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Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας υποβάλλουμε τον ισολογισμό, την κατάσταση 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής 
θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 και τις σημειώσεις επί 

των οικονομικών καταστάσεων.  
 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΡΗΑΛ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 150 του N.4548/2018 
και αναφέρεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή. 
 

Η Εταιρεία είναι προς το παρόν αδρανής, καθότι οι συμβάσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων στις οποίες ήταν 

συμβεβλημένη έχουν λήξει.  Συνεχίζει να λειτουργεί, προς το παρόν δανείζοντας τους δύο υπαλλήλους της 
στην Alpha Leasing A.E, για σκοπούς καλύψεως των καθημερινών αναγκών της τελευταίας.   

H πρόθεση της Διοίκησης είναι να ενεργοποιηθούν νέες συμβάσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων και να 
δραστηριοποιηθεί ξανά η Εταιρεία. 

 
 

Απολογισμός των εργασιών της Εταιρείας 

       
Η κλειόμενη χρήση αποτελεί την ενδέκατη χρήση λειτουργίας  της Εταιρείας. Στις 31.12.2019, το 

αποτέλεσμα μετά από φόρο είναι ζημίες Ευρώ 14,1 χιλ. και διαμορφώνεται καθαρή θέση Ευρώ 292 χιλ. Η 
Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές. 

 

Ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Εταιρεία αυτή τη στιγμή, είναι η ραγδαία μετάδοση της 
ασθένειας του Κορωνοϊού (COVID-19), όσον αφορά την προστασία του προσωπικού της και την δυνητική 

ενεργοποίηση νέων συμβάσεων εκμίσθωσης αυτοκινήτων.  
Επειδή η Εταιρεία συστεγάζεται με την Alpha Leasing A.E, τα μέτρα για την προστασία του προσωπικού 

της έχουν παρθεί από κοινού (π.χ. ελεγχόμενες παρουσίες, αγορά μασκών και αντισηπτικών, τήρηση 

αποστάσεων), και αναλόγως προσαρμόζονται ανάλογα με τα διαγγέλματα της Κυβερνήσεως. 
 

 
Υποκαταστήματα  

 
Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.  

 

 
Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

 
Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 

 

 
Χρήση Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 
Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που συντάσσονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αναφέρονται αναλυτικά: 
 

- οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης 

συναλλαγής, για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και 
 



 

 

- η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο 

ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. 

 
 

Κοινωνικός Απολογισμός  
 

Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας μας την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε 2 άτομα, όπως και 
την 31.12.2018. 

 

Συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στο 
προσωπικό στη χρήση 2019, ποσό ύψους € 63,4 χιλ. (χρήση 2018 € 63,6 χιλ.). Το σύνολο της πιο πάνω 

δαπάνης αναλύεται σε μισθούς και λοιπές παροχές χρήσεως 2019 ύψους € 51,6 χιλ. (χρήση 2018 € 51,7  
χιλ.), σε εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφαλίσεως χρήσεως 2019, ύψους € 11,8 χιλ. (χρήση 2018 € 

11,9 χιλ.). 

 
 

Λογιστικές αρχές  
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) (International Financial Reporting Standards - IFRS), που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών 
εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην καλύτερη 

δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και της αρχής της 
συνέχισης της λειτουργίας της, καθόσον η εταιρεία προτίθεται να επαναδραστηριοποιηθεί στο ίδιο 

αντικείμενο εργασιών.  

 
 

Ενδεικτικοί δείκτες για την επίδοση της ΡΗΑΛ ΚΑΡ Α.Ε. για το έτος 2019 
 

 Εργαζόμενοι (αριθμός εργαζομένων): 2 

 Γυναίκες εργαζόμενες (50%): 1 

 Καταδικαστικές αποφάσεις για θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας:  - 

 
 

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας  

 
Η Real Car Rental ανταποκρίνεται µε ιδιαίτερη υπευθυνότητα σε θέματα που αφορούν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων 
και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της. 

 

 
Διανομή κερδών  

 
Στη χρήση 2019 σημειώθηκαν καθαρές ζημίες μετά από το φόρο εισοδήματος Ευρώ 14,1 χιλ. και συνεπώς 

το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προτείνει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή 
μερίσματος και σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το σύνολο των ανωτέρω ζημιών θα μεταφερθεί στο 

λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο. 

 
Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2019. 

 
 

  



 

 

 
Αθήναι, 13 Ιουλίου 2020 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΡΗΑΛ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΡΗΑΛ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό 

της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση 
μεταβολών της καθαρής θέσεως και την κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του κ.ν. 2190/1920.  

 
Βάση γνώμης  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία.  Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων”.  Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει 

είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.  

 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος.  

 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 

Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προβεί  

σ ’αυτές τις ενέργειες.  
  



 

 

 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  

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

σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας.  Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν 

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

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.   

 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης:  

 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.  Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

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

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της. 
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων 

ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας.  Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 

έκθεσης ελεγκτή.  Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:  

 

1. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31/12/2018. 

 
2. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΡΗΑΛ ΚΑΡ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και το περιβάλλον της, 

δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.  

 
 

 

Αθήνα, …….. Ιουνίου 2020 
 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 

 
 

Αλεξάνδρα B. Κωστάρα 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων       

ποσά σε χιλ. ευρώ     

    Από 1 Ιανουαρίου έως 

  Σημειώσεις 31.12.2019 31.12.2018 

        

        

Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις   -  - 

        

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα   1,5 0,5 

        

Λοιπά έσοδα     - 

        

Σύνολο εσόδων    1,5 0,5 

        

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3 (5,4)  (12,3)  

        

Αποσβέσεις  παγίων 4 - - 

        

Λοιπά έξοδα 5 (10,2)  (19,6)  

        

Κέρδη /(Ζημίες) από πώληση παγίων   - - 

        

Ζημίες πριν το φόρο εισοδήματος   (14,1)  (31,4)  

        

Φόρος εισοδήματος 6 - - 

        

Ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος   (14,1)  (31,4)  

        

Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (σε ευρώ) 12 (17,6)  (39,2)  

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως   (14.054)  (31.371)  

Τεμάχια μετοχών   800 800 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 14-34) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος     
   

ποσά σε χιλ. ευρώ   

 Από1 Ιανουαρίου έως 
 31.12.2019 31.12.2018 

Ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος (14,1)  (31,4)  

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στη καθαρή 

θέση (Σημ. 10) 
(1,6)   

    

Συνολικό αποτέλεσμα (ζημίες) χρήσεως μετά το φόρο 

εισοδήματος  

  

(15,7)  (31,4)  

 
 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 14-34) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων 
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Ισολογισμός    

ποσά σε χιλ. ευρώ       

  Σημ. 31.12.2019 31.12.2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4 0,0 0,0 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   0,0 0,0 

Κυκλοφορούν ενεργητικό        

Απαιτήσεις από πελάτες   0,0 0,0 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7 23,6 0,5 

Χρηματικά διαθέσιμα 8 299,7 331,2 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   323,3 331,7 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   323,3 331,7 

        

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       

Μετοχικό κεφάλαιο 11 80,0 80,0 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 11 4.160,0 4.160,0 

Αποτελέσματα εις νέον   (3.948,0)  (3.932,3)  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ   292,0 307,7 

        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες:     

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους  
εργαζόμενους 

10             10,6               8,0  

    

Βραχυπρόθεσμες:    

Λοιπές υποχρεώσεις 9            20,7             16,0  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ             31,3            24,0  

        

        

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ   323,3 331,7 

 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 14-34) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων 
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  Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως 

  ποσά σε χιλ. ευρώ 

                

  
Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
  

Διαφορά 

από 
έκδοση 

μετοχών 
υπέρ το 

άρτιο 

  
Αποτελέσματα 

εις νέο 
  

Σύνολο 
καθαρής 

θέσεως 

                

1η Ιανουαρίου 2018         80,0        4.160,0    (3.900,9)         339,1  

Συνολικό Αποτέλεσμα χρήσεως           -                   -               (31,4)    (31,4)  

31η Δεκεμβρίου 2018        80,0        4.160,0      (3.932,3)         307,7  

Συνολικό Αποτέλεσμα χρήσεως                  -              (15,7)       (15,7)  

                        -    

31η Δεκεμβρίου 2019        80,0        4.160,0    (3.948,0)         292,0  

 
 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 14-34) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών       

ποσά σε χιλ. ευρώ       

    Από 1 Ιανουαρίου έως 

  
Σημείωσ

η 
31.12.201

9 
31.12.201

8  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Ζημίες χρήσεως πριν το φόρο εισοδήματος  (14,1)  (31,4)  

Πλέον/(μείον) προσαρμογές  για:   
  

-Λοιπές προβλέψεις  3 1,0 16,0 

-Τόκοι έσοδο   (1,5)  (0,5)  

    (14,6)  (15,9)  

    
  

Καθαρή (Αύξηση)/Μείωση στα στοιχεία του 

ενεργητικού 
  

  

   Απαιτήσεις από λειτουργικές μισθώσεις   
  

   Λοιπό κυκλοφορούν ενεργητικό 7 (23,1)  313,6 

Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα στοιχεία του 

παθητικού 
  

  

   Υποχρεώσεις  9 4,7 2,0 

Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
  

(33,0)  299,7 

    
  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:   
  

Τόκοι έσοδο   1,5 0,5 

Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές 

δραστηριότητες 
  

1,5 0,5 

    
  

Καθαρή (μείωση) / αύξηση χρηματικών διαθεσίμων   (31,5)  300,2 

Χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως χρήσεως 8 331,2 31,0 

Χρηματικά διαθέσιμα λήξεως χρήσεως 8 299,7 331,2 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 14-34) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
 

Η «ΡΗΑΛ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο 
REAL CAR RENTAL (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε την 23 Δεκεμβρίου 2008. Η Εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, 

Φιλελλήνων 6. 

 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διενέργεια λειτουργικών μισθώσεων επιβατηγών οχημάτων. 

Η ανωτέρω δραστηριότητα είναι σε αναστολή, καθότι το σύνολο των μισθώσεων έχει λήξει και ο στόλος 
έχει εξαγοραστεί. Εν τούτοις στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου Alpha Bank, η Εταιρεία 

παραμένει εν λειτουργία με την προοπτική επαναδραστηριοποίησή της σε νέες βραχυπρόθεσμες 
λειτουργικές εκμισθώσεις στον κλάδο των επιβατηγών οχημάτων. 

 

Μέτοχος της Εταιρείας είναι η Alpha Leasing A.E με ποσοστό συμμετοχής 100%, η οποία είναι θυγατρική 
της Alpha Bank με ποσοστό συμμετοχής 100%. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις την 13η 

Ιουλίου 2020. 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου εταιριών «ALPHA BANK». 
 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 2/1/2020                       

Ανδρέας Παναγιώτης Δ. Μαντζούνης Πρόεδρος  

Ιωάννης Κ. Μπενέτος Αντιπρόεδρος  
Λαμπρινή Γ. Ζιαμπάρα Διευθύνουσα Σύμβουλος  

Νικόλαος Γ. Βεκρής  Μέλος 

Χαράλαμπος Β. Χαραλαμπόπουλος Μέλος 
 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου έως 2/1/2020                       
Ανδρέας Παναγιώτης Δ. Μαντζούνης Πρόεδρος  

Αδαμαντία Ι. Γαλάνη Αντιπρόεδρος  

Ιωάννης Κ. Μπενέτος Διευθύνων Σύμβουλος  
Χαράλαμπος Β. Χαραλαμπόπουλος Μέλος 

Νικόλαος Γ. Βεκρής  Μέλος 
 

 

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28.6.2020 
 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 
ALPHA BANK 

Νομικός Σύμβουλος 
Νικόλαος Γ. Βεκρής  

Εποπτεύουσα αρχή 

Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Αναπτύξεως  
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

858 330 1000 
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 

67474/01/Β/08/716 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 
998106024 
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2. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

(α) Βάση παρουσίασης 
 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2019 και έχουν συνταχθεί: 

α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά 
υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και 

β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες 

Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 

 

Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρεία για τη λήψη αποφάσεων και τα 

οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε 
υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. 

 

Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες 
εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά 

το χρόνο που πραγματοποιούνται. 
  

Η Εταιρεία, για τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων την 31.12.2019, βασίστηκε στην αρχή 
της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές 

υποχρεώσεις και οι τρέχουσες λειτουργικές της υποχρεώσεις αναμένεται να καλυφθούν από έσοδα από 

δανεισμό προσωπικού και τα χρηματικά της διαθέσιμα.   
Αβεβαιότητα σε ότι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής δημιουργείται επιπλέον από τα έκτακτα 

μέτρα για την προστασία από την πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19), το δυσμενές οικονομικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου και του 

τραπεζικού συστήματος. 

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την πορεία του προγράμματος οικονομικής 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας, εκτιμά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 

αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονομικών της 
καταστάσεων. 

 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων είναι σύμφωνες µε αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευθείσες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 αφού επιπρόσθετα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα 

νέα πρότυπα και οι τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η Διερμηνεία 23 τα οποία εκδόθηκαν από το 

Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρμόστηκαν από 1.1.2019: 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση (Κανονισµός 
2018/498/22.3.2018)  

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 
9 µε την οποία επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε 

χαρακτηριστικά αρνητικής αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 9 

αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι 
αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου  (Solely Payments 

of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του 

συµβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη 
αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη του συµβολαίου, αρκεί η αρνητική αποζηµίωση να αποτελεί 

«εύλογη» αποζηµίωση για την πρόωρη εξόφληση. 
 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
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‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (Κανονισµός 

2017/1986/31.10.2017). 
Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 16 

«Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά: 
• το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις», 

• τη Διερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση», 

• τη Διερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις - Κίνητρα» και 
• τη Διερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας 

µίσθωσης» 
 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην 
ουσία διατηρεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των 

νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και 

χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 
µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους, ως στοιχείο του ενεργητικού, το δικαίωµα χρήσης του 

µισθωµένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω 
χειρισµός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή.  

 

Το δικαίωµα χρήσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης 
της υποχρέωσης µίσθωσης, τις αρχικές άµεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές µισθωµάτων και την 

εκτίµηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου.  
 

Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των 
µελλοντικών υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων.  

 

Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» - 
Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών (Κανονισµός 

2019/402/13.3.2019) 

Την 7.2.2018 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 19 
µέσω της οποίας διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας 

όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το Δ.Λ.Π. 19, σε 
περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, πρέπει να γίνει επανυπολογισµός της καθαρής 

υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας 

και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, µετά 
την αλλαγή στο πρόγραµµα, θα πρέπει να υπολογιστούν µε βάση τις παραδοχές που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, µε την 
τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της καθαρής 
απαίτησης (asset ceiling). 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν είχε κάποια επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες»: Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες (Κανονισµός 
2019/237/8.2.2019) 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο Δ.Λ.Π. 

28 για να αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε µία συγγενή 
ή κοινοπραξία που περιλαµβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία - 

για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το 
Δ.Π.Χ.Π. 9, συµπεριλαµβανοµένου των απαιτήσεων αποµείωσης. Κατά την εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 9, 

δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν προσαρµογές στη λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων 
επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του Δ.Λ.Π. 28. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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‣ Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος 2015-2017 (Κανονισµός 

2019/412/14.3.2019) 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 
Συµβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2017, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους 

πρότυπα. 
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 
‣ Διερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος» 

(Κανονισµός 2018/1595/23.10.2018) 
Την 7.6.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερµηνεία 23. Η 

Διερµηνεία αποσαφηνίζει την εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του Δ.Λ.Π. 12 
όταν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό του φόρου εισοδήµατος. Η Διερµηνεία 

ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής: 

• Μία οικονοµική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασµό 
µε άλλες αβεβαιότητες ανάλογα µε το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της 

αβεβαιότητας. 
• Οι εκτιµήσεις που γίνονται αναφορικά µε τον έλεγχο των λογιστικών χειρισµών από τις 

φορολογικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν μόνο τα 

ποσά που έχουν δικαίωµα να εξετάσουν και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής 
πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.  

• Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των φορολογικών 
βάσεων, των µη χρησιµοποιηθεισών φορολογικών ζηµιών, των µη χρησιµοποιηθέντων πιστωτικών 

φόρων και των φορολογικών συντελεστών η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της 
το πόσο πιθανό είναι οι φορολογικές αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισµό του 

φόρου. 

Οι εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαµβάνουν χώρα 

αλλαγές στα γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιµη. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω 

τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 

1.1.2019 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 

«Χρηματοοικονομικά μέσα»: του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Αναγνώριση και αποτίμηση» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφορήσεως 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»: Μεταρρύθμιση των επιτοκίων 

αναφοράς (Κανονισµός 2020/34/15.1.2020) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020. 

Την 26.9.2019 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα Δ.Π.Χ.Π. 
9, Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Π. 7 σύμφωνα με την οποία παρέχονται προσωρινές εξαιρέσεις από την 

εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της λογιστικής αντιστάθμισης στο πλαίσιο της εφαρμογής της 

μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς (Interest rate benchmark reform). Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις 
αυτές, οι εταιρίες που εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις μπορούν να υποθέτουν ότι το επιτόκιο 

αναφοράς δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα εφαρμογής της μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς. Οι 
εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις 
ταμειακών ροών.  

- Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο 

αντιστάθμισης. 
- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

 
Το πρότυπο δεν είναι εφαρμόσιμο στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
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‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών 

Καταστάσεων» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των 

λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη»: Ορισµός σηµαντικότητας (Κανονισμός 2019/2104/29.11.2019) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020. 

Την 31.10.2018 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8 ώστε να εναρµονίσει τον ορισµό 
της σηµαντικότητας σε όλα τα πρότυπα και να αποσαφηνίσει ορισµένα σηµεία του ορισµού.  

Ο νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, 

υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που 

οι κύριοι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι 

τροποποιήσεις περιλαµβάνουν παραδείγµατα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην 
απόκρυψη σηµαντικής πληροφορίας. Επίσης, το Συµβούλιο τροποποίησε τον ορισµό της 

σηµαντικότητας στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Conceptual Framework) ώστε να τον εναρµονίσει µε το 
νέο ορισµό σύµφωνα µε τα Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π.8.  

Η Εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονοµικές της καταστάσεις. 

Επίσης, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και 

τροποποιήσεις προτύπων τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 3 

«Συνενώσεις Επιχειρήσεων»: Ορισµός επιχείρησης 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020. 

Την 22.10.2018 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

Δ.Π.Χ.Π. 3 µε στόχο να αντιµετωπιστούν δυσκολίες που προκύπτουν όταν µία οντότητα προσδιορίζει 

εάν απέκτησε µία επιχείρηση ή µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού. Με τις τροποποιήσεις:  

- αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται ώστε να έχει αποκτηθεί 

επιχείρηση,  

- απλοποιείται η αξιολόγηση της απόκτησης επιχείρησης ή οµάδας στοιχείων, η οποία θα βασίζεται 

στην τρέχουσα κατάσταση των αποκτηθέντων στοιχείων και όχι στην ικανότητα του συµµετέχοντα 
να ενσωµατώσει τα αποκτηθέντα στοιχεία στις δικές του διαδικασίες, 

- τροποποιείται ο ορισµός του παραγόµενου προϊόντος ώστε πέραν των εσόδων από κύριες 

δραστηριότητες που εµπίπτουν στην εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 15, να περιλαµβάνονται και άλλα έσοδα 

από κύριες δραστηριότητες όπως τα έσοδα από επενδυτικές υπηρεσίες,  

- προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο οι παραγωγικές διαδικασίες που έχουν 

αποκτηθεί είναι ουσιαστικές τόσο για τις περιπτώσεις που κατά την ηµεροµηνία απόκτησης υπάρχει 
παραγόµενο προϊόν όσο και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραγόµενο προϊόν και  

- εισάγεται µία προαιρετική άσκηση µε βάση την εύλογη αξία των αποκτώµενων στοιχείων 

προκειµένου να αξιολογηθεί εάν έχει αποκτηθεί µία επιχείρηση ή µία οµάδα στοιχείων. 

Η Εταιρεία θα εξετάσει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονοµικές της καταστάσεις, εάν αποφασιστεί η απόκτηση σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 

«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 

«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή 

και της συγγενούς Εταιρείας ή κοινοπραξίας 

Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: Δεν έχει ακόµα καθοριστεί. 

Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα 

Δ.Π.Χ.Π. 10 και Δ.Λ.Π. 28 µε σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισµό µίας συναλλαγής πώλησης ή 
εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού της µητρικής Εταιρείας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το 

αντίστροφο. Ειδικότερα, το Δ.Π.Χ.Π. 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε 

περίπτωση που ως αποτέλεσµα µίας συναλλαγής µε µία συγγενή ή κοινοπραξία, µία Εταιρεία χάσει τον 
έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 3, θα αναγνωρίσει 

στα αποτελέσµατά της µόνο εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας που σχετίζεται µε το ποσοστό 
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συµµετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο µέρος του κέρδους της 

συναλλαγής θα απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στη συγγενή ή στην 

κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συµµετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι 
ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζηµία από την εκ νέου 

αποτίµηση της συµµετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα µόνο στο βαθµό που αφορά το ποσοστό 
συµµετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται µε το λογιστικό 

υπόλοιπο της συµµετοχής στην πρώην θυγατρική.  

Αντίστοιχα, στο Δ.Λ.Π. 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η µερική αναγνώριση κέρδους 

ή ζηµίας στα αποτελέσµατα του επενδυτή θα λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη 
συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισµό της «επιχείρησης».  Σε αντίθετη περίπτωση, θα 

αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα του επενδυτή. 

Την 17.12.2015 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ηµεροµηνία 

υποχρεωτικής εφαρµογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα 

ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής θα προσδιοριστεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από το 
Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσµατα του έργου 

που εκπονεί για τη λογιστική της µεθόδου της καθαρής θέσης. 

 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί 

υπό καθεστώς ρύθµισης» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016. 

Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Π. 14. Το νέο 

πρότυπο, που έχει προσωρινό χαρακτήρα, πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η 

τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές νοµοθεσίες όταν µία Εταιρεία 

παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιµή ρυθµίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το 
πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και µόνο για 

τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που σύµφωνα 
µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις οικονοµικές 

τους καταστάσεις. Το Δ.Π.Χ.Π. 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να 

κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια. 

Σηµειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να µην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω 

προτύπου αναµένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια».  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021 

Την 18.5.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Π. 17 το οποίο 

αντικαθιστά το Δ.Π.Χ.Π. 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Σε αντίθεση µε το Δ.Π.Χ.Π. 4, το νέο 
πρότυπο εισάγει µία συνεπή µεθοδολογία αποτίµησης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι κυριότερες 

αρχές του Δ.Π.Χ.Π. 7 είναι οι ακόλουθες:  

Μία Εταιρεία: 

• προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συµβόλαια τις συµβάσεις εκείνες µε τις οποίες η οικονοµική 

οντότητα αποδέχεται σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο µέρος (τον αντισυµβαλλόµενο) 

συµφωνώντας να αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο εάν ένα συγκεκριµένο αβέβαιο µελλοντικό 
συµβάν επηρεάζει αρνητικά τον αντισυµβαλλόµενο, 

• διαχωρίζει συγκεκριµένα ενσωµατωµένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαφορετικές 

υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια,  

• διαχωρίζει τις συµβάσεις σε οµάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιµήσει, 

• αναγνωρίζει και αποτιµά τις οµάδες των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση: 

i. µια αναπροσαρµοσµένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών 

(ταµειακές ροές εκπλήρωσης) που ενσωµατώνει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις 
ταµειακές ροές εκπλήρωσης µε τρόπο που συνάδει µε τις παρατηρήσιµες πληροφορίες της 
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αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία είναι µια υποχρέωση) ή µείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό 

στοιχείο), 

ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το µη δεδουλευµένο κέρδος στην οµάδα των συµβάσεων (το 

συµβατικό περιθώριο παροχής υπηρεσιών), 

• αναγνωρίζει το κέρδος από µια οµάδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου 

που η οικονοµική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονοµική οντότητα 
αποδεσµεύεται από τον κίνδυνο. Εάν µια οµάδα συµβολαίων είναι ή καθίσταται ζηµιογόνος, η 

οντότητα αναγνωρίζει αµέσως τη ζηµία, 

• παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών 

και τα έσοδα ή έξοδα χρηµατοδότησης της ασφάλισης και  

• γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

εκτιµήσουν την επίδραση που έχουν οι συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
Δ.Π.Χ.Π. 17 στην οικονοµική θέση, στη χρηµατοοικονοµική απόδοση και στις ταµειακές ροές της. 

Σηµειώνεται, επίσης, πως τον Νοέµβριο του 2018 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

πρότεινε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας υποχρεωτικής εφαρµογής του νέου προτύπου την 1.1.2022. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων»: Ταξινόμηση υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2022 

Την 23.1.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 

αναφορικά με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. 

Ειδικότερα η τροποποίηση:  

-Αποσαφήνισε ότι για την ταξινόμηση μιας υποχρέωσης σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

-Αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την 

ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

-Διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονοµικές της καταστάσεις. 

 
 

 (β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας και το νόμισμα παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεών της 
είναι το Ευρώ.  Συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ, με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 
 

 Η Εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα.  

 
 

 (γ)  Χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις, βάσει της ουσίας και του 

περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. 
 

Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που 

χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η 
διανομή μερισμάτων στους μετόχους (στις περιπτώσεις κερδοφόρων χρήσεων) λογιστικοποιείται απ’ 

ευθείας στην καθαρή θέση.  
 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς της τρέχουσας (31.12.2019) αλλά και της προηγούμενης χρήσεως 

(31.12.2018), η Εταιρεία δεν είχε χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και ανάλογες υποχρεώσεις. 
 

Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση 
κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς.  



REAL CAR RENTAL AE. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
 

 

 

 

 
21 

 

 

 (δ)  Μισθώσεις  
Η Εταιρεία συνάπτει συμβάσεις επί μεταφορικών μέσων είτε ως μισθώτρια, είτε ως εκμισθώτρια. 

Κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, η Εταιρεία αξιολογεί εάν η σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μία 
μίσθωση. Εάν η σύμβαση παραχωρεί ένα δικαίωμα για τον έλεγχο της χρήσης ενός αναγνωρίσιμου 

περιουσιακού στοιχείου για ένα χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα κάποιο τίμημα, τότε η σύμβαση 

αποτελεί ή εμπεριέχει μία μίσθωση. 
Η διάρκεια της μίσθωσης προσδιορίζεται ως η αμετάκλητη χρονική περίοδος της μίσθωσης σε 

συνδυασμό με κάθε επιπλέον χρονική περίοδο για την οποία ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να 
παρατείνει τη μίσθωση του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο μισθωτής θα 

ασκήσει το δικαίωμα αυτό, και κάθε επιπλέον χρονική περίοδο για την οποία ο μισθωτής έχει το 
δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εφόσον είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο μισθωτής δεν θα 

ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Μετά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, με την επέλευση σημαντικού 

γεγονότος ή σημαντικής μεταβολής των συνθηκών που εμπίπτουν στον έλεγχο του, η Εταιρεία ως 
μισθώτρια, επανεκτιμά τη διάρκεια μίσθωσης. Η Εταιρεία, είτε ως εκμισθώτρια, είτε ως μισθώτρια, 

αναθεωρεί τη διάρκεια μίσθωσης εάν επέλθει μεταβολή στην αμετάκλητη χρονική περίοδο της 
μίσθωσης. 

 

 Εκμισθώτρια 
Όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνοδεύουν την κυριότητα των παγίων που εκμισθώνονται 

μεταφέρονται στον μισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συμβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές 
μισθώσεις. Όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συμβάσεις μίσθωσης, ο λογιστικός χειρισμός τους έχει 
ως εξής: 

 

i. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες Εταιρεία λειτουργεί ως 

εκμισθωτής, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που προβλέπει η σύμβαση μίσθωσης καταχωρείται 
στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. 

Η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας (καθαρή επένδυση) των μισθωμάτων και του συνολικού ποσού 

των μισθωμάτων αναγνωρίζεται ως μη δεδουλευμένος τόκος και εμφανίζεται αφαιρετικά των 
απαιτήσεων. 

 
Οι εισπράξεις των μισθωμάτων μειώνουν τη συνολική απαίτηση από μισθώματα, ενώ το 

χρηματοοικονομικό έσοδο αναγνωρίζεται με τη μέθοδο των δεδουλευμένων. 

Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ισχύει για τα δάνεια και τις απαιτήσεις κατά πελατών. 

 
ii. Λειτουργικές μισθώσεις 

Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η εκμισθώτρια εταιρία παρακολουθεί το μισθωμένο πάγιο 
ως στοιχείο ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις με βάση την ωφέλιμη ζωή του. Τα ποσά των 

μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου, αναγνωρίζονται ως έσοδα, στην 

κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδο των δεδουλευμένων. 
 

Η Εταιρεία στη χρήση 2019 και 2018 δεν λειτούργησε ως εκμισθωτής σε χρηματοδοτικές μισθώσεις.  
 

 

 Μισθώτρια 
Η Εταιρεία ως μισθώτρια, για όλες τις μισθώσεις αναγνωρίζει κατά την ημερομηνία έναρξης της 

μισθωτικής περιόδου ένα στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης και μία υποχρέωση από τη 
μίσθωση. Το στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης αρχικά αναγνωρίζεται στο κόστος, που 

περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης μίσθωσης, τυχόν αρχικά άμεσα έξοδα 
και την εκτίμηση της υποχρέωσης για τυχόν έξοδα αποκατάστασης του περιουσιακού στοιχείου, μείον 

οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα στοιχεία 

ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης αποτιμώνται στο κόστος μειωμένο με τις τυχόν συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης και προσαρμοσμένο κατά την τυχόν επανεκτίμηση της υποχρέωσης 

από τη μίσθωση. 
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Οι αποσβέσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο από την ημερομηνία έναρξης της 

μισθωτικής περιόδου έως το τέλος της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης 

ή έως το τέλος της διάρκειας μίσθωσης, αναλόγως με το ποια ημερομηνία προηγείται. Τα στοιχεία 
ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων για ενδείξεις απομείωσης και αν έχουν υποστεί απομείωση προσαρμόζονται στην 
ανακτήσιμη αξία τους με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων. 

 

Για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (η διάρκεια της μίσθωσης κατά την ημερομηνία έναρξης της 
μισθωτικής περιόδου ισούται με 12 ή με λιγότερους μήνες) και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία (χαμηλότερη των Ευρώ 5.000 όταν είναι καινούριο) η Εταιρεία 
δεν αναγνωρίζει στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης και υποχρέωση από τη μίσθωση, ενώ 

αντίθετα αναγνωρίζει τα μισθώματα των εν λόγω μισθώσεων ως έξοδα με την ευθεία μέθοδο για όλη 
τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Η υποχρέωση από τη μίσθωση αρχικά αποτιμάται ως η παρούσα αξία των μισθωμάτων που είναι 
ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία αυτή, μείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης. Τα μισθώματα 

αποτελούνται από τις καταβολές μισθωμάτων για σταθερά μισθώματα και μεταβλητά μισθώματα που 
εξαρτώνται από έναν δείκτη (για παράδειγμα ΔΤΚ) ή ένα επιτόκιο και προεξοφλούνται με το οριακό 

επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή.  

 
Για τον προσδιορισμό του οριακού επιτοκίου δανεισμού (IBR) χρησιμοποιείται ως επιτόκιο αναφοράς 

το επιτόκιο του εξασφαλισμένου δανεισμού της Τράπεζας (secured funding), κάνοντας προσαρμογή 
για τα διαφορετικά νομίσματα και λαμβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων, 

όπου υπάρχουν. 
 

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από τη μίσθωση μειώνεται με 

τις καταβολές των μισθωμάτων, αυξάνεται με το χρηματοοικονομικό έξοδο και επανεκτιμάται για 
τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης. 

 
Τα στοιχεία ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης περιλαμβάνονται στην κατηγορία Ενσώματα πάγια 

στοιχεία (ιδιοχρησιμοποιούμενα) και η Υποχρέωση μίσθωσης στις Λοιπές Υποχρεώσεις. Στις 

περιπτώσεις που η Εταιρεία λειτουργεί ως υπεκμισθώτρια με λειτουργική μίσθωση τα στοιχεία 
ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης που αφορούν στην κύρια σύμβαση περιλαμβάνονται στην 

κατηγορία Επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ στις περιπτώσεις που η Εταιρεία λειτουργεί ως υπεκμισθώτρια 
με χρηματοδοτική μίσθωση διακόπτεται η αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού με δικαίωμα 

χρήσης, ή του μέρος αυτών που υπεκμισθώνεται, και αναγνωρίζεται απαίτηση από χρηματοδοτική 

μίσθωση. 
 

Η Εταιρεία στη παρούσα χρήση 2019, και την προηγούμενη 2018, δεν λειτούργησε ως μισθωτής σε 
χρηματοδοτικές μισθώσεις.  

 
 

 

  (ε)  Έσοδα και έξοδα τόκων 
 

Οι τόκοι έσοδα και έξοδα λογίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. 
 

 

 (στ)  Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου και προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων 
 

Κατά την 31.12.2019 δεν υφίσταντο πλέον απαιτήσεις από πελάτες για λειτουργικές μισθώσεις, καθώς 
το σύνολο των μισθώσεων έχει λήξει σε προηγούμενες χρήσεις. Υπόλοιπα επισφαλών απαιτήσεων από 

ανεπίδεκτους εισπράξεως πελάτες έχουν διαγραφεί σε προηγούμενες χρήσεις.  
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 (ζ)  Ενσώματες ακινητοποιήσεις και αποσβέσεις   

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 
τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους.  

Οι επισκευές και συντηρήσεις των παγίων εξοδοποιούνται άμεσα. Η αξία κτήσεως και οι συσσωρευμένες 
αποσβέσεις των παγίων που αποσύρονται ή πωλούνται, διαγράφονται από τους λογαριασμούς παγίων 

τη στιγμή της πωλήσεώς τους και κάθε κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσεως.  

Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο, με βάση την ωφέλιμη ζωή του 
κάθε παγίου, για τα μισθωμένα, με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης του παγίου, από τρία έως πέντε 

χρόνια. Ειδικά ο εξοπλισμός της εταιρείας αποσβένεται σε πέντε χρόνια. 
 

  
 (η)  Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται όποτε 
υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Η ζημία απομειώσεως αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία 

υπερβαίνει την ανακτήσιμη. Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι 

το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας, μείον έξοδα διάθεσης τους και της αξίας χρήσεως.  

Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμιακές ροές προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους, χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο, που αντανακλά τις 
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών κινδύνων προς 

το περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία που δεν δημιουργούν ταμιακές εισροές από τη συνεχή 
χρήση ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται 

για τη μονάδα που δημιουργεί ταμιακές ροές, στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.  

Η Εταιρεία εξετάζει σε περιοδική βάση τα περιουσιακά της στοιχεία για ενδείξεις απομείωσης της αξίας 

τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία τους και όπου η λογιστική αξία είναι 

μεγαλύτερη της ανακτήσιμης, απομειώνεται ώστε να συμπίπτει με την ανακτήσιμη. 
 

 
 (θ)  Χρηματικά διαθέσιμα   

 

Για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης Ταμειακών Ροών ως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
ορίζονται: 

α) το ταμείο 
β) οι καταθέσεις όψεως 

γ) οι καταθέσεις προθεσμίας (βραχυπρόθεσμης διάρκειας) 

 
Η Εταιρεία θεωρεί ως καταθέσεις προθεσμίας βραχυπρόθεσμης διάρκειας αυτές που έχουν ημερομηνία 

λήξης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 

 
 (ι) Κόστος δανεισμού  

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει το κόστος δανεισμού ως έξοδο εντός της περιόδου την οποία αφορά, εκτός εάν 
αυτό σχετίζεται άμεσα με στοιχεία ενεργητικού που κατ’ ανάγκη απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα 

για να προετοιμαστούν για τη χρήση που τα προορίζει η Εταιρεία.  
Σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος δανεισμού κεφαλαιοποιείται ως μέρος του κόστους κτήσεως των 

στοιχείων ενεργητικού. Η κεφαλαιοποίηση παύει όταν οι διαδικασίες προετοιμασίας των στοιχείων 

ενεργητικού για τη χρήση που τα προορίζει η Εταιρεία ουσιαστικά ολοκληρωθούν.  
Δεν συνέτρεξε περίπτωση κεφαλαιοποίησης κόστους δανεισμού κατά τη χρήση που έληξε την 

31.12.2019.   
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 (ια)  Φόρος εισοδήματος  

 
O φόρος εισοδήματος που καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως, αποτελείται από το φόρο 

εισοδήματος της τρέχουσας χρήσεως βάσει των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, αφού αναμορφωθούν 
φορολογικά, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, και την αναβαλλόμενη φορολογία 

εισοδήματος. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις 
αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), 

με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την 
ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται βάσει της μεθόδου υποχρεώσεως (liability method) 
και για κάθε προσωρινή διαφορά, η οποία προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της φορολογικής βάσεως 

ενός στοιχείου ενεργητικού και υποχρεώσεων και της λογιστικής αξίας τους στις οικονομικές 

καταστάσεις.  Δε λογίζεται αναβαλλόμενος φόρος-απαίτηση εφόσον δεν είναι πιθανό ότι το αναμενόμενο 
φορολογικό όφελος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον.  Για συναλλαγές που 

αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, η αντίστοιχη φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται επίσης 
στην καθαρή θέση 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 
κέρδη, έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων.  
 

 
 (ιβ)  Προβλέψεις και ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις  

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες υποχρεώσεις, νομικά ή με άλλο τρόπο 
τεκμηριωμένες, ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών 

πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.  
Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη είναι ίσο µε την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της δαπάνης που 

απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών 

καταστάσεων. Στην περίπτωση που η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι ουσιώδης, το 
ποσό της πρόβλεψης ισούται µε την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισµό της υποχρέωσης. 
 

Η Εταιρεία επανεξετάζει την ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσεως και τις 

αναπροσαρμόζει, έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που 
κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.  

 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων είναι ελάχιστη, οπότε δεν γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόμενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
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 (ιγ)  Έσοδα  

 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην Εταιρεία 

και το ύψος τους μπορεί αξιόπιστα να μετρηθεί.  
 

 

 (ιδ) Ορισμός Συνδεδεμένων Μερών 
 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24, συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρεία θεωρούνται:  
α) η μητρική της Εταιρεία Alpha Bank και νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Εταιρεία ή τη 

μητρική της Alpha Bank: 
 i) θυγατρικές εταιρίες, 

 ii) κοινοπραξίες, 

 iii) συγγενείς εταιρίες  
    iv) τυχόν πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, εν προκειμένω το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού 

Alpha Τραπέζης Πίστεως. 
 

β) Συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρεία αποτελούν και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

καθώς και οι θυγατρικές του εταιρίες διότι στα πλαίσια του Ν.3864/2010 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας απέκτησε συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε σημαντικές Επιτροπές της 

Alpha Bank και κατά συνέπεια θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή σε αυτή. 
 

γ) Φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα 
αυτών. Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, ενώ ως 

στενά συγγενικά τους πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών και τα 
εξαρτώμενα μέλη αυτών και των συζύγων τους. 

 
Επιπλέον, η Εταιρεία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάμενα υπόλοιπα με εταιρίες, στις οποίες τα 

ανωτέρω πρόσωπα ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά 

συμμετοχές των ανωτέρω προσώπων σε εταιρίες με ποσοστό ανώτερο του 20%. 
 

 
(ιε) Πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού  

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, η Εταιρεία διενεργεί σε κάθε λογιστική χρήση, αναλογιστική μελέτη για την 

πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού. 
 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης στην περίπτωση 
εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την 

προϋπηρεσία τους στην Εταιρεία και την αιτία εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή 
συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης ή δικαιολογημένης απολύσεως, το δικαίωμα αυτό δεν 

υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που 

καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως. 
 

Η υποχρέωση της Εταιρείας από το ανωτέρω πρόγραμμα καθορισμένων παροχών συνταξιοδότησης 
υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών πληρωμών που θα απαιτηθούν για 

το διακανονισμό της υποχρέωσης που απορρέει από τις υπηρεσίες της τρέχουσας και των 

προηγούμενων περιόδων. Για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης χρησιμοποιείται η αναλογιστική 
μέθοδος της Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας (projected unit credit), ενώ ως επιτόκιο 

προεξόφλησης χρησιμοποιείται η απόδοση ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης με 
ημερομηνίες λήξης που προσεγγίζουν περίπου τα χρονικά όρια της υποχρέωσης της Εταιρείας. 

 
Ο τόκος επί της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιασμό της 

υποχρέωσης με το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της 

υποχρέωσης, όπως το επιτόκιο αυτό προσδιορίζεται στην αρχή της περιόδου και αφού ληφθούν 
υπόψη οι όποιες μεταβολές στην υποχρέωση. Ο τόκος αυτός καθώς τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται 

με το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, εκτός από τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, 
καταχωρούνται στις αμοιβές και έξοδα προσωπικού.  
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Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, τα οποία προέρχονται από αυξήσεις ή μειώσεις της παρούσας αξίας 

της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών εξαιτίας μεταβολών στις αναλογιστικές υποθέσεις, 
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση και δεν αναταξινομούνται ποτέ στα αποτελέσματα.  

 
3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

  

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2019 31.12.2018 

Μισθοί 47,3 47,4 

Εργοδοτικές εισφορές  11,8 11,9 

Ασφ. Προσωπικού (Ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη υπαλλήλων) 
4,3 4,3 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 1,0 8,0 

Έσοδα από δανεισμό προσωπικού (59,0)  (59,3)  

Σύνολο 5,4 12,3 

 
 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια του 2019 ανήλθε σε 2 άτομα, όπως και 

στη χρήση 2018.  
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4. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Η κίνηση των ενσωμάτων παγίων κατά τη διάρκεια της χρήσεως αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ   

Λοιπός  

εξοπλισμός 

Κόστος κτήσεως     

1η  Ιανουαρίου 2018   1,7 

Προσθήκες   - 

Μειώσεις   - 

31η  Δεκεμβρίου 2018   1,7 

1η  Ιανουαρίου 2019   1,7 

Προσθήκες   - 

Μειώσεις   - 

31η  Δεκεμβρίου 2019   1,7 

 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 
    

1η  Ιανουαρίου 2018   1,7 

Αποσβέσεις χρήσεως   - 

Αποσβέσεις εκποιηθέντων   - 

31η  Δεκεμβρίου 2018   1,7 

1η  Ιανουαρίου 2019   1,7 

Αποσβέσεις χρήσεως   - 

Αποσβέσεις εκποιηθέντων   - 

31η  Δεκεμβρίου 2019   1,7 

      

Αναπόσβεστη αξία     

31η  Δεκεμβρίου 2018   - 

31η  Δεκεμβρίου 2019   - 

 
5. Λοιπά έξοδα 

 
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2019 31.12.2018 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων          8,3         18,2  

Φόροι – τέλη          0,9           1,0  

Λοιπά έξοδα          1,0           0,4  

Σύνολο       10,2        19,6  
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6. Φόρος εισοδήματος 

 

Με το άρθρο 22 του Νόμου 4646/12.12.2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για 
την Ελλάδα του αύριο», μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, σε 24% για τα εισοδήματα 
του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.  

Σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, από τη χρήση 2011, οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά 

γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες, υποχρεούνται στην έκδοση 
ετήσιου πιστοποιητικού ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. 

Το εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός μεν στην ελεγχόμενη Εταιρεία μέχρι την υποβολή της 
δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του δέκατου μήνα από τη 

λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών 
το αργότερο έως το τέλος του δέκατου μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. Με 

το άρθρο 56 του Ν. 4410/03.08.2016 για τις χρήσεις από 01.01.2016, η έκδοση του φορολογικού 

πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. Πρόθεση ωστόσο της Εταιρείας είναι η συνέχιση λήψεως του 
φορολογικού πιστοποιητικού. 

 
Η Εταιρεία  έχει περαιώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις για την (πρώτη) εταιρική χρήση 2009. 

Οι χρήσεις 2010 έως και 2012 θεωρούνται παραγεγραμμένες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

εγκύκλιο ΠΟΛ. 1208/20.12.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 
δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως, ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία 

του φορολογουμένου κι εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.  
Ως αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές,  ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον 

πρόστιμα και φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ·  τα ποσά των 

οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια.  
 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2018 ο φορολογικός έλεγχος για την Εταιρεία έχει ολοκληρωθεί και έχει 
λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. 

Για τη χρήση 2019 είναι σε εξέλιξη έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό και εκτιμάται πως δεν θα 

προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις. 
 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού 
ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό 

πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξή. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον δικό 

τους φορολογικό έλεγχο.   
 

Ο φόρος, επί των κερδών/ζημιών  της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά προκύπτει 

ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2019 31.12.2018 

Ζημίες προ φόρων (14,1)  (31,4)  

Φορολογικός συντελεστής (%) 24% 29% 

Φόρος εισοδήματος βάση του ισχύοντος  φορολογικού συντελεστή 3,4 9,1 

Αύξηση/μείωση προερχόμενη από:     

Έξοδα μη εκπεστέα (0,7) - 

Μη λογισμός φόρου επί φορολογικών ζημιών  (2,7) (9,1)  

Φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων 0,0 0,0 

      

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 0,00% 0,00% 
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7. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

 

Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού, αναλύονται ως εξής: 
 

  Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 

  31.12.2019 31.12.2018 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις        21,0            -    

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού          2,0    

Λοιποί παρακρατηθέντες φόροι          0,6           0,5  

Σύνολο       23,6          0,5  

 
 

H απαίτηση από συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορά απλήρωτα τιμολόγια για τον δανεισμό του 

προσωπικού της Εταιρείας στην Alpha Leasing A.E. 
Το ποσό διευκολύνσεως προσωπικού αφορά προκαταβολή μισθού που δόθηκε στον έναν από τους δύο 

υπαλλήλους της Εταιρείας. 
 

 
8. Χρηματικά διαθέσιμα 

 

Τα διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 
 31.12.2019 31.12.2018 

Ταμειακά διαθέσιμα                  0,1                   0,1  

Καταθέσεις Όψεως:  Alpha Bank A.E.          299,6           331,1  

Σύνολο         299,7          331,2  

 

 

Το επιτόκιο καταθέσεων διαθεσίμων της τράπεζας είναι κλιμακούμενο βάσει του εκάστοτε διαθεσίμου 
υπολοίπου. 

 
9. Λοιπές υποχρεώσεις  

 

Οι  λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 

 31.12.2019 31.12.2018 

Υποχρεώσεις για φόρο προστιθέμενης αξίας 3,9 3,9 

Υποχρεώσεις για φόρο μισθωτών υπηρεσιών 1,0 1,1 

Εισφορά Αλληλεγγύης ν.3986/2011 0,1 0,1 

Πρόβλεψη για τακτικό και φορολογικό έλεγχο 2019 και 
υποχρεώσεις για τον έλεγχο της προηγούμενης χρήσης 

11,2 8,0 

Πιστωτές διάφοροι (Alpha Leasing A.E) 1,7 0,0 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς  (ΙΚΑ) 2,8 2,9 

Σύνολο 20,7 16,0 
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10. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 

 
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε 

περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από το χρόνο 
προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεώς του. 

Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό 

εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημιώσεως που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα. Ο ελληνικός 
εμπορικός νόμος, προβλέπει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να σχηματίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο 

του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που δημιουργείται επί αποχωρήσεως λόγω 
συνταξιοδοτήσεως (40% της συνολικής υποχρέωσης). 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης. Οι 
πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική υποχρέωση 

που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των χρήσεων από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019, 

καθώς και την κίνηση των σχετικών λογαριασμών υποχρεώσεων για αποζημίωση προσωπικού, που 
παρουσιάζονται στον συνημμένο Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 
 

Δαπάνη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσεων: 

 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ Από 1η Ιανουαρίου έως 
 31.12.2019 31.12.2018 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 0,9 8,0 

Επιτοκιακό κόστος 0,1 - 

Έξοδο χρήσεως 1,0 8,0 

Αποτέλεσμα από περικοπή / 
διακανονισμό 

0,0 0 

Συνολικό έξοδο/(έσοδο) 

χρήσεως 
1,0 8,0 

 
 

 
 Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 

 31.12.2019 31.12.2018 

Μεταβολή στην υποχρέωση που οφείλεται στις οικονομικές και 
δηµογραφικές υποθέσεις - (Κέρδος)/ Ζηµία 

 - 

Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση λόγω 
χρηματοοικονομικών παραδοχών 

1,7  

Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση λόγω εμπειρίας (0,1)  - 

(Κέρδος)/ Ζημία που αναγνωρίσθηκε απευθείας στην Καθαρή 
Θέση εντός της χρήσεως 

1,6 - 
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Η κίνηση της σχετικής υποχρέωσης έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ Από 1η Ιανουαρίου έως 
 31.12.2019 31.12.2018 

Υποχρέωση στην έναρξη της χρήσεως 8,0 - 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 0,9 8,0 

Επιτοκιακό κόστος 0,1 - 

Καταβληθείσες αποζημιώσεις - - 

Κόστος επίδρασης περικοπής-διακανονισμού - - 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημίες  1,6 - 

Υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 10,6 8,0 

 

 
 

Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Επιτόκιο προεξόφλησης 0,87% 1,72% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,80% 1,80% 

Πληθωρισμός 1,35% 1,50% 

 

 
Τα αποτελέσματα της αποτίμησης εξαρτώνται από τις υποθέσεις εκπόνησης της αναλογιστικής 

μελέτης.  

 
Έτσι: 

- Η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσμα η 

αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 10% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, 
δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μικρότερου, θα είχε ως αποτέλεσμα η 

αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 11%. 

 

- Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση των μισθών, δηλαδή η χρήση 
0,5% μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική 

υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 11% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση 
αναμενόμενης αύξησης μισθών μικρότερη κατά 0,5%, θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική 

υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 10%. 

 
 

11.  Καθαρή Θέση 
 

   Μετοχικό κεφάλαιο – Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
 
Την 23/12/2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, η σύσταση 
της Εταιρείας, με ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο αυτής την ALPHA LEASING Α.Ε, με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών μακροχρονίων μισθώσεων αυτοκινήτων, όπως αναφέρεται στη σημείωση 1 των Οικονομικών 
καταστάσεων. Το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατεβλήθη την 19/1/2009. 

Την 28/4/2010 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκδόθηκαν 100 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 
€ 100 ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως € 35.000 ανά μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 70.000 

και η διαφορά ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσό € 3.490.000 ήχθη σε λογαριασμό υπέρ το 

άρτιο. Ο αριθμός μετοχών ανήλθε σε 700. 
Την 24/4/2013 έγινε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 680.000, με 

κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων προς τη μητρική Εταιρεία. Εκδόθηκαν 100 νέες μετοχές 
ονομαστικής αξίας € 100 ανά μετοχή, με τιμή διαθέσεως € 6.800 ανά μετοχή και η διαφορά των € 

670.000 ήχθη σε λογαριασμό υπέρ το άρτιο. 

Το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 80.000 και ο αριθμός των μετοχών σε 800.  
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12.  Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή 

 

Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμικό αριθμό 
μετοχών που υφίσταντο κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 

 

  Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 

  31.12.2019 31.12.2018 

Καθαρά κέρδη / (Ζημίες) (14,1)  (31,4)  

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 
(τεμάχια) 

800 800 

Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (σε ευρώ ανά 

μετοχή) - Βασικά και προσαρμοσμένα 

    

(17,6) (39,2) 

 
 

 
13.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας κατά την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 καθώς και τα 
υπόλοιπα την 31η  Δεκεμβρίου 2018 με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και  Διευθυντών 
Δεν καταβλήθηκαν για τη χρήση 2019 όπως και το 2018 αμοιβές και έξοδα Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών.  

 
 

         Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας από συνδεδεμένες επιχειρήσεις την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31 
Δεκεμβρίου 2018, αναλύονται ως εξής: 

 

  Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ 

  31.12.2019 31.12.2018 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένη επιχείρηση (Alpha Leasing Α.Ε) 21,0           -    

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 2,0 - 

Καταθέσεις όψεως (Alpha Bank A.E) 299,6 331,1 

  322,6 331,1 

   
                   

 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
 

Κατά την 31.12.2019, το ύψος των υποχρεώσεων προς την Alpha Leasing A.E ανήλθε σε € 1,7 χιλ. 
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 Διεταιρικές συναλλαγές 
 
Συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 

2019 έχουν ως εξής: 
 

 

  Έσοδα 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2019 31.12.2018 

Alpha Leasing Α.Ε– Δανεισμός προσωπικού 59,0 59,3 

Σύνολο 59,0 59,3 

      

  Τόκοι κι εξομοιούμενα έσοδα 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2019 31.12.2018 

Λοιποί τόκοι κι εξομοιούμενα έσοδα              1,5               0,5  

Σύνολο             1,5              0,5  

 

 
Να σημειωθεί ότι όλες οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις διενεργούνται με τις συνθήκες 

και τους όρους της αγοράς. 

 
 

14.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Σύμφωνα τόσο με τη Διοίκηση, όσο και με το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας δεν υπάρχουν νομικές 

διεκδικήσεις από τρίτους. 
 

 
15.  Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και χρηματοοικονομικά προϊόντα 

 
Οι εργασίες της Εταιρείας ενσωματώνουν διαφόρους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 

από μεταβολές των επιτοκίων. Η πολιτική διαχειρίσεως κινδύνων που ακολουθεί η Εταιρεία 

επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις απρόβλεπτες μεταβολές της αγοράς.  
 

 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 διαχείριση του κινδύνου αυτού γίνεται μέσω της οριοθετήσεως του μέγιστου αποδεκτού ύψους του, 

για κάθε  σύμβαση ή ομάδα συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως και την τακτική παρακολούθηση 
και επαναξιολόγηση, σε ετήσια βάση ή συχνότερα. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται μέσα 

από τη συνεχή ανάλυση των ήδη υφιστάμενων και εν δυνάμει μισθωτών να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Δεν υφίστανται απαιτήσεις από πελάτες. 

 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.  
 

 Επιτοκιακός κίνδυνος 

 
Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις από δάνεια προς τράπεζες, καθώς και υποχρεώσεις από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μισθώσεως. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν υπόκειται σε επιτοκιακό κίνδυνο. 
 

 



REAL CAR RENTAL AE. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
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 Κίνδυνος ρευστότητας  

 

Η Εταιρεία λόγω συρρικνώσεως της δραστηριότητάς της, πλην των μισθών των δύο υπαλλήλων που 
πληρώνει και απασχολεί στην Alpha Leasing A.E, προς τω παρόν δεν διενεργεί περεταίρω συναλλαγές 

με τρίτα μέρη. 
 

 

16.  Αμοιβές εκλεγμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
 

Οι αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας για την παρούσα χρήση«Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» αναλύονται ως εξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 

και 32 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.  
 

Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2019 31.12.2018 

Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 4,1 4,1 

Αμοιβές σχετικές με φορολογικά πιστοποιητικά 4,1 4,1 

Σύνολο 8,2 8,2 

 
 

 
17.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 

 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 

Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  
 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη ραγδαία μετάδοση της ασθένειας του 
Κορωνοϊού (COVID-19), η οποία δεν αναμένεται να έχει κάποια επίπτωση στην οικονομική θέση και τα 

αποτελέσματα της Εταιρείας και μεριμνά για την εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και για τη φυσική 

προστασία των δύο (2) υπαλλήλων της (δηλ. αγορά αντισηπτικών, χειρουργικών μασκών και τήρηση 
προβλεπόμενων αποστάσεων ασφαλείας). 

 
 

 
 

Αθήναι, 13 Ιουλίου 2020 

 

Ο Πρόεδρος                                                                   

του Διοικητικού Συμβουλίου  

Η Διευθύνουσα 

Σύμβουλος 
 

Ο Υπεύθυνος  

Λογιστηρίου 

   

   
   

   
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ  

Α.Δ.Τ. Τ 124688 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Γ. 

ΖΙΑΜΠΑΡΑ 

 

ΜΙΧΑΗΛ Ν. 

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ (FCCA) 

Α.Δ.Τ.  ΑΑ004635 
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 0122044 

Α΄ΤΑΞΕΩΣ    
 


