είναι 5% για τις
βραχυχρόνιες µισθώσεις. Για τις µακροχρόνιες µισθώσεις ορίστηκε ποσοστό 0,5% µε ελάχιστο όριο τις
600.000 ευρώ. Tα έξοδα διοικητικής υποστήριξης υπολογίζονται σύµφωνα µε το συµφωνητικό µεταξύ
της εταιρίας και της Avis Management Services Ltd.
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ηρακλής Πέττας (∆ιευθύνων Σύµβουλος)
Χρήστος Χατζούλης (Μέλος ∆.Σ. και Οικονοµικός ∆ιευθυντής)
Σύνολο

31.12.2008
207.000
60.000
267.000

31.12.2007
230.000
60.000
290.000

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(44) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

24.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

Στις 15 ∆εκεµβρίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την έγκριση της συγχώνευσης της
εταιρείας µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», µε σκοπό τη σύσταση νέας ανώνυµης . Η συγχώνευση θα γίνει
σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Κ.Ν 2190/1920 και εγκρίθηκε από την Νοµαρχία στις 31/12/2008 (αριθµός
ΦΕΚ75/7.1.2009).
Κατά το πρώτο τετράµηνο του 2009, έγιναν εµφανείς οι επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης
στην αγορά των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. Η αλλαγή αυτή στις συνθήκες της αγοράς, όπως
αναφέρεται στις σηµειώσεις 3 και 4, έχει επίπτωση στην εκτίµηση της υπολειµµατικής αξίας του στόλου
των αυτοκινήτων της εταιρείας. Λόγω της επικρατούσας ρευστότητας στην αγορά του µεγάλου αριθµού
και της ποικιλίας των αυτοκινήτων , δεν είναι εφικτός ο υπολογισµός της επίδρασης στην αξία του
στόλου των αυτοκινήτων της Εταιρείας.

25.

Αναταξινοµήσεις κονδυλίων

Στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως για την χρήση 2007 και συγκεκριµένα στο κονδύλι πωλήσεις
µεταφέρθηκε το ποσό των € 1.896.500, που αφορά έσοδα από τόκους χρηµατοδοτικών µισθώσεων, από
την γραµµή Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα για σκοπούς καλύτερης απεικόνισης χωρίς να επηρεάζει
τα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση της εταιρίας.

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(45) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας βεβαιώνει ότι οι ανωτέρω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της
περιόδου 01.01-31.12.2008 έχουν εγκριθεί µε την από 6 Μαΐου 2009 απόφασή του.

Χαλάνδρι, 6 Μαΐου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ &
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Α.∆.Τ. Φ 050411

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΤΑΣ
Α.∆.Τ. Φ 019219

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ
Α.∆.Τ. Ν 072419

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ Α∆ΑΛΗ
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ 0027849, Α΄ ΤΑΞΗ

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(46) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία) που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31
∆εκεµβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το
σχεδιασµό, την εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή
και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, που
είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό
και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά
πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για
την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό
το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά όχι για την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε
ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της γνώµης µας.

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(47) από (48)

ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €)

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε
ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέµα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στις
σηµειώσεις Νο 3 και 4 επί των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων, στις οποίες γίνεται
αναφορά στον τρόπο προσδιορισµού της υπολειµµατικής αξίας των αυτοκινήτων που
συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία της Εταιρείας. Με βάση τις εφαρµοζόµενες
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, ο προσδιορισµός της υπολειµµατικής αξίας των αυτοκινήτων
στηρίζεται στην τακτική αξιολόγηση των επιδράσεων εξωτερικών παραγόντων, που ισχύουν
στην αγορά. Σηµειώνεται ότι, µε δεδοµένες τις αντιξοότητες που υπάρχουν στην αγορά των
αυτοκινήτων, η εκτίµηση των µεταβολών των παραγόντων αυτών εµπεριέχει σχετικό βαθµό
υποκειµενικότητας και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αναγκαία επανεκτίµηση της υπολειµµατικής
αξίας των αυτοκινήτων θα επηρεάσει τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία του στόλου των
αυτοκινήτων της Εταιρείας.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
α
οριζόµενων από τα άρθρα 43 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2009
ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς
Λογιστής
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 113
Λ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

∆ηµήτρης Σούρµπης
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 16891

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
(48) από (48)

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤHΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31/12/2008
Κύριοι Μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρίας για
την εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008, σας παρουσιάζουµε την
παρούσα έκθεσή µας για την πλήρη ενηµέρωσή σας επί των δραστηριοτήτων και των
προοπτικών της εταιρείας µας. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει
των ∆.Π.Χ.A / ∆.Λ.Π:
Γενικά
Η εταιρία OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που
έχει παρουσία µε δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά από το 1970 και είναι
γνωστή µε την επωνυµία AVIS, λειτουργούσε από τον Ιούλιο 1998 σαν θυγατρική
της Avis Europe Group Holdings BV. Την 25 Ιουλίου 2007 η µητρική εταιρία
µεταβίβασε το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής της στην Ελλάδα στην Τράπεζα
Πειραιώς έναντι τιµήµατος €25.500.000. Η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε επίσης την
χρηµατοδότηση της εταιρίας αντικαθιστώντας τα δάνεια που είχε λάβει ή εταιρία από
άλλη εταιρία του οµίλου της AVIS στο εξωτερικό και την στιγµή της πώλησης
ανερχόντουσαν σε περίπου €190 εκατοµµύρια. Η OLYMPIC Εµπορικές και
Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε σε συµφωνία µε την Avis Europe Group Holdings BV
απέκτησε το δικαίωµα χρήσης του ονόµατος AVIS στην Ελλάδα για 12 χρόνια.
∆ραστηριότητα
Η εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο µίσθωσης οχηµάτων έχει δύο κύριες
δραστηριότητες που είναι οι βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες µισθώσεις.
Οι βραχυχρόνιες µισθώσεις απευθύνονται προς ιδιώτες και εταιρίες για κάλυψη
περιστασιακών αναγκών τους για µικρά χρονικά διαστήµατα και παρουσιάζουν
έντονη εποχικότητα λόγω της αυξηµένης ζήτησης κατά την διάρκεια του καλοκαιριού
και της αύξησης των τουριστών.
Οι βραχυχρόνιες µισθώσεις εξυπηρετούνται από ένα πανελλαδικό δίκτυο 70 σταθµών
µίσθωσης εκ των οποίων οι µισοί ανήκουν στην εταιρία και οι υπόλοιποι έχουν δοθεί
σε αντιπροσώπους.
Η µακροχρόνια µίσθωση απευθύνεται σε εταιρίες και επαγγελµατίες για κάλυψη
µακροχρονίων αναγκών που κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.
Η συµµετοχή των δραστηριοτήτων της βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας µίσθωσης
στην διαµόρφωση του κύκλου εργασιών της εταιρίας είναι 20% και 80% αντίστοιχα.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρίας παρουσίασε αύξηση 13,47% σε σχέση µε
τον προηγούµενο χρόνο φθάνοντας σε € 92.995.669 µε περίπου ισόποση αύξηση
στους δύο τοµείς δραστηριότητας. Ο τοµέας της µακροχρόνιας µίσθωσης είναι αυτός
πάνω στον οποίο η εταιρία θα βασίσει την αναπτυξιακή της πολιτική τα επόµενα
χρόνια.
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Τα υποκαταστήµατα της εταιρίας είναι τα παρακάτω:
ΑΤΤΙΚΗ
• ΑΘΗΝΑ, Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 48, Τ.Κ.:105 58 (Σταθµός)
• ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ΣΠΑΤΑ, Τ.Κ.:190 04 (Σταθµός )
• ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΙΑΜΟΥ 13, Τ.Κ.:173 43 (Σταθµός)
• ΓΕΡΑΚΑΣ, ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 163, Τ.Κ.:15344 (Γκαράζ)
• ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ΣΠΑΤΑ, Τ.Κ.:190 04 (Χώρος
Στάθµευσης)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΘΕΣ/ΚΗ, Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 5 & ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 1, T.K.:546 24 (Σταθµός)
• ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ, Τ.Κ.:570 19 (Σταθµός)
• 14o ΧΛΜ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ, Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ, Τ.Κ.:570 19 (Γκαράζ)
• ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ, Τ.Κ.:570 19 (Χώρος Στάθµευσης)
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
• Λ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΡΑ, Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Τ.Κ.:630 81 (Σταθµός)
• ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ, Τ.Κ.:630 77 (Σταθµός)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
• ΠΑΤΡΑ, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16-ΓΚΟΤΣΗ & ΤΖΟΥΡΤΖ, Τ.Κ.:262 23
(Σταθµός)
ΕΠΤΑΝΗΣΑ
• ΕΘΝ. ΛΕΥΚΙΜΗΣ 29, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ.:491 00 (Σταθµός)
• ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Τ.Κ.: 491 00 (Σταθµός)
• ΑΧΑΡΑΒΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ.:491 00 (Σταθµός)
• ΣΤΡΑΒΟΠΟ∆Η 7, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Τ.Κ.: 291 00 (Σταθµός)
• ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Τ.Κ.:291 00 (Γκαράζ)

ΚΡΗΤΗ
• 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 48, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, T.K.:710 00 (Σταθµός)
• ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ.:714 08 (Σταθµός)
• ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ.:731 00 (Σταθµός)
• ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,Τ.Κ:700 14 (Σταθµός)
• ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 58, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ.:731 34 (Σταθµός)
• ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ.:731 00 (Σταθµός)
• ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 1, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ.:741 00 (Σταθµός)
• ΠΛΑΚΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ.:741 00 (Σταθµός)
• ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΛΟΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Τ.Κ.:722 00 (Σταθµός)
• ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΒΙΠΕ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ.:710 01 (Γκαράζ)
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∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
• Λ. ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ, ΙΑΛΥΣΟΣ, T.K.:851 01 (Σταθµός)
• ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟ∆ΟΥ, ΡΟ∆ΟΣ, Τ.Κ.:851 00 (Σταθµός)
• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΡΟ∆ΟΣ, Τ.Κ.:851 00(Σταθµός)
• ΘΕΣΗ ΡΕΝΗ-ΛΑΡ∆ΟΣ, ΓΕΝΝΑ∆Ι, Τ.Κ.:851 09 (Σταθµός)
• 5ο ΧΛΜ ΡΟ∆ΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΡΟ∆ΟΣ, Τ.Κ.:851 00 (Σταθµός)
• ΚΩΣ, ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 62, Τ.Κ.:853 00 (Σταθµός)
• ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ, ΚΩΣ, Τ.Κ.:853 00 (Γκαράζ)
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
•
•
•

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ, Τ.Κ.: 847 00 (Σταθµός)
ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ.:846 00(Σταθµός)
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Τ.Κ.: 846 00 (Σταθµός)

Αποτελέσµατα

Το µικτό περιθώριο κέρδους το 2008 αντιπροσωπεύει το 27,91% του κύκλου
εργασιών ενώ κατά την χρήση του 2007 αντιπροσώπευε το 24,98%, βελτίωση 2,93%,
που προέρχεται από την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των εξόδων του στόλου των
αυτοκινήτων.
Τα οργανικά έξοδα στη χρήση του 2008 αυξήθηκαν σε σχέση µε το 2007 κατά 4,33%
λόγω της αύξησης κυρίως των εξόδων διοίκησης, µειωµένα κατά 0.72% σε σχέση µε
τις πωλήσεις.
Οι πιο πάνω λόγοι οδήγησαν σε αύξηση 39,20% των αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης
το 2008 σε σχέση µε το 2007.
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα το 2008 παρουσίασαν αύξηση 31,67% σε
σχέση µε το 2007. Οι λόγοι αυτής της αύξησης ήταν η αυξηµένη ανάγκη σε
κεφάλαια για την χρηµατοδότηση της αγοράς νέων αυτοκινήτων και η αύξηση των
επιτοκίων δανεισµού.
Ο φόρος εισοδήµατος διαµορφώθηκε σε €2.051.233 πιστωτικός το 2008 σε σχέση µε
€3.649.271 το 2007. Η µεγάλη αυτή διαφοροποίηση οφείλεται στη θετική επίδραση
από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή για τον υπολογισµό του
αναβαλλόµενου φόρου και από την προσαρµογή των αποσβέσεων κυρίως των
αυτοκινήτων.
Στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως για την χρήση 2007 και συγκεκριµένα στο
κονδύλι πωλήσεις µεταφέρθηκε το ποσό των € 1.896.500, που αφορά έσοδα από
τόκους χρηµατοδοτικών µισθώσεων, από την γραµµή Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα/έξοδα για σκοπούς καλύτερης απεικόνισης χωρίς να επηρεάζει τα
αποτελέσµατα και την καθαρή θέση της εταιρίας
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Αναλυτικά η διάρθρωση του υπό εξέταση ισολογισµού καθώς και τα συγκριτικά
στοιχεία της προηγούµενης χρήσης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
(ως ποσοστό επί του συνόλου του ενεργητικού)

2008

2007

76,90%

76,72%

23,10%

23,28%

8,23%

7,12%

11,18%

77,20%

80,59%

15,68%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
(ως ποσοστό επί του συνόλου του ενεργητικού)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
(ως ποσοστό επί του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων)
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
(ως ποσοστό επί του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων)
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
(ως ποσοστό επί του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων)

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.06.2008
Στην συνεδρίαση της συνέλευσης ελήφθη η πιο κάτω απόφαση.
• Έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η έκδοση
κοινού οµολογιακού δανείου ύψους € 20.000.000 µε οργανωτή και διαχειριστή την
Τράπεζα Πειραιώς µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση των εργασιών της εταιρίας σε
αντικατάσταση του υφιστάµενου προγράµµατος βραχυπρόθεσµου δανεισµού.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.12.2008
Στην συνεδρίαση της συνέλευσης ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις.
•

Εγκρίθηκε η Έκθεση Εκτίµησης του Ενεργητικού και του Παθητικού των
συγχωνευοµένων εταιριών OLYMPIC Εµπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Α.Ε. και ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ, και του προσδιορισµού των καθαρών θέσεων και των ιδίων κεφαλαίων
αυτών, ως και η σχέση ανταλλαγής των µετοχών τους, που συντάχθηκε από την
Επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 4 του Κ.Ν 2190/1920.
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•

Εγκρίθηκε το από 8.9.2008 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της εταιρίας µε την
ανώνυµη εταιρία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε σκοπό την σύσταση νέας ανώνυµης εταιρίας.

•

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Καταστατικού της νέας ανώνυµης εταιρίας που θα προκύψει
από την συγχώνευση της εταιρίας µε την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ».

H εταιρία είναι ευαίσθητη σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και δίνει
ιδιαίτερη σηµασία στη συντήρηση των αυτοκινήτων, και στον περιορισµό των
αποβλήτων µε ανακύκλωση των λιπαντικών.
Ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας ώστε το ανθρώπινο δυναµικό µας να παρέχει την βέλτιστη
εξυπηρέτηση των πελατών µας. Οι εργαζόµενοι συµµετέχουν σε όλα τα επίπεδα, η
γνώση και οι δεξιότητες τους αναπτύσσονται σε καθηµερινή βάση. Η εταιρία
επενδύει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού σε όλα τα επίπεδα και για όλες
τις θέσεις.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009
Λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη οικονοµική κατάσταση η διοίκηση κάνει όλες
τις ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες για την διασφάλιση και συνέχιση της
κερδοφορίας της επιχείρησης.
Όσον αφόρα τις µακροχρόνιες µισθώσεις αναµένεται µείωση του ρυθµού ανάπτυξης
σε σχέση µε το 2008.
Πιο συγκεκριµένα στον κλάδο της µακροχρόνιας µίσθωσης τα προσφερόµενα
µισθώµατα λαµβάνουν υπόψη την µελλοντική διαµόρφωση των υπολειµµατικών
αξιών των αυτοκινήτων σε χαµηλότερα επίπεδα ώστε να διασφαλισθεί η κερδοφορία
για τις νέες πωλήσεις ενώ παράλληλα παρακολουθείται στενά η εξέλιξη των τιµών
των µεταχειρισµένων για τα αυτοκίνητα που έχουν επιστραφεί και διατίθενται προς
πώληση.
Γενικότερα η εταιρία προσανατολίζεται στην διατήρηση και ανάπτυξη ενός υγιούς
πελατολογίου που θα προσφέρει στην διατήρηση της κερδοφορίας και της
µελλοντικής ανάπτυξης του κλάδου.
Τα µηνύµατα για τον διεθνή τουρισµό δεν είναι ενθαρρυντικά και αναµένεται να
έχουν αντίκτυπο στον τοµέα των βραχυχρόνιων µισθώσεων. Σε αντιστάθµισµα της
αναµενόµενης µείωσης εσόδων η εταιρία σχεδιάζει την κάλυψη αναγκών σε νέα
αυτοκίνητα µε την χρησιµοποίηση αυτοκινήτων που επιστρέφονται µετά την λήξη
της µακροχρόνιας µίσθωσης. Το τελευταίο θα έχει σαν αποτέλεσµα την µη δέσµευση
επιπλέον κεφαλαίων για την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων βελτιώνοντας έτσι κτην
ταµειακή ρευστότητα.
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ο κύριος όγκος των συναλλαγών της εταιρίας πραγµατοποιείται εντός της ευρωζώνης
άρα ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος .
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών .
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε τη διατήρηση ικανών ρευστών
διαθεσίµων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2008
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας καθώς και οι λογιστικές αρχές που
εφαρµόστηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις Σηµειώσεις επί των οικονοµικών
καταστάσεων για τη περίοδο 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η µεταβολή των µεγεθών της εταιρίας
κατά το 2008 συγκριτικά µε την οικονοµική χρήση 2007.

Αποτελέσµατα χρήσης
(ποσά σε € χιλ.)
Πωλήσεις
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης & διάθεσης
Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης
Κέρδη προ φόρων, τόκων ,αποσβέσεων(EBITDA)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) -καθαρά
Κέρδη προ φόρων

2008

2007

92.996
25.954
(7.599)
18.354
54.382
(13.411)
4.943

81.956
20.470
(7.284)
13.186
45.364
(10.185)
3.000

Στοιχεία Ισολογισµού
(ποσά σε € χιλ.)
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2008

2007

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων

73.488
256.370
85.440
29.673
26.181
291.945

%
Μεταβολή
13,47%
26,79%
4,33%
39,20%
19,88%
31,67%
64,77%

%
Μεταβολή

62.746
42.281

17,12%

65.519
24.569
19.186
250.384

30,41%
20,77%
36,46%
16,60%
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

Γενική ρευστότητα
(Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις)
Ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων / ίδια κεφάλαια
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα / EBITDA
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Σύνολο
περιουσιακών στοιχείων

2008
0,29

2007

3,55
11,15
0,19
23,10%

4,27
13,05
0,15
23,28%

1,48

Κύριοι µέτοχοι,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ενηµερώνει ότι δεν θα διανεµηθεί µέρισµα για
την οικονοµική χρήση που έληξε στις 31/12/2008.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Α.∆.Τ Φ 050411
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αποτελείται
από οχτώ (8) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας “ΟLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” που χορήγησα µε ηµεροµηνία 19 Mαίου
2009.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2009

Ο Ορκωτής Ελεγκτής Λογιστής

∆ηµήτρης Σούρµπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891

ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113
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OLYMPIC ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ & ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ Á.Å.
ÁÑ.Ì.Á.Å. 1497/01ÁÔ/Â/86/2159
Âáó. Ãåùñãßïõ 50Á, ×áëÜíäñé 15233
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ áðü 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2008 ìÝ÷ñé 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2008 (ÐÏÓÁ ÅÊÖÑÁÓÌÅÍÁ ÓÅ ×ÉËÉÁÄÅÓ ÅÕÑÙ)
(ÄçìïóéåõìÝíá âÜóåé ôïõ í. 2190,Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ)
Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò "OLYM PIC ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ & ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
Á.Å".Óõíéóôïýìå åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôçí åôáéñßá, íá áíáôñÝîåé óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç ôçò
åôáéñßáò üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ç Ýêèåóç ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ëïãéóôÞ.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Äéåýèõíóç Ýäñáò: Âáó. Ãåùñãßïõ 50Á, ×áëÜíäñé
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñéþí: 1497/01ÁÔ/Â/86/2159
Áñìüäéá Õðçñåóßá: Íïìáñ÷ßá Áèçíþí Áíáôïëéêüò ÔïìÝáò Ä/íóç ÁÅ & ÅÌÐÏÑÉÏÕ
Çìåñ.Ýãêñéóçò ôùí åôÞóéùí ïéêïí.êáôáóôÜóåùí(áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): 19 ÌáÀïõ 2009
Ïñêùôüò åëåãêôÞò ëïãéóôÞò: ÄçìÞôñçò Óïýñìðçò (ÁÌ ÓÏÅË: 16891)
ÅëåãêôéêÞ åôáéñßá: PriceWaterhouseCoopers A.E.
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôþí: Ìå óýìöùíç ãíþìç - èÝìá Ýìöáóçò

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (åôÞóéá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. €.
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý
ÐåëÜôåò êáé ëïéðÝò áðáéôÞóåéò
ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
Âñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á)
Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï
ËïéðÜ óôïé÷åßá ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (á)
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (å) = (á) + (â)

31/12/2008
225.841
85.440
6.845
318.126

ÓÕÍÈÅÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ
Óðýñïò Ðáðáóðýñïõ / Ðñüåäñïò
ÇñáêëÞò ÐÝôôáò / Áíôéðñüåäñïò & Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò
ÉùÜííçò ÌáõñÝëïò / Áíôéðñüåäñïò
ÄçìÞôñéïò Ðáðáäçìçôñßïõ/ÌÝëïò
Ãåþñãéïò ÄñÜêïò/ÌÝëïò
Öñåéäåñßêïò Ößóóåñ/ÌÝëïò
Éùí-Ðáýëïò ÅããëÝæïò/ÌÝëïò
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ åôáéñßáò: www.avis.gr

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ (åôÞóéá)
31/12/2007 ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. €.
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
194.229
65.518
9.823
269.570

ÊáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ÷ñÞóçò
(1/1/2008 êáé 1/1/2007 áíôßóôïé÷á)
Êáèáñü êÝñäïò / (æçìéÜ) ÷ñÞóçò
Áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ÷ñÞóçò
(31/12/2008 êáé 31/12/2007 áíôßóôïé÷á)

19.186
6.995

19.240
(3.649)
3.595

26.181
19.186
208.103
22.739 ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (åôÞóéá)
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
19.542 ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. €.
250.384 ÊÝñäç /(ÆçìéÝò) ðñï öüñùí
4.944
3.000
11.385 ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
7.801 ÁðïóâÝóåéò
36.027
32.177
19.186 ÐñïâëÝøåéò
17
319
269.570 ÊÝñäïò /(ÆçìéÜ) áðü ðþëçóç ðáãßùí
752
(135)
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá
13.411
10.186
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (åôÞóéá)
ÐëÝïí/ ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ
(ðïóÜ åêöñáóìÝíá óå € ÷éë.)
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
(174)
(1.430)
Êýêëïò åñãáóéþí
92.996
81.956 Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí
1.742
1.664
ÌéêôÜ êÝñäç
25.954
20.470 (Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí ôñáðåæþí)
Ìåßïí:
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá
(13.405)
(10.586)
áðïôåëåóìÜôùí êáé áðïóâÝóåùí
54.382
45.364
Ôüêïé Ýóïäá áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò ìéóèþóåéò åéóðñá÷èÝíôåò
1.088
1.897
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé
(2.121)
(3.172)
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
18.354
13.186
Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü
ÊÝñäç ðñï öüñùí
4.944
3.000 ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á)
42.281
33.920
Ìåßïí öüñïé
2.051
(6.650)
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ öüñùí
6.995
(3.649) ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí
ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí - áõôïêéíÞôùí
(116.643)
(108.514)
ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí
(402)
(311)
1. O áñéèìüò áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óôçí åôáéñåßá êáôÜ ôçí 31/12/2008 êáé ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé
Üûëùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí
32.831
41.164
31/12/2007 áíÝñ÷ïíôáí óå 292 êáé 280 áíôßóôïé÷á.
2. Ç åôáéñåßá Ý÷åé åëå÷èåß öïñïëïãéêÜ ìÝ÷ñé êáé ôçí ÷ñÞóç 2007.
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò
13
25
3. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò åôáéñßáò ðåñéëáâÜíïíôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò êáôáóôÜóåéò Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü
ôçò ôñÜðåæáò Ðåéñáéþò.
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â)
(84.201)
(67.635)
4. Óôéò 31/12/2008 åãêñßèçêå áðï ôçí Íïìáñ÷ßá áñéèìüò ÖÅÊ 75/7.01.2009 ç óõã÷þíåõóç ×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ôçò åôáéñßáò ìå ôçí áíþíõìç åôáéñßá Ðåéñáéþò Best Leasing äéá óõóôÜóåùò íÝáò áíþíõìçò ÅéóñïÝò ìåßïí åêñïÝò áðü áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáéïõ
0
3.595
åôáéñßáò.
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá
38.950
210.474
5. Åðß ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç.
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí
0
(178.321)
6. Ôï èÝìá Ýìöáóçò ôçò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ, áöïñÜ ôïí ôñüðï Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü
ðñïóäéïñéóìïý ôçò õðïëåéììáôéêÞò áîßáò ôùí áõôïêéíÞôùí-ðáãßùí ôçò åôáéñåßáò.
÷ñçìáô/êÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã)
38.950
35.747
7. Óôçí êáôÜóôáóç áðïôåëåóìÜôùí ÷ñÞóåùò ãéá ôçí ÷ñÞóç 2007 êáé óõãêåêñéìÝíá óôï
ÊáèáñÞ áýîçóç/(ìåßùóç) óôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé
êïíäýëé ðùëÞóåéò ìåôáöÝñèçêå ôï ðïóü ôùí € 1.896.500, ðïõ áöïñÜ Ýóïäá áðü ôüêïõò
éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã)
(2.970)
2.032
÷ñçìáôïäïôéêþí ìéóèþóåùí, áðü ôçí ãñáììÞ ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Ýóïäá/Ýîïäá ãéá óêïðïýò ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ÷ñÞóçò
7.287
5.231
êáëýôåñçò áðåéêüíéóçò ÷ùñßò íá åðçñåÜæåé ôá áðïôåëÝóìáôá êáé ôçí êáèáñÞ èÝóç ôçò
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ÷ñÞóçò
4.318
7.287
åôáéñßáò.
35.576
232.795
23.575
291.945
11.385
14.796
26.181
318.126

ÓÕÍÁËËÁÃÅÓ ÌÅ ÓÕÍÄÅÄÅÌÅÍÁ ÌÅÑÇ
ÁãïñÝò õðçñåóéþí
Õðï÷ñåþóåéò
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá
Ôüêïé ÷ñåùóôéêïß
ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé
ìåëþí ôçò äéïßêçóçò
ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.

Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ Ä.Ó &
ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ

ÓÐÕÑÏÓ ÐÁÐÁÓÐÕÑÏÕ
Á.Ä.Ô. Ö 050411

ÇÑÁÊËÇÓ ÐÅÔÔÁÓ
Á.Ä.Ô. Ö 019129

×áëÜíäñé, 6 ÌáÀïõ 2009
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3.102
288.442
1.661
3.759
267
3
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