Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«AUTOCANDIA RENT A CAR A.E. »
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2015-31/12/2015

Προς την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας
κατά τη διαχειριστική χρήση 2015 (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015).
Παρ’ ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια τα Ενεργητικά και Παθητικά
στοιχεία της εταιρείας μας, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τις παρακάτω λεπτομέρειες ως προς την
συγκρότηση της Εταιρικής Περιουσίας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
1. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η εταιρεία συγκαταλέγεται σε τοπικό επίπεδο στις μεγάλες του είδους επιχειρήσεις. Τα αθροίσματα
του Ισολογισμού της 31/12/2015 έχουν εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια
Ασώματα πάγια
Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

31/12/2015

31/12/2014

1.354.225

824.105

5.717
4.434

4.434

359.835
1.724.210

375.108
1.203.646

31/12/2015

31/12/2014

Καταβλημένα κεφάλαια

337.020

337.020

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

419.719

41.112

967.471
1.724.210

693.775
1.203.646

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Παθητικού

2. Εξέλιξη των εργασιών
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος εργασιών ανήλθε
στην χρήση 2015 στο ποσό των 2.111.734,06 € έναντι 1.880.469,30 € της προηγούμενης χρήσης
παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 767.543,10 € και το μικτό περιθώριο πωλήσεων κυμάνθηκε σε 36,35%
έναντι 29,73% της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε
κέρδη ποσού 535.938,86 € έναντι κερδών ποσού 206.553,52 € της προηγούμενης χρήσης.
3. Yποκαταστήματα
Τα υποκαταστήματα της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Υποκαταστήματα

Τοποθεσία

Δραστηριότητα

Χερσόνησος

Δημοκρατίας & Φ.Ζώτου

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Ρέθυμνο

Μάχης Κρήτης 125

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Χανιά

Κάτω Στάλος Νέας Κυδωνίας

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

4. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Βασικοί Δείκτες

31/12/2015

31/12/2014

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρεώσεις

0,37

0,54

Ίδια Κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια

0,78

0,46

-607.637

-318.667

EBITDA

776.662

451.044

EBITDA / Κύκλο Εργασιών (Ebitda Margin)

36,78%

23,99%

16,80

16,88

Έξοδα λειτουργίας / Κύκλο εργασιών

14,76%

15,88%

Μικτό περιθώριο εκμετάλλευσης / Κύκλο εργασιών

36,35%

29,73%

Κεφάλαιο κίνησης

EBITDA / Χρηματοοικονομικό κόστος

5. Ανάλυση Κινδύνων
Πιστωτικός κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία θεωρείται μικρός δεδομένου ότι υπάρχει
διασπορά πελατών οι οποίοι είναι κυρίως μεγάλοι tour operators του εξωτερικού. Επίσης, σημαντικό μέρος
των πωλήσεων εξοφλείται κατά την διάρκεια της τουριστικής σαιζόν.
Κίνδυνος ρευστότητας: Δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία καθώς οι πωλήσεις
χρηαμτοδοτούν χωρίς πρόβλημα τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Κίνδυνος διακυμάνσεων επιτοκίων: Η εταιρεία διατηρεί δανειακές συμβάσεις κυμαινόμενου επιτοκίου και
ως εκ τούτου εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίου. Ωστόσο οι μεταβολές οι οποίες αναμένονται τους προσεχείς
μήνες στα εν λόγω επιτόκια προβλέπεται να είναι μικρής κλίμακας και δεν πρόκειται να επηρεάσουν το
κόστος δανεισμού της εταιρείας.
Ανταγωνισμός: Η θέση που κατέχει η εταιρεία στην τοπική αγορά, της επιτρέπει να ανταπεξέρχεται
αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό του κλάδου.
6. Λοιπά θέματα
Περιβάλλον: Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την δραστηριότητα της εταιρείας, η εταιρεία

τηρεί με συνέπεια τις διατάξεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και αφορούν στην προστασία
του περιβάλλοντος.
Εργασιακά θέματα: Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο, την τουριστική σαιζόν 2015, 25 άτομα
προσωπικό. Η εταιρεία τηρεί με συνέπεια τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
Έρευνα Ανάπτυξη: Στην κλειόμενη χρήση η εταιρεία δεν διέθεσε κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη.
7. Προοπτικές για το 2016
Στόχοι της Διοίκησης για την χρήση 2016 είναι:
α. η αύξηση του κύκλου εργασιών
β. η διατήρηση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων
γ. η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών
δ. η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας με απώτερο σκοπό την συνέχιση
της κερδοφορίας και της υψηλής ρευστότητας της εταιρείας
8. Σημαντικά γεγονότα μέχρι σήμερα
Σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία της εταιρείας δεν έχουν συμβεί μέχρι σήμερα.
9. Διανομή κερδών
Η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή κερδών έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Τακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

535.938,86
19.043,92
554.982,78
157.331,82
397.650,96
19.025,83
378.625,13
397.650,96

