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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης:

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
Σημείωση

2016

2015

4
4

217.477,96
419.502,51
636.980,47

313.344,82
397.273,47
710.618,29

5

0,00
0,00

56,40
56,40

66.674,62

69.191,32

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

703.655,09

779.866,01

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

7

3.509.384,67
0,00
60.315,49
68.065,93
2.323.245,04
5.961.011,13
5.961.011,13
6.664.666,22

3.143.147,93
439.551,67
39.759,60
21.660,39
3.347.817,55
6.991.937,14
6.991.937,14
7.771.803,15
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Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

8

18.000,00
18.000,00

18.000,00
18.000,00

9-

19.542,68
5.250.650,93
5.270.193,61
5.288.193,61

19.542,68
4.859.249,90
4.878.792,58
4.896.792,58

11

277.116,87
277.116,87

274.277,01
274.277,01

610.284,86
177.576,31
49.731,83
90.993,20
0,00
170.769,54
1.099.355,74

1.923.916,59
304.376,63
103.130,52
86.978,32
250,43
182.081,07
2.600.733,56

1.099.355,74
6.664.666,22

2.600.733,56
7.771.803,15

Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

10

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και χρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Σημείωση
2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

11

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

11
11

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

2015

7.594.522,85

10.653.973,66

6.279.197,98

9.171.901,44

1.315.324,87
4.508.816,22
5.824.141,09
344.282,82

1.482.072,22
3.858.847,34
5.340.919,56
308.359,71

2.012.188,45

2.005.511,15

8.269,49

53.209,62

0,00

162,60

74.988,46

51.476,48

3.534.388,79

3.025.478,16

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

2.323,45

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

4.936,39

3.683,71

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

3.529.452,40

3.024.117,90

1.038.051,37

875.019,22

2.491.401,03

2.149.098,68

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Σημείωση

Κεφάλαιο

Αποθεματικά
νόμωνκαικατ/κού

Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2015

18.000,00

19.542,68

4.110.151,22

Διανομές μερισμάτων

0,00

0,00

(1.400.000,00)

Αποτελέσματα περιόδου

0,00

0,00

2.149.098,68

2.149.098,68

Υπόλοιπο 31.12.2015

18.000,00

19.542,68

4.859.249,90

4.896.792,58

Διανομές μερισμάτων

0,00

0,00

(2.100.000,00)

(2.100.000,00)

Αποτελέσματα περιόδου

0,00

0,00

2.491.401,03

2.491.401,03

Υπόλοιπο 31.12.2016

18.000,00

19.542,68

5.250.650,93

5.288.193,61

4.147.693,90
(1.400.000,00)

Πειραιάς, 30/06/2017
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρεία «MAN Diesel & Turbo ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» ( ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και
εδρεύει στον δήμο Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη αρ.89.
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι το εμπόριο εισαγωγής και εξαγωγής μηχανημάτων
βιομηχανικών ειδών και οποιουδήποτε άλλου εμπορεύματος και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα
αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.
Η Εταιρεία είναι ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό ΓΕΜΗ 044452807000 και
ταξινομείται στην κατηγορία της μεσαίας οντότητας σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014.
Η Εταιρεία ελέγχεται κατά 98% από την εταιρεία ΜΑΝ Diesel & Turbo SE οποία εδρεύει στο
Άουγκσμπουργκ (Stadtbachstrasse 1, Augsburg) Γερμανίας και καταρτίζει ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μέρος των οποίων αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική . Επίσης, η
εταιρεία ελέγχεται κατά 2% από τον κύριο Klaus Martin Bader κάτοικο Γερμανίας. Οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dieselturbogreece.man.eu.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2016 (1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016) αποτελούν τις δεύτερες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αφού έως την
31 Δεκεμβρίου 2014 συντάσσονταν χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις Ελληνικές
Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ»)
Οι χρηματοοικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από τον Διαχειριστή της
Εταιρείας στις 07 Ιουλίου 2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
εταίρων.
2.
2.1.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Πλαίσιο κατάρτισης

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4308/2014.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Μακροοικονομικό περιβάλλον
Μετά από 8 χρόνια οικονομικής ύφεσης και αστάθειας έως το 2016, κατά τη διάρκεια των οποίων το
πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά -26%, το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα
αντιμετωπίζει ακόμη σημαντικές προκλήσεις. Στο τέλος του 2016, το ΑΕΠ επανήλθε στα επίπεδα του
2014, χρονιά κατά την οποία είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, αυξανόμενο κατά +0,4%
κατά τη διάρκεια του έτους, αντισταθμίζοντας με αυτό τον τρόπο την πτώση που σημειώθηκε το 2015
λόγω των συνθηκών αβεβαιότητας γύρω από την ελληνική οικονομία.
Το πρόγραμμα στήριξης συμφωνήθηκε να εκταμιεύεται σε δόσεις, κατόπιν υιοθέτησης από την
κυβέρνηση της χώρας μιας σειράς προσυμφωνημένων μεταρρυθμίσεων και μέτρων λιτότητας.
Προκειμένου να καταστούν διαθέσιμες οι επόμενες δόσεις, θα πρέπει να ολοκληρώνονται επιτυχώς οι
αξιολογήσεις του προγράμματος από τους εκπροσώπους των διεθνών πιστωτών. Την 18.05.2017 η
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Ελληνική Βουλή ψήφισε τα προαπαιτούμενα μέτρα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
και την 15.06.2017 εγκρίθηκε από το Eurogroup η εκταμίευση της δόσης ποσού 8,5 δις ευρώ.
Αν και το προαναφερόμενο πρόγραμμα στήριξης στοχεύει στη μείωση του κινδύνου οικονομικής
αποσταθεροποίησης της Ελλάδας, παραμένει σε κάθε περίπτωση υπαρκτός ο κίνδυνος αναφορικά µε
την ορθή υλοποίηση του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη
διαμόρφωση τιμών στις κεφαλαιαγορές. Η ορθή εφαρμογή του προγράμματος και οι επιδράσεις του
στην οικονομία βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος
που δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις
πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και
δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της
Εταιρείας.

2.2.

Παράγοντες Χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τους Διαχειριστές της Εταιρείας. Οι
Διαχειριστές της Εταιρείας παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου
καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός
κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
α)
Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των
συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ. Για τις συναλλαγές της εταιρείας σε ξένο νόμισμα (Αμερικάνικο
Δολάριο, Κορώνα Δανίας και Λίρα Αγγλίας) η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και με
σύγχρονα χρηματοοικονομικά μέσα φροντίζει να ελαχιστοποιεί τον συναλλαγματικό κίνδυνο που σε
κάθε περίπτωση δεν θα έχει επιπτώσεις στις θέσεις της εταιρείας.
(β)
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τις καταθέσεις σε
τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις πελατών,
συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών απαιτήσεων και των δεσμευτικών συναλλαγών. Όσον αφορά
τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία
συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής
ικανότητας. Εάν για τους πελάτες υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω
αξιολόγηση. Αν δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγματοποιείται έλεγχος της
πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, την
προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. Τα εξατομικευμένα πιστωτικά όρια
προσδιορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων
Η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές ζημιές από μη είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων.
(γ)
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. Οι
ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε
χρηματικών αναγκών σε συνδυασμό με την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων.

2.3.

Συναλλαγματικές μετατροπές

(α) Νόμισμα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος
στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (νόμισμα παρουσίασης).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ.
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων
συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
2.4.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων και έπιπλα και
λοιπό εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις (αποσβέσιμο κόστος κτήσης). Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που
συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες βελτίωσης παγίων περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι
δαπάνες επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία μόνο εάν
αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία. Το κόστος επισκευών και
συντηρήσεων, που δεν αναμένεται να επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία,
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
 Κτίρια-τεχνικά έργα
 Μέσα μεταφοράς
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

- βάσει έτη μίσθωσης ακινήτου (λήξη 2019)
- 12-16%
- 10-20%

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και
αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως.
Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία
του όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (σημείωση 2.5).
Τα κέρδη ή οι ζημιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από την
πώληση και της λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που
πραγματοποιείται η πώληση στο κονδύλι «Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων».
2.5.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά άυλα
Τα λοιπά άυλα περιλαμβάνουν αποκτηθείσες άδειες λογισμικών προγραμμάτων. Οι άδειες αυτές
κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και εγκατάσταση
του συγκεκριμένου λογισμικού και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής των αδειών η οποία είναι 5 χρόνια.
2.6.

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται, ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
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Η αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου
χαρακτήρα.
Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού
που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, δυσμενείς μεταβολές στο
τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της Εταιρείας, αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή
άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της
ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και η απαξίωση και η φυσική βλάβη ενός στοιχείου.
Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η
αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία
προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας
χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι συνθήκες που τις
προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημιάς
απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν δεν είχε αναγνωριστεί η
ζημιά απομείωσης.
2.7.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης μείον ζημιές απομείωσης. Επιπλέον, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος
του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα
που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα συμβατικά
δικαιώματα επί των ταμειακών ροών των στοιχείων εκπνεύσουν ή μεταβιβαστούν ουσιωδώς όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα των στοιχείων.
2.8.

Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
έχει απομειωθεί.
Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του
χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία
αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες
αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία.
Ζημιά απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που
η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η Εταιρεία εκτιμά ότι θα
ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από την παρούσα
αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση
του πραγματικού επιτοκίου ή την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος
πώλησης.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτήν όταν οι συνθήκες που τις δημιούργησαν παύουν να ισχύουν. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. Ειδικότερα, για τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημιές απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.
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Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάση της αρχής του
δεδουλευμένου και τυχόν ζημιές απομείωσης.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπές απαιτήσεις» και
«Προπληρωμένα έξοδα».
2.10.

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που
πουλήθηκαν κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων
αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά, καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό.
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα αποτιμώνται
στο κόστος κτήσης μείον ζημιές απομείωσης.
2.11.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως καθώς και
λογαριασμό ενδοεταιρικών συναλλαγών στο εξωτερικό (ICA –Cash pooling)

2.12.

Εταιρικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει εταρικά μερίδια.
2.13.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των
υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις
αναγνωρίστηκαν αρχικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση
στο αποσβέσιμο κόστος έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Στην περίπτωση που οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος,
αναγνωρίζονται αρχικά στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη τον ποσών που
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την
ανάληψη αυτών. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως
έξοδα στα αποτελέσματα, εκτός αν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων.
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
2.14.
Κόστος δανεισμού
Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. Τα λοιπά τραπεζικά κόστη καταχωρούνται στα
αποτελέσματα με την πραγματοποίηση τους.
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Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και προβλέψεις

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των
ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση με βάση την
παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό.
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.
2.16.

Τρέχων φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος. Ο τρέχων φόρος αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα στο βαθμό που δεν αφορούν στοιχεία που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ίδια
Κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα. Ο τρέχων φόρος είναι ο αναμενόμενος φόρος
εισοδήματος πληρωτέος ή απαιτητός επί των φορολογικών κερδών ή ζημιών της χρήσης εφαρμόζοντας
το φορολογικό συντελεστή που έχει θεσπισθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμογών στο φόρο
εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων.
Κατά τον προσδιορισμό του τρέχοντος φόρου η Εταιρεία συνεκτιμά την επίπτωση αβέβαιων
φορολογικών θέσεων και το κατά πόσο ενδέχεται να οφείλονται πρόσθετοι φόροι και τόκοι. Είναι
πιθανό να τεθούν σε γνώση της Εταιρείας νέα στοιχεία και πληροφορίες που να οδηγήσουν σε
τροποποίηση της εκτίμησης σχετικά με την επάρκεια των σχηματισμένων τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων.
Διαφοροποιήσεις αυτού του τύπου στις φορολογικές υποχρεώσεις θα επηρεάσουν τα έξοδα φόρων της
περιόδου πραγματοποίησης της αναθεώρησης.
Επιπλέον φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων αναγνωρίζονται
ταυτοχρόνως με την υποχρέωση για την πληρωμή των μερισμάτων. Η Εταιρεία έχει επιλέξει να μην
εφαρμόζει τις διατάξεις περί αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας.
2.17.

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται και
επιμετρώνται μεταγενέστερα στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το
διακανονισμό των προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.
2.18.

Αναγνώριση εσόδων

Το έσοδο αποτιμάται στο ονομαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και
αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τα αγαθά που πουλήθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις,
επιστροφές και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο εντός της περιόδου
στην οποία καθίσταται δεδουλευμένο.
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31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε €)

(α) Πωλήσεις εμπορευμάτων
Τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων αφορούν πώληση ανταλλακτικών μηχανών πλοίων.
(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσίας
Τα έσοδα από επισκευές σε μηχανές πλοίων και σεμινάρια εκπαίδευσης Μηχανικών
(γ) Έσοδα από είσπραξη προμήθειας για πώληση εμπορευμάτων σε Έλληνες πελάτες για λογαριασμό
εταιρειών του ομίλου. Τα έσοδα από είσπραξη προμήθειας για πώληση εμπορευμάτων εμφανίζονται
στις λοιπά συνήθη έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
2.19.

Μισθώσεις

Η εταιρεία ως μισθωτής
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Οι υποχρεώσεις από μισθώματα απεικονίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καθότι πρέπει να
πληρωθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες.
2.20.

Στρογγυλοποιήσεις

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
2.21.

Eπαναταξινομήσεις κονδυλίων και συγκριτικά στοιχεία

Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές
στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης.
3.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
απαιτεί σε κάποιες περιπτώσεις τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Διοίκηση
βασίζεται στην καλύτερη δυνατή γνώση που μπορεί να διαθέτει, καθώς επίσης και στην εξέταση των
τρεχουσών συνθηκών και δεδομένων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
3.1.
Φόρος εισοδήματος
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται
σημαντική υποκειμενική κρίση. Η Εταιρία υπόκειται σε σταθερό συντελεστή φόρου εισοδήματος
όπως αυτός καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών για την κάθε χρήση. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τα οποία ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η
Εταιρία δεν αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, για τις ανέλεγκτες
χρήσεις των ετών 2010-2014.
Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι
διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο
εισοδήματος και της χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έχει λάβει
χώρα.
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε €)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις
οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή.
3.3.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και
αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη
συμβούν καθώς και την επίδραση που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της
εταιρείας.
3.4.

Ωφέλιμες Ζωές

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται
βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή αυτών. Η Διοίκηση της Εταιρείας
εκτιμά πως οι συντελεστές απόσβεσης που ισχύουν με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
προσεγγίζουν τους λογιστικούς συντελεστές απόσβεσης, όπως προσδιορίζονται βάσει της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής των παγίων

4.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κόστος
1 Ιανουαρίου2015
Προσθήκες
Διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2015
1 Ιανουάριου 2016
Προσθήκες
Διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2016

Κτίριατεχνικά έργα

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

131.898,79
251.568.47

363.619,24
257.006,98

548.283,57
550.719,67

(684,00)

(684,00)

383.467,26
383.467,26

52.765,54
42.144,22
0,00
94.909,76
94.909,76

619.942,22
619.942,22

1.098.319,24
1.098.319,24

0,00

0,00

0,00

0,00

107.470,12
0,00

107.470.12
0,00

0,00

383.467,26

94.909,76

727.412,34

1.205.789,36

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουάριου 2015

10.109,84

256.906,43

299.048,52

Αποσβέσεις χρήσης
Διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2015
1 Ιανουάριου 2016

60.012,60
0,00
70.122,44
70.122,44

32.032,25
4.786,82
0,00
36.819,07
36.819,07

29.399,01
(5.546,00)
280.759,44
280.759,44

94.198,43
(5.546,00)
387.700,95
387.700,95

Αποσβέσεις χρήσης
Διαγραφές

95.866,86
0 : 00

11.750,36
0,00

73.490,78
0,00

181.107,94
0,00

31 Δεκεμβρίου 2016

165.989,30

48.569,43

354.250,22

568.808,89

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουάριου 2015

121.788,95

20.733,29

106.712,81

249.235,05

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

313.344,82

58.090,69

339.182,78

710.618,29

217.477,96

46.340,23

373.162,18

636.980,47
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε €)

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά αύλα

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2015

7.571,51
0,00
7.571,51

1 Ιανουαρίο 2016

7.571,51

31 Δεκεμβρίου 2016

7.571,51

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2015

7.325,61
189,50
7.515,11

1 Ιανουαρίο 2016

7.515,11

Αποσβέσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2016

56,40
7.571,51

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου -2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου - 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου - 2016

6.

245,90
56,40
0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι ίση με τη λογιστική αξία τους.
7.

Εμπορικές απαιτήσεις

Η ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων είναι ως εξής:

Πελάτες
Εσωτερικού
Εξωτερικού
Ενδοομιλιακοί
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον:Προβλέψεις για απομείωση

8.

31.12.2016
1.868.334,11
155.830,19
1.472.589,49
3.496.753,79
12.630,88
0,00
3.509.384,67

31.12.2015
1.930.483,88
563.075,38
649.588,67
3.143.147,93
0,00
0,00
3.143.147,93

Εταιρικό κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €18.000 την 31.12.2016 και 31.12.2015 και
διαιρείται σε 6.000 ατομικά μερίδια αξίας €30 έκαστη. Το 98% των μεριδίων ανήκει στην εταιρεία
MAN Diesel & Turbo SE και το 2% στον Bader Klaus Martin Josef. Το εταιρικό κεφάλαιο είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο.
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε €)

Αποθεματικά

Τα αποθεματικά της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015 αποτελούνται
από το τακτικό αποθεματικό ύψους €19.542,68.
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών
(μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του
να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
εταίρων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
10. Φόρος Εισοδήματος
H φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς
συντελεστές που ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και καταχωρείται ως
έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήματα.
Οι χρήσεις που έληξαν το 2010 έως το 2014 καθώς και το 2016 δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες
φορολογικές αρχές, με συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά
το χρόνο που οι χρήσεις αυτές οριστικοποιηθούν φορολογικά. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό
να εκτιμηθεί αξιόπιστα η οριστική εκκαθάριση των φόρων των χρήσεων αυτών, καθώς και η σχετική
επίδραση στην καθαρή θέση της Εταιρείας.
Από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα, σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 (άρθρο
65Α), όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 82 του Νόμου 2238/1994), οι ελληνικές ανώνυμες
εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνταν ή δύναται να λαμβάνουν «Ετήσιο Φορολογικό
Πιστοποιητικό», το οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια σχετικού φορολογικού ελέγχου, από το νόμιμο
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας. Ο έλεγχος της χρήσης 2015 έχει ολοκληρωθεί από τους φορολογικούς ελεγκτές ενώ για το
2016 η εταιρεία επέλεξε να μην λάβει φορολογικό πιστοποιητικό.
11. Έξοδα ανά κατηγορία

Σημείωση
Παροχές σε εργαζόμενους
Κόστος Πωληθέντων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων περουσιακών στοιχείων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα διαφήμισης
Λοιπά
Σύνολο κόστους πωληθέντων , εξόδων
διοίκησης και διάθεσης

1.1.2016 έως
31.12.2016
2.055.604,68
5.434.530,19
181.127,34
56,37
105.056,98
313.136,17
19.299,88
106.368,92
36.284,34
384.204,38
8.635.669,25

1.1.2015 έως
31.12.2015
1.908.890,59
8.420.830,20
94.198,43
189,50
53.400,70
292.764,17
17.545,47
104.689,27
36.370,98
556.892,99
11.485.772,30
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Στα Λοιπά Έξοδα περιλαμβάνονται δαπάνες όπως: τηλεπικοινωνίας, ασφάλιστρα, επισκευής και
συντήρησης, υποδοχής και φιλοξενίας , κοινοχρήστων , γραφικής ύλης κλπ.

Κατανομή ανά λειτουργία

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

1.1.2016 έως
31.12.2016
6.279.197,98
344.282,82
2.012.188,45
8.635.669,25

1.1.2015 έως
31.12.2015
9.171.901, 44
308.359,71
2.005.511, 15
11.485.772, 30

Το κόστος πωληθέντων παρουσίασε μείωση το 2016 συγκριτικά με το 2015. Η μείωση οφείλεται στη
μείωση του κύκλου εργασιών κατά 28,11%.
12. Παροχές σε εργαζομένους
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 ήταν 43 άτομα (2015:
37 άτομα) και αφορά υπαλληλικό προσωπικό.
Οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής:
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Λοιπά
Σύνολο

1.1.2016 έως
31.12.2016
1.597.721,23
371.553,91
21.307,79
65.021,75
2.055.604,68

1.1.2015 έως
31.12.2015
1.490.180,90
330.848,87
32.095,52
55.765,30
1.908.890,59

13. Δεσμεύσεις
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που αφορούν εκμισθώσεις κτιρίων
και που αναμένεται να δοθεί βάσει μη ακυρωτέων λειτουργικών μισθώσεων είναι συνολικού ποσού
€1.516.820,00 την 31.12.2016 (31.12.2015: €1.806.345,90).
14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες ή λοιπές εγγυήσεις.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση του 2009.
Για τη χρήση 2010-2014, δεν υπάρχει υποχρέωση της εταιρείας σε έλεγχο από νόμιμους ορκωτούς
ελεγκτές διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του Ν.2238/1994 . Για τη χρήση 2015 έγινε έλεγχος
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2014. Ο έλεγχος έγινε από την εταιρεία
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PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και έχει εκδοθεί η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης και δεν
έχουν προκύψει σημαντικές εξαιρέσεις.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2014 & 2016.
15. Συνδεδεμένα μέρη
Τα συνδεδεμένα μέρη είναι η μητρική εταιρεία MAN Diesel Turbo SE και λοιπά συνδεδεμένα μέρη
που αφορούν εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο MAN.
Το ύψος και η φύση των συναλλαγών με συνδεμένα μέρη καθώς και τα σχετικά υπόλοιπα απαιτήσεων
και υποχρεώσεων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της
εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (αξίες σε €).

Αγορές αγαθών

Μητρική
Λοιπά

1.1.2016 έως
31.12.2016
2.127.879,81
2.601.365,65
4.729.245,46

1.1.2015 έως
31.12.2015
3.634.921,74
3.833.912,46
7.468.834,20

1.1.2016 έως
31.12.2016
149.300,10
461.205,57
610.505,67

1.1.2015 έως
31.12.2015
26.234,98
925.761,02
951.996,00

1.1.2016 έως
31.12.2016
95.928,66
95.928,66

1.1.2015 έως
31.12.2015
124.330,83
124.330,83

Αγορές Υπηρεσιών

Μητρική
Λοιπά
Αγορές Παγίων

Λοιπά

Οι υπηρεσίες από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως χρεώσεις για σεμινάρια και επισκευές σε πλοία.

Προμήθειες

Μητρική
Λοιπά

1.1.2016 έως
31.12.2016
491.203,26
3.268.166,55
3.759.369,81

1.1.2015 έως
31.12.2015
344.874,57
2.942.622,84
3.287.497,41

Πωλήσεις Υπηρεσιών
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MAN Diesel & Turbo ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε €)
1.1.2016 έως
31.12.2016
13.562,43
1.745.952,85
1.759.515,28

Μητρική
Λοιπά

Λοιπά έσοδα
Μητρική
Λοιπά

Λοιπά έξοδα
Μητρική
Λοιπά

1.1.2016 έως
31.12.2016
3.459,00
13.634,04
17.093,04

1.1.2015 έως
31.12.2015
5.954,06
473.657,26
479.611,32

1.1.2015 έως
31.12.2015
0,00
581.899,77
581.899,77

1.1.2016 έως
31.12.2016
35.156,01
143.677,14
178.833,15

1.1.2015 έως
31.12.2015
55.753,27
215.783,53
271.536,80

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

31.12.2016

31.12.2015

161.381,11
1.311.208,38

23.489,40
666.906,87

1.472.589,49

690.396,27

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

31.12.2016

31.12.2015

Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

321.647,75
270.902,30

613.383,91
1.186.451,91

592.550,05

1.799.835,82

Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη τις διοίκησης είναι : 119.574,03€ για το 2017
και 120.337,70€ για το 2016.
Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς μέλη της Διοίκησης κατά τις
ημερομηνίες Ισολογισμού.
Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη της Διοίκησης.
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MAN Diesel & Turbo ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε €)

16. Μερίσματα
Στις 22 Απριλίου 2017 ο διαχειριστής της Εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερίσματος ποσού
€2.000.000 από τα κέρδη της Εταιρείας. Η τελική έγκριση του μερίσματος αναμένεται από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 λογιστικοποιήθηκε και καταβλήθηκε ως μέρισμα στους εταίρους
της Εταιρείας το ποσό των €2.100.000.
17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού
Δεν προέκυψαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού.
Πειραιάς, 30/06/2017
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Έκθεση των Διαχειριστών
επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Προς τη Συνέλευση των εταίρων της 30-06-2017
Κύριοι Εταίροι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
1/1 - 31/12/2016 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Γενικά
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό της.
Η κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης, τα Αποτελέσματα Χρήσης, η Κατάσταση Μεταβολών
Καθαρής Θέσης και οι σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ως άνω χρήσης,
όπως υποβάλλονται στη Συνέλευση των εταίρων, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της
Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Επιχειρώντας σχολιασμό επί των εργασιών της Εταιρείας και επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2016, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Ο κύκλος εργασιών και τα Λοιπά έσοδα ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 12.103.339,07 ευρώ,
έναντι 14.512.821,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και δείχνουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών
της Εταιρείας. Κατόπιν ανάλυσης της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας, ως μέσο
προστασίας της εταιρίας από τον πιστωτικό κίνδυνο, η τιμολογιακή πολιτική έχει διαφοροποιηθεί στο
μοντέλο είσπραξης προμήθειας με έμμεσο τρόπο, από την τιμολόγηση του τελικού πελάτη από τις
υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου (του εξωτερικού), έναντι του μοντέλου της απευθείας τιμολόγησης
του τελικού πελάτη από την Εταιρεία που ίσχυε κατά τη προηγούμενη χρήση.
Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη
οι προσπάθειες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του
τμήματος πωλήσεων.

Οικονομική θέση της Εταιρείας

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2016
5.961.011
6.664.666

89,44%

31/12/2015
6.991.937
7.771.703

89,97%

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

703.655

Σύνολο ενεργητικού

10,56%

6.664.666

779.866

10,03%

7.771.703

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

Σύνολο καθαρής θέσης
Σύνολο υποχρεώσεων

31/12/2016
5.288.193
1.099.355

481,03%

31/12/2015
4.896.792
2.600.733

188,29%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2016
5.961.011
1.099.355

542,23%

31/12/2015
6.991.937
2.600.733

268,84%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία
του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αποτέλεσμα προ φόρων
Σύνολο εσόδων

31/12/2016
3.529.452
12.103.338

29,16%

31/12/2015
3.024.117
14.512.820

20,84%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα
Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως
ευρώ 1.038.051,37 απομένουν κέρδη προς διάθεση 2.491.401,03 ευρώ, τα οποία προτείνουμε να
διανεμηθούν μέρισμα στους εταίρους το ποσό των 2.000.000,00€.

Μικτό αποτέλεσμα
Κύκλος εργασιών

31/12/2016
1.315.324
7.594.522

17,32%

31/12/2015
1.482.072
10.653.973

13,91%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρείας.

Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση κινδύνων

1. Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο
αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων,
κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
2. Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τις καταθέσεις σε
τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις πελατών,
συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών απαιτήσεων και των δεσμευτικών συναλλαγών. Όσον αφορά
τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία
συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής
ικανότητας. Εάν για τους πελάτες υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω
αξιολόγηση. Αν δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγματοποιείται έλεγχος της
πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, την
προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. Τα εξατομικευμένα πιστωτικά όρια
προσδιορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων. Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση
υπέρβασης ορίου κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η Διοίκηση δεν αναμένει ζημιές από μη είσπραξη
εμπορικών απαιτήσεων.
3. Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. Οι
ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε
χρηματικών αναγκών σε συνδυασμό με την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων.
4. Κίνδυνος Ταμειακών Ροών
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο ταμειακών ροών διότι δεν διαθέτει δάνεια.
5. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της
διεξάγεται σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος λόγω της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών
είναι ασήμαντος Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των
πωλήσεων και των αγορών της εταιρείας πραγματοποιείται σε Ευρώ. Για τις συναλλαγές της εταιρείας
σε ξένο νόμισμα (Αμερικάνικο Δολάριο, Κορώνα Δανίας και Λίρα Αγγλίας) η εταιρεία παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις και με σύγχρονα χρηματοοικονομικά μέσα φροντίζει να ελαχιστοποιεί τον
συναλλαγματικό κίνδυνο που σε κάθε περίπτωση δεν θα έχει επιπτώσεις στις θέσεις της εταιρείας.

Υποκαταστήματα

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Τομέας έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία δεν έχει επενδύσει κεφάλαια στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης καθώς ως θυγατρική
ομίλου οι επενδύσεις αυτές γίνονται από την μητρική εταιρεία.
H ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την
τοπική κοινωνία και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να αποτελούν
αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της εταιρείας
Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι
για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης
Δεν προέκυψαν γεγονότα κατά την περίοδο από 1.1.2017 μέχρι και την ημερομηνία της παρούσας
έκθεσης, για τα οποία να πρέπει είτε να γνωστοποιηθούν στο προσάρτημα είτε να αναμορφώσουν τις
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, όπως αυτές εγκρίθηκαν από τους Διαχειριστές
στις 30 Ιουνίου 2017.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι εταίροι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη
χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της 31-12-2016 και ακόμη να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Πειραιάς 30-06-2017
Με τιμή
Ο Διαχειριστής
Χριστοδουλόπουλος Διονύσιος

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας «ΜAN Diesel &Turbo ΕΠΕ.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜAN Diesel &Turbo
ΕΠΕ.» (η “Εταιρεία”), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την
κατάσταση αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή
η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
1.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές
για τις χρήσεις 2010 έως 2014 και 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη
υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την
εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, στα έσοδα του 2016 έχει περιληφθεί ποσό € 554 χιλ από προμήθειες που
αφορούσαν τις χρήσεις 2013 και 2014 με συνέπεια, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως
2016 να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΜAN Diesel
&Turbo ΕΠΕ.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης των
Διαχειριστών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
i.

ii.

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση των Διαχειριστών έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο
αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΜAN Diesel
&Turbo ΕΠΕ.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση των Διαχειριστών.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113
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