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Α. Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς 

την Τακτική Γενική Συνέλευση των  Μετόχων 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.  

 
Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών 

της κλειόμενης χρήσης 2017 (01/01-31/12/2017) και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες για τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Στην Έκθεση περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2017, η 

επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που 

αντιμετωπίζει η Εταιρεία.  

 

 

1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων  

 

Για το 2017 οι πωλήσεις στην Ελλάδα βαρέων οχημάτων άνω των 6 τόνων ανήλθε σε 47 λεωφορεία 

και 362 φορτηγά. Σε σχέση με το 2016 η αγορά φορτηγών μεγεθύνθηκε κατά 33,6% (362 φορτηγά 

έναντι 271 το 2016). Αντίθετα η αγορά λεωφορείων σημείωσε κάμψη -43,4% (47 λεωφορεία το 2017 

έναντι 83 το 2016). Τα προηγούμενα δείχνουν την υψηλή μεταβλητότητα της ελληνικής αγοράς.  

 

Το 2017, 66 νέα φορτηγά, 10 νέα λεωφορεία, 52 μεταχειρισμένα φορτηγά, 13 trailers, και 3 

μεταχειρισμένα λεωφορεία πωλήθηκαν από την MAN Ελλάς. Το μερίδιο αγοράς στα βαρέα φορτηγά 

ανήλθε σε 16,6% το 2017 έναντι 12,5% το 2016. Στα νέα λεωφορεία 14,9% το 2017 έναντι 20,5% το 

2016 

 

Οι συνολικές πωλήσεις το 2017 σημείωσαν μικρή αύξηση 1,31% σε σχέση με το 2016 επηρεασμένες 

από την σημαντική αύξηση πωλήσεων νέων φορτηγών (+51%) την οποία μετρίασε η πτώση σε 

πωλήσεις νέων λεωφορείων (-42,47%). Ο ανταγωνισμός μέσω της τιμολογιακής πολιτικής  μεταξύ των 

αντιπροσώπων των κατασκευαστών παρέμεινε έντονος το 2017 με αρνητική επίδραση στο περιθώριο 

κέρδους.  

 

Στον κλάδο των μεταχειρισμένων οχημάτων η ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ διατήρησε τη θέση της στην αγορά, 

παρά την επιλογή της να θέτει ως πρώτο κριτήριο την πιστοληπτική εικόνα και ύπαρξη εγγυήσεων του 

κάθε πελάτη. 

 

Οι πωλήσεις των ανταλλακτικών σημείωσαν μικρή άνοδο της τάξης του 2% περίπου για το 2017, ως 

προς το τζίρο, με μικρή μείωση του περιθωρίου κέρδους. 

 

Η εταιρεία σημείωσε αρνητική λειτουργική κερδοφορία το 2017 επηρεασμένη κυρίως από την 

απαξίωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, η οποία πιθανότατα θα αναστραφεί στις επόμενες 

χρήσεις λόγω και της σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.    

 

2. Διαχείριση κινδύνων 

 

Η Eταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, πιστωτικό 

κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω 

χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Η διαχείριση 

κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας 

προσδιορίζει, αξιολογεί και λαμβάνει μέτρα με σκοπό την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων.  
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3. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της. Η εταιρεία τηρεί τη 

νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από τη δραστηριότητά 

της. 

 

4. Εργασιακά ζητήματα 

Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. 

Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία εκπαιδεύει το 

προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα με τις 

προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους 

διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, 

αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων. 

 

5. Μεταγενέστερα γεγονότα  

 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που να επηρεάζουν 

ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό 

Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017. 

 

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως 

ήτοι: 

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.  

 

2. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.2190/1920 στα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους 

αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή 

άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

 

3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

 

 

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Michael 

Batz, για τη δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπως ο νόμος ορίζει. 

 

 
Ασπρόπυργος, 30/09/2019 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

Michael Batz 
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Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

 

 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» 
 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και 

περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 

2190/1920.  

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω 

στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών 

καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις 
απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 
 
Άλλες Πληροφορίες   
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, 
είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας 
έκθεσης ελεγκτή. 
 
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός 
των όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή 
άλλης διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες 
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά 
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.  
 
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι 
οποίες απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.  
 
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 
 

 Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 αντιστοιχούν στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις  

        
 Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.  
 

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία 
«ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» και το περιβάλλον 
της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Όπως περιγράφεται στο τμήμα «Βάση για γνώμη με 
επιφύλαξη» ανωτέρω, δεν ήμασταν σε θέση να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά με την πρόβλεψη που τυχόν απαιτείται για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις. Ως εκ 
τούτου, δεν είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι ή δεν είναι ουσιωδώς εσφαλμένη αναφορικά με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για 
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 
 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
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, που 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που 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 χρηματοοικονομικές 

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 την 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
•  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 
να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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 
 
Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες». 
 
 
 
 
 

ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 
 

                                Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2019 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 
                                        ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 
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Γ. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 

(1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
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Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

 

 
Σημ. 31.12.2017 31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία   5 1.063.246 1.092.664 

Επενδυτικά ακίνητα   6 649.971 829.381 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   7 20.288 13.428 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  13 948.688 1.163.382 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  9 200.231 255.268 

  
2.882.424 3.354.123 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Αποθέματα   8 2.221.137 2.035.346 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις   9 7.749.586 5.916.323 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  10 6.392.460 5.461.003 

  
16.363.184 13.412.672 

Σύνολο ενεργητικού 
 

19.245.608 16.766.795 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
   

Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικό υπέρ 

το άρτιο 
 11 3.245.543 3.245.543 

Λοιπά αποθεματικά   12 725.673 727.845 

Κέρδη εις νέον   (1.683.236) (1.410.456) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

2.287.979 2.562.931 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 
 14 63.627 51.228 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  15 10.000 10.000 

  
73.627 61.228 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις 
 17 13.411.769 12.354.887 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  15 3.447.233 1.734.873 

Προβλέψεις  16 25.000 52.876 

  
16.884.002 14.142.636 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

16.957.629 14.203.864 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
 

19.245.608 16.766.795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 

 



ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

 

               Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 

                                           (Όλα τα ποσά σε €) 

 

11 

 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 

 

 
Σημ. 

1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Πωλήσεις  

 

13.728.613 13.550.699 

Κόστος πωληθέντων   18 (12.034.421) (11.593.424) 

Μεικτό κέρδος 

 

1.694.192 1.957.276 

Έξοδα διάθεσης  18 (1.376.011) (1.403.821) 

Έξοδα διοίκησης  18 (586.615) (667.093) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  20 403.612 366.132 

Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά  20 (218.597) (1.072) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

 

(83.419) 251.422 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  21 (32.051) (34.235) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  21 58.271 36.434 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 

 

(57.199) 253.621 

Φόρος εισοδήματος  22 (215.581) (149.029) 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης 

 

(272.780) 104.591 

    Λοιπά συνολικά εισοδήματα: 

   Στοιχεία τα οποία δεν θα μεταφερθούν 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

   Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 

 

(3.059) (6.436) 

Φόρος εισοδήματος 

 

887 1.866 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά φόρων  

 

(2.172) (4.570) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 

 

(274.952) 100.021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 

 
Σημ. 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Λοιπά 

αποθεματικά  

Κέρδη εις 

νέον 
Σύνολο 

 
     1 Ιανουαρίου 2016 

 

3.245.543 732.415 (1.515.319) 2.462.639 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης - - 104.863 104.863 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   12 - (4.570) 
 

(4.570) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης  
- (4.570) 104.863 100.293 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

3.245.543 727.845 (1.410.456) 2.562.932 

      
1 Ιανουαρίου 2017 

 
3.245.543 727.845 (1.410.456) 2.562.932 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης - - (272.780) (272.780) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα    12 - (2.172) - (2.172) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης  
 (2.172) (272.780) (274.952) 

31 Δεκεμβρίου 2017 
 

3.245.543 725.673 (1.683.236) 2.287.980 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 
 

 

Σημ. 
1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Κέρδη προ φόρων 

 

(57.199) 253.621 

Προσαρμογές για : 

 

 

 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  18 67.856 74.601 

Αποσβέσεις επενδύσεις σε ακίνητα  18 - 2.310 

Αποσβέσεις αύλων   18 3.630 5.905 

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων   
 (100) 

Έσοδα τόκων  21 (58.271) (36.434) 

Έξοδα τόκων  21 32.051 34.235 

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 

 

(185.791) (672.376) 

(Αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 

 

(1.764.552) (3.205.513) 

Αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών 

υποχρεώσεων 

 

2.931.917 3.846.650 

Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων 

 

(27.876) 52.875 

Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο 

προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης  
12.399 (23.427) 

Καταβληθέντες τόκοι και έξοδα τραπεζών 
 

(32.051) (34.235) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες  
922.113 298.113 

 

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

(38.438) (16.925) 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 
 

(10.490) (7.600) 

Εισπράξεις από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων  
- 100 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 
 

58.271 36.434 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες  
9.342 12.009 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα   
931.456 310.122 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 

χρήσης  
5.461.005 5.150.881 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 

χρήσης  
6.392.460 5.461.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η Εταιρεία MAN ΕΛΛΑΣ ΑΕ (ή MAN ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφόρος 

Ειρήνης 23 στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής.  

 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι εμπορία επαγγελματικών οχημάτων . 

  

Η Εταιρεία ελέγχεται κατά 99,84% από την εταιρεία MAN TRUCK AND BUS VERTRIEB 

OSTERREICH, η οποία εδρεύει στη Βιέννη/Αυστρία και είναι θυγατρική κατά 100% της εταιρείας 

MAN FINANCE AND HOLDING SA, η οποία είναι θυγατρική της ΜΑΝ SE της οποίας οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις βρίσκονται αναρτημένες στη διεύθυνση 

https://www.corporate.man.eu/en/investor -relations/financial-reports-and-

publications/reports/Reports.jsp . 

 

Οι χρηματοοικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας την 14.10.2019 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων. 

 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

 

Οι εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα το 2017, καθώς και οι εθνικές και διεθνείς συζητήσεις αναφορικά 

με την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα χρηματοδότησης έχουν οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις σε 

μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο στη χώρα και επιστροφή σε ήπια ανάπτυξη. Η 

οικονομική σταθερότητα αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά χωρίς να αναμένονται 

κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία τις επιχείρησης από το μακροοικονομικό περιβάλλον, 

δεδομένης της φύσης των εργασιών της εταιρείας και της οικονομικής της θέσης. Παρόλα αυτά η 

Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης  

 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, 

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    
    

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

Η ετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη 

διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και 

εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 5. 

2.1.1. Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους και τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί στην 

ετοιμασία αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την 

επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω. 
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Πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 

7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 

μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 

Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε 

αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία 

εκτιμά ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις θα είναι Ευρώ 123 χιλ.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 

μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική 

αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη 

μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 

αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία εκτιμά ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 15 στις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις θα είναι ασήμαντη.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 

είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 

παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 

ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να 

αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια 

άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά 

με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις.  

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από 

τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να 

θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το 

ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί.  

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει 

εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις 

που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. 



ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

 

               Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 

                                           (Όλα τα ποσά σε €) 

 

16 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική 

αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 

λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου 

του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.  

2.2. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α)     Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος 

του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό 

νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 

νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β)     Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις ισοτιμίες που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών ή της αποτίμησης όταν τα στοιχεία επανεκτιμώνται.  

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 αναφοράς, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα.   

2.3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: Οικόπεδα και κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό,  

μεταφορικά μέσα και λοιπό εξοπλισμό (όπως εξοπλισμός γραφείων και ηλεκτρονικούς υπολογιστές). 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος 

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται 

ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία 

και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που 

αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.  

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 

πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

 Κτίρια                                                                       25 έτη   

 Μηχανολογικός εξοπλισμός                                    5-8 έτη                                     
 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                              3-13 έτη 

 Μεταφορικά μέσα                                                       6 έτη 

  

 

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 (σημ. 2.6). 
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2.4. Επενδυτικά ακίνητα 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ακίνητα τα οποία προορίζονται για εκμίσθωση και όχι για 

ιδιοχρησιμοποίηση ή πώληση στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Τα επενδυτικά ακίνητα 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. 

 

Οι αποσβέσεις των επενδυτικών ακινήτων (εκτός της γης) υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο 

στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:  

 

 Κτίρια                                                          25 έτη 

 

Η λογιστική αξία των επενδυτικών ακινήτων απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία του όταν η 

λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (σημείωση 2.6). 

2.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

Οι αγορασμένες άδειες λογισμικού παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες 

αποσβέσεις.  Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που απαιτούνται ώστε να είναι δυνατή η 

χρήση τους.  

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

λογισμικού η οποία είναι 3-5 έτη.  

 

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται.   

 

Το λογισμικό ελέγχεται ετησίως για απομείωση όπως περιγράφεται στη σημείωση 2.6.  

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. 

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. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται 

στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά 

(μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Οι απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε προηγούμενες 

περιόδους σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 

για τυχόν αναστροφή.     
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2.7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν απαιτήσεις. Η Εταιρεία 

δεν κατέχει άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα ή επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη σε όλες 

τις ημερομηνίες αναφοράς.  

Κατά την αναγνώρισή τους ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα δάνεια και οι απαιτήσεις 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις μετά την αρχική τους αναγνώριση επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παύουν να αναγνωρίζονται 

όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει 

μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με 

λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται 

στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα 

κονδύλια πελατών, επιταγών εισπρακτέων και λοιπών απαιτήσεων.  

2.8. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει νομικά εκτελεστό δικαίωμα 

συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει 

διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της 

υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. Το νομικά εκτελεστό δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από 

μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε 

περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του 

αντισυμβαλλόμενου.   

2.9. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

έχει απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία ομάδα χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων είναι απομειωμένο και έχουν πραγματοποιηθεί ζημιές απομείωσης, αν και 

μόνο αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης σαν αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων 

που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (‘ζημιογόνο γεγονός’) και 

αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις μελλοντικές ταμειακές ροές του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, και η επίδραση αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του 

χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, καθυστέρηση ή διακοπή πληρωμής τόκων και δόσεων, πιθανότητα 

χρεοκοπίας ή άλλης χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης και παρατηρήσιμα στοιχεία που δείχνουν 

μετρήσιμη μείωση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές.  

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις, το 

ποσό της ζημιάς επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές 

πιστωτικές ζημιές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο 

του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται με το ποσό της 

ζημιάς απομείωσης και η ζημιά καταχωρείται στα αποτελέσματα. Αν ένα δάνειο έχει μεταβλητό 

επιτόκιο, το επιτόκιο προεξόφλησης για την επιμέτρηση της ζημιάς απομείωσης είναι το τρέχον 

αποτελεσματικό επιτόκιο όπως προσδιορίστηκε από τη σύμβαση.    
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Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να 

συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης (π.χ. βελτίωση της 

πιστοληπτικής διαβάθμισης του χρεώστη), η αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

2.10. Αποθέματα  

 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται 

σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων  

περιλαμβάνει  το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται  για να φθάσουν αυτά στην παρούσα 

θέση και κατάστασή τους.   

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία 

μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης των αποθεμάτων κατά την 

κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας,  μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση τους   την πραγματοποίηση της διάθεσης. 

2.11. Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν σε αυτούς 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 στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και 

των ζημιών απομείωσης. 

2.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, 

τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και 

χαμηλού ρίσκου.  

2.13. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας.  

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, έως 

ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών 

καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια 

κεφάλαια. 

2.14. Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις για έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές αξιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων, 

- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, και 

- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
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Οι προβλέψεις για αναδιοργάνωση περιλαμβάνουν ρήτρες τερματισμού μίσθωσης και πληρωμές 

τερματισμού απασχόλησης εργαζομένων. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές 

λειτουργικές ζημιές. 

Όταν υπάρχει ένας αριθμός παρόμοιων υποχρεώσεων, η πιθανότητα να απαιτηθεί η εκροή καθορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την ομάδα των συγκεκριμένων παρόμοιων υποχρεώσεων. Στην 

περίπτωση αυτή σχηματίζεται πρόβλεψη ακόμη και αν η πιθανότητα εκροής πόρων για μια 

μεμονωμένη υποχρέωση της ομάδας είναι πολύ μικρή. 

Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τον 

διακανονισμό της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης ένα προ-φόρου επιτόκιο 

που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους 

συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Η αύξηση της πρόβλεψης λόγω της παρόδου του χρόνου 

καταχωρείται σαν έξοδο από τόκους. 

 

2.15. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών που 

αποκτήθηκαν κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές 

υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η πληρωμή τους πρέπει να 

πραγματοποιηθεί  μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν η πληρωμή τους μπορεί να γίνει και πέραν του έτους, 

τότε καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα 

σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

2.16. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που έχουν θεσπιστεί ή 

ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς στην Ελλάδα. Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά 

τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με καταστάσεις όπου η φορολογική νομοθεσία 

υπόκειται σε ερμηνεία. Σχηματίζει προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση με τα ποσά που 

αναμένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. Οι σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνουν και τις  

προσαυξήσεις που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις 

οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό 

κέρδος ή ζημιά. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς και 

αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμα 

εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και 
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όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος 

που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα 

υπόλοιπα σε καθαρή βάση.  

2.17. Παροχές στο προσωπικό 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 

παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών. 

(α)     Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία έχει υποχρέωση σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας 

που καθορίζει το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει ένας εργαζόμενος κατά τη 

συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται από περισσότερους από έναν παράγοντες όπως η ηλικία, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζημίωση.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την 

ημερομηνία αναφοράς μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η 

δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση 

της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας. Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την 

καθορισμένη παροχή υπολογίζεται με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 

εκροών χρησιμοποιώντας επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται στο 

νόμισμα στο οποίο η παροχή θα πληρωθεί και που έχουν διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της 

σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.  

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός από την περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός 

περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών που προέρχεται από την απασχόληση των εργαζομένων μέσα στη χρήση 

καθώς και μεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισμών. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.  

Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως το καθαρό ποσό μεταξύ της υποχρέωσης για το πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος επί το 

επιτόκιο προεξόφλησης. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στις 

παροχές σε εργαζομένους. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές σε 

αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στη χρήση που έχουν 

προκύψει.  

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα πρόγραμμα, στο οποίο η Εταιρεία πληρώνει πάγιες 

εισφορές σε μία ξεχωριστή εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να 

πληρώσει επιπλέον εισφορές, αν τα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ανεπαρκή για να 

αντιμετωπίσουν τις αναμενόμενες παροχές για την υπηρεσία των εργαζομένων που αφορά την 

τρέχουσα περίοδο καθώς και προγενέστερες περιόδους.  

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε δημόσια ή ιδιωτικά 

ασφαλιστικά ταμεία είτε υποχρεωτικά είτε συμβατικά είτε εθελοντικά. Μετά την πληρωμή των 

εισφορών δεν υφίσταται περαιτέρω δέσμευση για την Εταιρεία. Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν 

κόστος παροχών σε εργαζομένους όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες. Οι προπληρωμένες εισφορές 

αναγνωρίζονται σαν περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε 

μείωση μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή χρημάτων. 
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(β)     Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καθίστανται πληρωτέες όταν η Εταιρεία τερματίζει την 

απασχόληση πριν την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται την 

εθελούσια αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το 

νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν η Εταιρεία δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την 

προσφορά για αυτές τις παροχές και β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει έξοδα από αναδιοργάνωση που 

είναι στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 στα οποία περιλαμβάνεται η πληρωμή παροχών 

τερματισμού της απασχόλησης. Στην περίπτωση που γίνεται προσφορά για εθελούσια αποχώρηση, οι 

παροχές τερματισμού της αποχώρησης υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που 

αναμένεται να αποδεχθούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 

μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς προεξοφλούνται.  

2.18. Αναγνώριση εσόδων 

 

Το έσοδο αποτιμάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και 

αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις και 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. H Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο, όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε δραστηριότητα της εταιρείας, όπως 

περιγράφονται πιο κάτω.  

(α) Πωλήσεις αγαθών 

 

Η Εταιρεία πουλάει επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία) καθώς και ανταλλακτικά 

αυτών. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή  οι 

ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, τα αγαθά γίνονται  

αποδεκτά από τον αγοραστή, τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν 

αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην Εταιρεία. 

Η Εταιρεία βασίζει την εκτίμηση της για επιστροφές σε ιστορικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη 

τον τύπο του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τα χαρακτηριστικά της κάθε συμφωνίας. 

 

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

   

Τα έσοδα από παρεπόμενες υπηρεσίες λογίζονται στην περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

 

(γ) Έσοδα από ενοίκια 

 

Τα έσοδα από ενοίκια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο 

κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

2.19 .      Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς 

όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι 

πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2.20.       Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 
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2.21.       Στρογγυλοποιήσεις 

 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των 

αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο 

αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας εστιάζει στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών 

αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.  

Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας προσδιορίζει, αξιολογεί και λαμβάνει μέτρα με σκοπό την αντιστάθμιση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

(α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα παρουσίασης. 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ενδεχομένως να προκύψει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές. 

ii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των 

επιτοκίων 

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και 

βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις. Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει κίνδυνο από την μεταβολή 

επιτοκίων επειδή δεν έχει εξωτερικό δανεισμό.  

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τη φύση των χρηματοδοτικών αναγκών της.  

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Πρόκειται για τον κίνδυνο αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου. 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και στις απαιτήσεις 

της Εταιρείας και τις συναλλαγές της με πελάτες. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες 

είναι η λογιστική αξία των αντίστοιχων απαιτήσεων. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει 

διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου για να διασφαλίσει πως οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με 

τους οποίους έχει χρόνια συνεργασία και σε πελάτες με αξιόλογο ιστορικό πιστώσεων. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας αξιολογεί συνεχώς την πιστοληπτική τους θέση, το ιστορικό των πληρωμών και άλλους 

παράγοντες.  

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν οι απαιτήσεις δεν θα εισπραχθούν.   

 
 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 

χρηματοροές της και τις ανάγκες σε ταμειακά διαθέσιμα. Η Εταιρεία επιδιώκει να υπάρχουν ρευστά 

διαθέσιμα, προερχόμενα κυρίως μέσω της δραστηριότητάς της, και μη χρησιμοποιημένα τραπεζικά 

πιστωτικά όρια για την κάλυψη των αναγκών της. 

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι πληρωτέο μέσα σε ένα χρόνο.  
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3.2 Διαχείριση κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα 

της Εταιρείας να παραμένει σε συνεχιζόμενη δραστηριότητα με σκοπό να παράγει κέρδη για τους 

μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και να διατηρήσει τη βέλτιστη κεφαλαιακή 

δομή ώστε να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου. 

3.3 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που να επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017.  

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 

 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν 

ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά 

γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το 

γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά 

αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν 

ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Οι εκτιμήσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά ουσιώδεις προσαρμογές 

στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και αφορούν: 

 

(i) Φόρος εισοδήματος  

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει αναβαλλόμενους φόρους επί προσωρινών φορολογικών διαφορών, 

λαμβάνοντας υπόψιν τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και εκτιμώντας τα μελλοντικά 

οφέλη αλλά και τις μελλοντικές υποχρεώσεις από φόρους. Κατά την αναγνώριση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων, καθώς και κατά την αξιολόγηση της ανακτησιμότητάς τους, λαμβάνοντας 

υπόψιν οι καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εξέλιξη των φορολογικών 

αποτελεσμάτων της Εταιρείας την επόμενη πενταετία. 

(ii) Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων 

Η εταιρεία, βάσει της πολιτικής του ομίλου, διενεργεί προβλέψεις απαξίωσης των οχημάτων σε 

ποσοστό 2,5% το μήνα όταν αυτά ξεπεράσουν τις 180 ημέρες παραμονής στην αποθήκη. Επίσης 

διενεργεί πρόβλεψη απαξίωσης των ανταλλακτικών όταν αυτά παραμένουν σε ακινησία για 

περισσότερο από 1 χρόνο. 

(iii) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

Σε συλλογικό επίπεδο οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υπολογίζονται στο 100% του υπολοίπου 

τους όταν παραμένουν ανείσπρακτες για περισσότερο από 365 μέρες. Επίσης η Εταιρεία σχηματίζει 

πρόβλεψη απομείωσης σε συγκεκριμένα υπόλοιπα εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που θεωρεί ότι 

δεν θα εισπραχθούν.  
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5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 

 
Σημ. 

Κτίρια 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Κόστος 

      1 Ιανουαρίου 2016 

 

1.658.439 66.639 26.156 479.746 2.230.980 

Προσθήκες 

 

- - 5.425 11.500 16.925 

Πωλήσεις 

 

-   - (2.029) -   (2.029) 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

1.658.439 66.639 29.553 491.245 2.245.876 

       1 Ιανουαρίου 2017 

 

1.658.439 66.639 29.553 491.245 2.245.876 

Προσθήκες 

 
7.638 434 - 30.366 38.438 

31 Δεκεμβρίου 2017 

 

1.666.077 67.073 29.553 521.611 2.284.315 

       Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

      1 Ιανουαρίου 2016 

 

(589.196) (64.942) (26.156) (400.345) (1.080.640) 

Αποσβέσεις χρήσης 18 (46.093) (616) (528) (27.365) (74.601) 

Πωλήσεις 

 

- - 2.029 - 2.029 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

(635.290) (65.558) (24.656) (427.710) (1.153.213) 

       1 Ιανουαρίου 2017 

 

(635.290) (65.558) (24.656) (427.710) (1.153.213) 
Αποσβέσεις χρήσης 18 (48.387) (616) (904) (17.949) (67.856) 

31 Δεκεμβρίου 2017 

 

(683.677) (66.174) (25.560) (445.659) (1.221.069) 

       Αναπόσβεστη αξία 

στις  31 Δεκεμβρίου 

2016 

 

1.023.150 1.081 4.897 63.535 1.092.664 

Αναπόσβεστη αξία 

στις  31 Δεκεμβρίου 

2017 

 

982.401 900 3.993 75.952 1.063.246 

 

 
6. Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
  Σημ. 31.12.2017 31.12.2016 

Υπόλοιπο έναρξης   829.381 831.691 

Μείον Προβλέψεις 

απομείωσης   (179.410) 

 Αποσβέσεις  18 - (2.310) 

Υπόλοιπο λήξης της 

χρήσης   649.971 829.381 

 
 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Σημ. Λογισμικό 

Κόστος 

  1 Ιανουαρίου 2016 

 

140.353 

Προσθήκες  7.600 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

147.953 

   1 Ιανουαρίου 2017 

 

147.953 

Προσθήκες 

 

10.490 

31 Δεκεμβρίου 2017 

 

158.443 
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Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

  1 Ιανουαρίου 2016 

 

(128.621) 

Αποσβέσεις χρήσης 18 (5.905) 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

(134.526) 

   1 Ιανουαρίου 2017 

 

(134.526) 

Αποσβέσεις χρήσης 18 (3.630) 

31 Δεκεμβρίου 2017 

 

(138.155) 

   Αναπόσβεστη αξία στις  31 Δεκεμβρίου 2016 

 

13.428 

Αναπόσβεστη αξία στις  31 Δεκεμβρίου 2017 

 

20.288 

 
 

8.  Αποθέματα 

 
    31.12.2017 31.12.2016 

Εμπορεύματα   2.292.169 2.310.630 

Σύνολο   2.292.169 2.310.630 

    

 

  

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα  και 

κατεστραμμένα αποθέματα:       

Εμπορεύματα   (71.032) (275.284) 

    (71.032) (275.284) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία   2.221.137 2.035.346 

 

 
9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

    

 
Σημ. 31.12.2017 31.12.2016 

Πελάτες 
 

1.251.853 2.390.581 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 
 

(185.405) (121.974) 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 
 

1.066.448 2.268.607 

Προκαταβολές  347.700  

Επιταγές εισπρακτέες 
 

5.471.992 3.101.416 

Λοιπές απαιτήσεις  
 

1.118.805 916.462 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης  
 

(153.976) (153.976) 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  25 98.848 39.082 

Σύνολο 
 

7.949.817 6.171.591 

    

    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

 
200.231 255.268 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

7.749.586 5.916.323 

  
7.949.817 6.171.591 

 
Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη απομείωσης σε συγκεκριμένα υπόλοιπα εμπορικών και λοιπών 

απαιτήσεων που θεωρεί ότι δεν θα εισπραχθούν. Επιπλέον σχηματίζει πρόβλεψη σε συλλογική βάση 

για τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις για τις οποίες θεωρεί ότι υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις 

απομείωσης.  

Αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης θεωρούνται ότι υπάρχουν σε υπόλοιπα πελατών που ξεπερνούν 

τους 12 μήνες, αφού ληφθούν υπόψη ιστορικά στοιχεία σχετικά με αθέτηση πληρωμών.    
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10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  
  

 
Σημ. 31.12.2017 31.12.2016 

Διαθέσιμα στο ταμείο 

 

2.406 384 

Καταθέσεις Όψεως 

 

6.390.054 5.460.619 

Σύνολο 

 

6.392.460 5.461.003 

 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων είναι σε Ευρώ. 

 

Η πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία αναλύεται ως 

ακολούθως με βάση τον οίκο Moody’s: 

 

Μοοdy's 
 

31.12.2017 31.12.2016 

Caa3 

 

6.390.054 5.460.619 

Σύνολο 

 

6.390.054 5.460.619 
 

 

 

 
11. Μετοχικό κεφάλαιο 

  
Αριθμός 

μετοχών  

Κοινές 

μετοχές 

Αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο 
Σύνολο 

       1 Ιανουαρίου 2016 

 

675.306 

 

1.978.647  1.266.896  3.245.543 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

675.306 

 

1.978.647 1.266.896 3.245.543 

       1 Ιανουαρίου 2017 

 

675.306 

 

1.978.647 1.266.896 3.245.543 

31 Δεκεμβρίου 2017 

 

675.306 

 

1.978.647 1.266.896 3.245.543 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.978.647 την 31.12.2017 και την 31.12.2016 

και διαιρείται σε 675.306 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €2,93 έκαστην. Το μετοχικό 

κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται 

σε €1.266.896 την 31/12/2017 και την 31/12/2016. 

 

12. Λοιπά αποθεματικά 

  

Τακτικό 

αποθεματικο 

Λοιπά 

αποθεματικά  
Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 364.251 368.164 732.415 

Λοιπά - (4.570) (4.570) 

31 Δεκεμβρίου 2016 364.251 363.594 727.845 

        

1 Ιανουαρίου 2017 364.251 363.594 727.845 

Λοιπά - (2.172) (2.172) 

31 Δεκεμβρίου 2017 364.251 361.422 725.673 

 

 

Τακτικό αποθεματικό 

 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 

(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών 

(μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του 

να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

Για τη χρήση που έληξε 31/12/2017, δε σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό λόγω ζημίας στη χρήση.  
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Τα λοιπά αποθεματικά αποτελούνται από ειδικά αποθεματικά από τόκους καταθέσεων τραπεζών με 

παρακράτηση φόρου και το αποθεματικό αναλογιστικών ζημιών από το σχηματισμό της υποχρέωσης 

παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.  

 

13. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο 

νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή.   

 

 
 

31.12.2017 31.12.2016 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

40.781 44.021 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

(989.469) (1.207.403) 

Αναβαλλόμενη φορολογία (καθαρή) 

 

(948.688) (1.163.382) 

 

Τα ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 
  

 
Ενσώματα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία 
Σύνολο 

   
1 Ιανουαρίου 2016 48.087 48.087 

Χρέωση / (Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (4.066) (4.066) 

31 Δεκεμβρίου 2016 44.021 44.021 

   
1 Ιανουαρίου 2017 44.021 44.021 

Χρέωση / (Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (3.241) (3.241) 

31 Δεκεμβρίου 2017 40.781 40.781 

 

Τα ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναλύονται ως ακολούθως 

  

Υποχρεώσεις 

παροχών 

προσωπικού 

λόγω εξόδου 

από την 

υπηρεσία 

Φορολογικές 

ζημιές 
Λοιπά Σύνολο 

      
1 Ιανουαρίου 2016 

 
(21.650) (1.336.982) - (1.358.632) 

Χρέωση / (Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
 

8.660 144.435 
- 

153.095 

Χρέωση / (Πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 
 

(1.866) - - (1.866) 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

(14.856) (1.192.547) - (1.207.403) 

      
1 Ιανουαρίου 2017 

 
(14.856) (1.192.547)   - (1.207.403) 

Χρέωση / (Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
 

(2.709) 223.546   (2.016) 218.822 

Χρέωση / (Πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 
 

(887) 

  

(887) 

31 Δεκεμβρίου 2017 
 

(18.452) (969.001) (2.016) (989.469) 
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Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 

  

31.12.2017 31.12.2016 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης  

 

(1.163.382) (1.310.545) 

Χρέωση / (Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων  

 

215.581 149.029 

Χρέωση / (Πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

 

(887) (1.866) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 

 

            

(948.688) 

                  

(1.163.382) 

  
  

Η Εταιρεία εκτιμά ότι στο μέλλον θα έχει φορολογικά κέρδη (βάσει του φορολογικού προϋπολογισμού 

που έχει ετοιμάσει για την επόμενη πενταετία) για τη χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που 

δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση χρηματοοικονομικής Θέσης προσδιορίζονται ως 

εξής: 

 

Υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης: 
Σημ. 31.12.2017 31.12.2016 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών - 

Συνταξιοδοτικά  
63.627 51.228 

 

Η μεταβολή της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως εξής: 

 

  

31.12.2017 31.12.2016 

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 

 

51.228 74.655 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 

 

8.638 6.092 

Χρηματοοικονομικό κόστος 

 

702 1.732 

Επαναμετρήσεις 

 

3.059 6.436 

Κόστος τερματισμού περικοπών 

 

- 147.212 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη 

 

- (184.899) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 

 

63.627 51.228 

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

 

  
1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 
 

8.638 6.092 

Χρηματοοικονομικό κόστος 
 

702 1.732 

Κόστος προϋπηρεσίας και κέρδη και ζημιές 

διακανονισμών  
- 147.212 

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 

εργαζομένους  
9.340 155.036 

 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

  

31.12.2017 31.12.2016 

Αναλογιστικές παραδοχές 

 

  

Προεξοφλητικό επιτόκιο  

 

1,52% 1,37% 

Πληθωρισμός  

 

0,50% 0,50% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  0,50% 0,50% 

Διάρκεια υποχρεώσεων 

 

       14,48         15,48 
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Η ανάλυση ευαισθησίας για κάθε σημαντική αναλογιστική παραδοχή που δείχνει πώς η υποχρέωση 

παροχών προσωπικού θα είχε επηρεαστεί από τις αλλαγές αυτές είναι η ακόλουθη:  

 

   

Επίπτωση στην 

υποχρέωση παροχών 

προσωπικού 

  

Αλλαγή στην 

αναλογιστική 

παραδοχή 

Αύξηση/ (μείωση) στην 

αναλογιστική παραδοχή 

Προεξοφλητικό επιτόκιο υψηλότερο 

 

0,50% -6,70% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο χαμηλότερο 

 

-0,50% 7,30% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών υψηλότερη 

 

0,50% 7,30% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών χαμηλότερη 

 

-0,50% -6,70% 

 

 

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 
Σημ. 31.12.2017 31.12.2016 

Προμηθευτές-Συνδεδεμένα μέρη 25 2..499.903 563.751 

Προκαταβολές πελατών 
 

347.965 265 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη  25 0 294 

Δεδουλευμένα έξοδα 
 

16.168 52.287 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι-

τέλη  
269.628 512.517 

Λοιπές υποχρεώσεις 
 

323.568 615.758 

Σύνολο 
 

3.457.233 1.744.872 

    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
10.000 10.000 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

3.447.233 1.734.872 

  
3.457.233 1.744.872 

 

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους. 

 

16. Προβλέψεις 

    

Προβλέψεις για 

νομικές υποθέσεις 
Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016   - - 

Μεταφορά σχηματισμένων προβλέψεων από Λοιπές 

απαιτήσεις   
52.875 52.875 

31 Δεκεμβρίου 2016  52.875 52.875 

    

1 Ιανουαρίου 2017   52.875 52.875 

Μεταφορά σχηματισμένων προβλέψεων από Λοιπές 

απαιτήσεις   
(27.875) (27.875) 

31 Δεκεμβρίου 2017   25.000 25.000 

 

Η πρόβλεψη αφορά ενδεχόμενες υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από δικαστικές αποφάσεις 

μέσα στην επόμενη χρήση.   

 

17. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 

Το σύνολο του υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις προέρχεται από παροχή υπηρεσιών 

και από αγορές εμπορευμάτων από συνδεμένα μέρη του Ομίλου ΜΑΝ. Σχετική είναι η σημείωση 

25. Το χρηματοοικονομικό κόστος για τη χρήση του 2017 ήταν €4.579 και για τη χρήση του 2016 

ήταν €8.037. 
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18. Έξοδα ανά κατηγορία 

 
1.1.2017 έως 31.12.2017 

 

Σημ. 
Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

Παροχές σε εργαζομένους  19 - 480.932 262.288 743.220 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο 

κόστος πωληθέντων  
12.034.421 - - 12.034.421 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  5 - 47.500 20.356 67.856 

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων   6 - - - - 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  7 - 2.539 1.089 3.628 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
 

- 44.802 86.396 131.198 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 
 

- 98.136 11.292 109.428 

Μεταφορικά έξοδα 
 

- 120.796 45.118 165.915 

Λοιποί φόροι τέλη 
 

- 30.817 38.412 69.229 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης  
 

- 68.828 38.541 107.369 

Έξοδα εγγυήσεων 
 

- 152.132 - 152.132 

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 
 

- 37.037 17.362 54.399 

Έξοδα οργανισμών κοινής ωφέλειας 
 

- 25.129 32.022 57.151 

Λοιπά 
 

- 223.555 33.739 257.294 

Πρόβλεψη απομείωσης πελατών 
 

- 43.807 - 43.807 

Σύνολο 
 

12.034.421 1.376.011 586.615 13.997.047 

 
 

 

1.1.2016 έως 31.12.2016 

 

 
Σημ. 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

Παροχές σε εργαζομένους   19 - 617.588 336.817 954.405 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο 

κόστος πωληθέντων  
11.593.424 - - 11.593.424 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων     5 - 52.223 22.381 74.604 

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων      6 - 1.617 693 2.310 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων  
   7 - 4.133 1.771 5.904 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
 

- 61.822 119.215 181.037 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 
 

- 72.702 8.366 81.067 

Μεταφορικά έξοδα 
 

- 93.472 34.912 128.384 

Λοιποί φόροι τέλη 
 

- 27.336 34.073 61.410 

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης  
 

- 60.089 33.647 93.736 

Έξοδα εγγυήσεων 
 

- 109.925 - 109.925 

Μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων 
 

- 24.947 11.694 36.642 

Έξοδα οργανισμών κοινής ωφέλειας 
 

- 28.477 36.287 64.764 

Λοιπά 
 

- 180.461 27.236 207.697 

Πρόβλεψη απομείωσης πελατών  - 69.029 - 69.029 

Σύνολο 
 

11.593.424 1.403.821 667.093 13.664.338 

 

 

19. Παροχές σε εργαζομένους 

 

 
Σημ. 

1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Μισθοί και ημερομίσθια 
 

578.186 645.067 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 
 

141.064 151.677 

Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών - 

Συνταξιοδοτικά  
9.340 155.036 

Λοιπές παροχές 
 

14.630 2.625 

Σύνολο 
 

743.220 954.405 
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20. Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά 

 

Λοιπά έσοδα 

 

  

1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις 47.125 47.125 

Έσοδα χορήγησης βεβαιώσεων 32.102 39.021 

Έσοδα πώλησης λογισμικού 98.449 93.325 

Έσοδα αποστολής εμπορευμάτων 82.241 75.786 

Λοιπά έσοδα 143.696 110.875 

  403.612 366.132 

 

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) 

 

  
  

1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Λοιπά κέρδη/(ζημιές)   (218.597) (1.072) 

    (218.597) (1.072) 

 

Από το συνολικό ποσό των (218.597) ποσό (179.410) αφορά πρόβλεψη απομείωσης επενδυτικών 

ακινήτων βλ. σχετική σημείωση 6. 

 

21. Χρηματοοικονομικό κόστος 

  
1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 
   

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη  17 (4.579) (8.037) 

Εγγυητικές 
 

(291) (692) 

Λοιπά 

 

(27.181) (25.506) 

  
(32.051) (34.235) 

    Χρηματοοικονομικά έσοδα 

   Έσοδα τόκων από τραπεζικές καταθέσεις 

 

20.639 4.887 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 

 

37.632 31.547 

  
58.271 36.434 

  

    

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά  

 

26.220 2.199 

 

22. Φόρος εισοδήματος 

 
Σημ. 

1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Φόρος χρήσης 

 

- - 

Αναβαλλόμενος φόρος  

 

215.581 149.029 

Σύνολο 

 

215.581 149.029 

 

 
Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φόρου που ισχύει στην Ελλάδα,  επί των κερδών της. Η 

διαφορά έχει ως εξής: 

 

 

 
1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Κέρδη προ φόρων 
 

(57.199) 253.620 
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Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα  
- 73.550 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 
 

215.581 75.479 

    
Φόρος  

 
215.581 149.029 

 

 

Ο ισχύων φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος την 31 Δεκεμβρίου 2017 καθώς και την 

31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν 29% Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4579/2018 ο 

φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά 

πρόσωπα και οι νομικές οντότητες μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής 

γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. Επομένως, από το 2019 ο 

συντελεστής φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα θα μειωθεί σταδιακά σε 25% μέχρι το 2022. Το 

ποσοστό θα μειωθεί κατά 1% ετησίως (ήτοι 28% το 2019, 27% το 2020, 26% το 2021 και 25% το 2022 

και στη συνέχεια).  

 

23. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

 

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

 

Δεν υπάρχουν ανεκτέλεστες συμβάσεις κεφαλαιουχικών δαπανών κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

 

 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 

Οι λειτουργικές μισθώσεις αφορούν κυρίως μισθώσεις αυτοκινήτων 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις: 

    

       Το σύνολο μελλοντικών ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που αναμένεται να δοθεί βάσει μη 

ακυρωτέων  

λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής : 

    

  
    

   
  

31.12.2017 31.12.2016 

 
 

 Έως 1 έτος 

 

37.824 18.288 

   

  
37.824 18.288 

    

24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα 

που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. Δεν αναμένεται να προκύψουν 

ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις, για τις οποίες είναι πιθανό να εισρεύσουν οικονομικά 

οφέλη. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2008 μέχρι και τη χρήση 2010 

και οι υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές. H διοίκηση της εταιρείας και οι υπογράφοντες 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν προβλέπουν να προκύψουν σημαντικά ευρήματα σε 

ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο που θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 

Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και 

βάσει του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014, 2016 και 2017 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής 

συμμόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου 

και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

των ετών 2011 έως 2017.  
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25. Συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

Πωλήσεις υπηρεσιών 

   

  

1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

147.463 307.082 

  
147.463 307.082 

    Αγορές αγαθών 

   

  

1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Μητρική  

 

174,250 80,000 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

11,499,677 11,403,468 

  
11,673,927 11,483,468 

    
    Αγορές υπηρεσιών 

   

  

1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

166.746 149.424 

  

166.746 149.424 

 

 

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

 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 

   

  
31.12.2017 31.12.2016 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

98.848 39,082 

  
98.848 39,082 

    Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 

   

  

31.12.2017 31.12.2016 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

15.911.672 12.918.931 

  
15.911.672 12.918.931 

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

 

Στις χρήσεις 2017 και 2016 δόθηκαν αμοιβές σε μέλη της Διοίκησης ως ακολούθως: 

    

   

  

1.1.2017 έως 

31.12.2017 

1.1.2016 έως 

31.12.2016 

Μισθοί, αμοιβές μελών ΔΣ και άλλες 

βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές  
210.095                276.277 

  
 210.095 276.277 

 

Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς μέλη της Διοίκησης κατά τις 

ημερομηνίες αναφοράς 

 

  

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

 

Δεν προέκυψαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού.   
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27. Λοιπές σημειώσεις 

- Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2017 ανέρχεται σε 14 άτομα και την 

31.12.2016 ανερχόταν σε 14 άτομα. 

 
                                                      Ασπρόπυργος, 14/10/2019 
   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡOΣ ΤΟΥ ΔΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

 

      Stefan Schall  

 

          

 

 

 

                     Tobias Pichler                                                           

 

 

 

 

              Michael Batz 

 

 


