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B.1.1:Ισολογισµός - Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

2015____ 2014____Σηµειώσεις_________

 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
        Ενσώµατα πάγια
                Ακίνητα        176.900,62       166.319,38
                Μηχανολογικός εξοπλισµός              0,00             0,00
                Λοιπός εξοπλισµός         34.295,20        29.006,42
                Επενδύσεις σε ακίνητα              0,00             0,00
                Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία              0,00             0,00
                Λοιπά ενσώµατα στοιχεία              0,00             0,00
                Σύνολο        211.195,82       195.325,80
        Αυλα πάγια στοιχεία
                ∆απάνες ανάπτυξης              0,00             0,00
                Υπεραξία              0,00             0,00
                Λοιπά άυλα              0,00             0,00
                Σύνολο              0,00             0,00
        Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή              0,00             0,00

        Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
                ∆άνεια και απαιτήσεις              0,00             0,00
                Χρεωστικοί τίτλοι              0,00             0,00
                Συµµετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες      1.190.171,16     1.238.446,72
                Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι              0,00             0,00
                Λοιπά         12.741,56        11.878,37
                Σύνολο      1.202.912,72     1.250.325,09
        Αναβαλλόµενοι φόροι              0,00             0,00
        Σύνολο µη κυκλοφορούντων      1.414.108,54     1.445.650,89
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
        Αποθέµατα
                Ετοιµα και ηµιτελή προιόντα              0,00             0,00
                Εµπορεύµατα              0,00        43.381,84
                Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά              0,00             0,00
                Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία              0,00             0,00
                Προκαταβολές για αποθέµατα         22.080,50        11.527,65
                Λοιπά αποθέµατα              0,00             0,00
                Σύνολο         22.080,50        54.909,49
        Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
                Εµπορικές απαιτήσεις        194.246,83       341.820,53
                ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου          2.450,04         2.450,04
                Λοιπές απαιτήσεις          1.000,00         8.051,59
                Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία          3.349,00         3.349,00
                Προπληρωµένα έξοδα            999,72         1.421,26
                Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα            677,50            38,48
                Σύνολο        202.723,09       357.130,90
        Σύνολο κυκλοφορούντων        224.803,59       412.040,39
Σύνολο ενεργητικού      1.638.912,13     1.857.691,28
Καθαρή θέση
        Καταβληµένα κεφάλαια
                Κεφάλαιο      1.012.000,00     1.012.000,00
                Υπερ το άρτιο       -829.393,53      -387.530,09
                Καταθέσεις ιδιοκτητών              0,00             0,00
                Ιδιοι τίτλοι              0,00             0,00
                Σύνολο        182.606,47       624.469,91
        ∆ιαφορές εύλογης αξίας
                ∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων              0,00             0,00
                ∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση              0,00             0,00
                ∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστλαθµισης ταµειακών ροών              0,00             0,00
                Σύνολο              0,00             0,00
        Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο



B.1.1:Ισολογισµός - Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

2015____ 2014____Σηµειώσεις_________

 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

                Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού              0,00             0,00
                Αφορολόγητα αποθεµατικά              0,00             0,00
                Αποτελέσµατα εις νέο              0,00             0,00
                Σύνολο              0,00             0,00
        Συναλλαγµατκές  διαφορές              0,00             0,00
        Σύνολο καθαρής θέσης        182.606,47       624.469,91
Προβλέψεις
        Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους              0,00             0,00
        Λοιπές προβλέψεις              0,00             0,00
        Σύνολο              0,00             0,00
Υποχρεώσεις
        Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
                ∆άνεια         76.248,90        62.976,18
                Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         88.217,39        69.170,02
                Κρατικές επιχορηγήσεις              0,00             0,00
                Αναβαλλόµενοι φόροι              0,00             0,00
                Σύνολο        164.466,29       132.146,20
        Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
                Τραπεζικά δάνεια        920.412,40       910.825,81
                Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων              0,00             0,00
                Εµπορικές υποχρεώσεις        352.045,47       175.299,85
                Φόρος εισοδήµατος              0,00             0,00
                Λοιποί φόροι και τέλη         11.247,31         3.483,14
                Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης          4.986,25         8.318,43
                Λοιπές υποχρεώσεις              0,00             0,00
                Έξοδα χρήσεως δουλευµένα          3.147,94         3.147,94
                Έσοδα επόµενων χρήσεων              0,00             0,00
                Σύνολο      1.291.839,37     1.101.075,17
        Σύνολο υποχρεώσεων      1.456.305,66     1.233.221,37
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων      1.638.912,13     1.857.691,28

ΣΤΑΜΟΥ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕ

Ο Λογιστής_________Ο Νοµίµος Εκπροσώπος___________________
ΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΦΜ:095588323
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α

,   /  /



CAR N MOTION A.E.E.A

E.O.ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ-ΑΡΤΑΚΗΣ  ΧΑΛΚΙ∆Α
Α.Φ.Μ.:    999491939
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 46611022000

B.2.1:Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία

2015____ 2014____Σηµειώσεις_________

 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύκλος εργασιών(καθαρός)      1.405.093,36     1.608.932,56
Κόστος πωλήσεων     -1.331.886,42    -1.519.902,28
Μικτό αποτέλεσµα         73.206,94        89.030,28
Λοιπά συνήθη έσοδα         59.910,40        81.273,32

       133.117,34       170.303,60
Έξοδα διοίκησης       -115.547,15      -114.742,78
Έξοδα διάθεσης       -136.189,56      -140.241,19
Λοιπά έξοδα και ζηµιές              0,00             0,00
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)              0,00             0,00
Κέρδη & ζηµιές από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων        240.716,00       574.736,81
Κέρδη & ζηµιές από επιµέτρηση στην εύλογη αξία              0,00             0,00
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων              0,00        70.445,50
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας              0,00             0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη              0,00             0,00
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων        122.096,63       560.501,94
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα         22.258,60         2.498,72
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα        -85.874,25      -121.137,22
Αποτέλεσµα προ φόρων         58.480,98       441.863,44
Φόροι εισοδήµατος              0,00             0,00
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους         58.480,98       441.863,44

ΣΤΑΜΟΥ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΜ:095588323

Ο Λογιστής_________Ο Νοµίµος Εκπροσώπος___________________

Αρ.Μητρ.Αδ.:Α

,   /  /
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                                                                            ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
                                       ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 
                   (βάσει των διατάξεων του κωδικοπoιημένου  Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,  
                                        με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)  

 
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που 
έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας  

 
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου 

αυτού.  

Δεν έγινε  

 
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής 
εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».  

Δεν έγινε  

 
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 
σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.  

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  

 
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με 

αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.  

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  

 
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 
αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
διατάξεως αυτής.  

Δεν έγινε.  

 
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να 

καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.  

Δεν χρειάστηκε να γίνουν  

 
§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων  
(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και 
υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.  

 
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία 
είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις 

προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.  
 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.  
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(3) Οι συμμετοχές της εταιρίας αφορούν στην συμμετοχή της στην θυγατρική της εταιρία 
«CAR n’ MOTION CAR RENTAL & INSURANCE CONSULTING AE» οι οποίες αποτιμήθηκαν 

στην τιμή κτήσεως.  

 (4) Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις, που αφορούν σε συμμετοχή της 

εταιρίας στην Τράπεζα Ευβοίας, αποτιμήθηκαν στην τιμής κτήσεως.   

Επιπροσθέτως αναφέρουμε  ότι επειδή η Τράπεζα Εύβοιας τελεί υπό εκκαθάριση δεν είναι 

γνωστή η ακριβής ονομαστική αξία των μετοχών της . 

.(5) Δεν υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισαγμένοι στο 

χρηματιστήριο.  

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα –εμπορεύματα (αυτοκίνητα) αποτιμήθηκαν στην 

 τιμή κτήσεως. 

 (7) Δεν υπάρχουν από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα.  

(8) Δεν υπάρχουν υπολείμματα και τα υποπροϊόντα.  
 (β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει 

γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:  
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές 
αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ 

παράγραφος 4 στοιχείο β,  
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας 
που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς 

και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.  
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την 
έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και 

προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα 
των μελλοντικών ταμειακών ροών,  
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε 

εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»  

 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.  

 
(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει 
γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να 

γνωστοποιούνται:  

 
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:  

 
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια  

 
από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  

 
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του 
άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να 
γνωστοποιούνται:  

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε 
των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,  

- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν 
στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»  

 

- Δεν έγινε αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων  στην εύλογη αξία τους , η λογιστική 

αξία τους δε εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από την εύλογη αξία τους  
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(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων 
εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 

διαφορών.  

(1) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις ήταν εκφρασμένα σε €, ως εκ τούτου δεν προέκυψαν 

συναλλαγματικές διαφορές.  

(2) Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων 

στοιχείων  

(3) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε Ξ.Ν.  

(4) Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα στο εξωτερικό.  

 
(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. 

Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.  

Δεν έγινε.  
(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών  

Δεν έγινε.  
(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των 

αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι 
αξιόλογη.  

Δεν υπάρχει διαφορά.  
(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό 
νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση 
της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».  

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  

 
§ 3. ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  

 
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως).  
 
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 

διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή 
την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων 
αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.  

Δεν υπάρχουν.  
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα 
ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» 

και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».  

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  

 
§ 4. Συμμετοχές  
(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό 
μεγαλύτερο από 10% .  

Η εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «CAR  n’ MOTION CAR 

RENTAL & INSURANCE CONSULTING AE» με ποσοστό 65,21%  και κατέχει  2.090.769 

μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 
 Η Καθαρή Θέση της Θυγατρικής εταιρίας την 31.12.2015 ανήλθε στο ποσό των 988.665,05 

ευρώ και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2015 -31/12/2015  ανήλθαν στο ποσό των 
18.725,22  ευρώ.  

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρία είναι 
απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.  

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
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(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄:  Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.  

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  

 
§ 5. Αποθέματα  

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 
αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.  

Δεν έγινε παρέκκλιση.  

 
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 
και λόγοι στους οποίους οφείλονται.  

 

Δεν υπάρχουν. 

 
§6. Μετοχικό Κεφάλαιο  
 
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.  

 

 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

Συνολική Αξία  

Κοινές μετοχές (ονομαστικές ή 

ανώνυμες)  

202.400  5,00  1.012.000,00  

Προνομιούχες μετοχές ονομαστικές ή 

ανώνυμες)  

-  -  -  

Σύνολο  202.400  5,00  1.012.000,00  

 
(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου.  

Δεν εκδόθηκαν  
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς 
δικαιώματα.  

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.  

Δεν αποκτήθηκαν.  
§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός 

Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη  

 
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό  

είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος 
υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.  
 

Δεν υπάρχουν 

  
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν 

εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων 
παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 

Δεν υπάρχουν 
 
(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού 

διακανονισμών της εταιρίας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρία, 
εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η 
δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της 



 5 

Εταιρίας. 
 

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί. 
 
(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό 

τους συνήθης όρους της αγοράς από την εταιρία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά 
των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα 
σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 

οικονομικής θέσης της εταιρίας.  

 

Δεν υπάρχουν.  

 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 
ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, 

εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.  

 

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2008,2009,2010,2011,2012,2013 , 2014 και 2015 

δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και 

οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 

στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές 

καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Σημειώνεται όμως ότι η εταιρία έχει εναρμονιστεί και 

εφαρμόζει ορθά τις σχετικές φορολογικές διατάξεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

περίπτωση να προκύψουν σημαντικά ποσά διαφορών φορολογικού ελέγχου.  

 
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 

Υπάρχουν 
 

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.  

 

Δεν υπάρχουν  

 
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει 
στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:  

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές 
αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ 
παράγραφος 4 στοιχείο β,  

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας 
που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς 
και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.  

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την 
έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και 
προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα 

των μελλοντικών ταμειακών ροών,  
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε 
εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια »  

 

Δεν έγινε αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία τους 

 
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει 
γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να 
γνωστοποιούνται:   
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αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:  
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από 

τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  

 
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του 
άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να 

γνωστοποιούνται:  

 
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων    του ενεργητικού 
είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της 

λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική 
αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί»  

 

Δεν έγινε αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία τους , η λογιστική 

αξία τους δε εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από την εύλογη αξία τους  

 

 
§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

  
- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».  

 

1) Έξοδα επόμενων χρήσεων :                                 €  1.421,26 

 

Ασφάλιστρα επόμενης χρήσεως       €  1.338.46 

Φόροι τέλη επομένων χρήσεων        €         82,80 

 

 

 

2) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                                  €  2.450,04 

 

Επιδότηση ΙΚΑ από ΟΑΕΔ                         €   2.450,04  

  

3) Δουλευμένα έξοδα της χρήσης                            €  3.147,94    

                   

Πρόστιμο Νομιμοποίησης  παταριού     €  3.147,94  

 
 § 9. Λογαριασμοί τάξεως  

 
- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται 

η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.  

 Yπάρχουν  
§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες  

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την 
εταιρία.  

       Δεν υπάρχουν 

 
§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως  

 
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: 
 Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.  
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 Υπάρχουν 

  

Αμοιβές προέδρου Δ.Σ. :     27.999,96 € 
 
 

  
 (β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα 

σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρείας. 

  

Δεν υπάρχουν  

 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές) 

  
Δεν υπάρχουν  

 
§ 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

  
(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 
§ 15 εδάφιο α’).  

 

(1) Εμπορικής δραστηριότητας:  

     - Εσωτερικού                         € 1.594.176,00  

    - Εξωτερικού                           € 0,00  

(2) Παροχής Υπηρεσιών:  

     - Εσωτερικού                          €       14.756,,56 

 
Σύνολο       :                                      € 1.608.932,56 

 
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο 
«Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό 

αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με 
ημερομίσθιο 

αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με 

ημερομίσθιο.  

 

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα  :     3  

 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:  

 

    - Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό  :   άτομα 3  

    - Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα          :        0 

 
Σύνολο άτομα   :   3  
 

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:  

 

- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:  

 

- Μισθοί                                                                    €   48.457.03 
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Αποζημιώσεις έμμισθου προσωπικού:             €     5.279.17 

Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού       :               €            50.00 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα        €   11.960,88 (ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 

                                                                          ΣΥΝΟΛΟ :      €    65.747,08 

 
(γ)  Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων 

(δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι 
σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών 

ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 

  
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                         

 

Φορολογικά Πρόστιμα :                                               482,34 

Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών:       215,43 

Λοιπά :                                                                                       26,62 
                                                                 ΣΥΝΟΛΟ:              724,39 
 

Έκτακτες ζημίες                                                                                  49.495,46 
Ζημίες από ανεπίδ. είσπραξης απαιτήσεις 
 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                             

 
Έκτακτα Κέρδη  

Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων      2.498,13 

 
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». 

«Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων».  

Δεν υπάρχουν  
(ε) Άρθρο 43α § 1-κ : «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά 
το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο:  

Δεν υπάρχουν  

 
§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και και 
εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας  

`  
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 
διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και 

των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.  
 

1. Για την ενίσχυση της ρευστότητας και της καθαρής θέσης της εταιρίας μας  , η εταιρία 

προέβη στην πώληση μετοχών  με τις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της 

θυγατρικής της εταιρίας   « Car n’ Motion Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Ασφαλιστικοί 

Σύμβουλοι  Ανώνυμη Εταιρία», τις οποίες κατείχε στο χαρτοφυλάκιό της, με αξία 

πώλησης σημαντικά μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία των μετοχών.  

Από τη συναλλαγή αυτή προέκυψε  καθαρό κέρδος  ύψους : 574.736,81 ευρώ  για 

την εταιρία μας , με άμεση συνέπεια την σημαντική βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων 

της εταιρίας.                                                                                                                                                                                                                                          
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     2.          Κατά τη χρήση του έτους 2015  η εταιρία πέτυχε τη μείωση του συνολικού 

                   τραπεζικού της δανεισμού   κατά το ποσό των 41.906,68 ευρώ και τη μείωση του 

                   χρηματοοικονομικού κόστους (τόκοι) κατά  6.500,00 ευρώ σε σχέση με τη χρήση  

                   του 2014. 

 

3.    Για το 2015 η εταιρία πέτυχε  : α) αύξηση του τζίρου στις πωλήσεις αυτοκινήτων σε      

σχέση με τη χρήση του 2014 κατά ποσοστό   14.51%  και β)  αύξηση του Μεριδίου  

Αγοράς  στο 21,7% σε   σχέση με το έτος 2014  όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανήρχετο 

στο 16,9% και το έτος 2013 στο  14,6%. 

 

 

 

                                                                                  Χαλκίδα,    30-05-2016 

 

 

 

  

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &     ΔΣ                                 ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.                                          Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΑΣ                         ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΖΟΛΗΣ                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 


