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Για την Εταιρία «ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ A.E» (µεσαία οντότητα) παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις 
για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 (Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων, Κατάσταση 
Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Προσάρτηµα).  

ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2017  

Ποσά σε € 
(Τυχόν διαφορές σε αθροίσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις)            

            
 Σηµείωση  31/12/2017  31/12/2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
  

 

Ενσώµατα πάγια   
   

Ακίνητα   128.425  147.628 
Μηχανολογικός εξοπλισµός   49.986  190.772 
Λοιπός εξοπλισµός    137.424  181.794 
Σύνολο 4.3.  315.835  520.194 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα   51.192  51.386 
Σύνολο   51.192  51.386 
Αναβαλλόµενοι φόροι 4.4.  769.710  725.208 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων   1.136.737  1.296.789 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

  
 

Αποθέµατα   
  

 

Εµπορεύµατα 4.6.  615.220  488.898 
Προκαταβολές για αποθέµατα   169.922  70.442 
Σύνολο   785.142  559.340 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές   

   
Εµπορικές απαιτήσεις 4.5.  4.539.225  5.534.748 
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου   951.180  45.232 
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος    0  43.063 
Λοιπές απαιτήσεις   109.580  356.328 
Προπληρωµένα έξοδα   17.929  15.064 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   827.739  699.685 
Σύνολο   6.445.653  6.694.120 
Σύνολο κυκλοφορούντων   7.230.794  7.253.460 
Σύνολο ενεργητικού   8.367.532  8.550.249 
Καθαρή θέση   

  
 

Καταβληµένα κεφάλαια   625.272  625.272 
Κεφάλαιο 4.7.  625.272  625.272 
Σύνολο   

  
 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο   
   

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 4.7.  311.232  311.232 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 4.7.  123.140  123.140 
Αποτελέσµατα εις νέο   2.554.326  2.276.452 
Σύνολο   2.988.699  2.710.824 
Σύνολο καθαρής θέσης   3.613.971  3.336.097 
Προβλέψεις   

   
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 4.8.  519.000  608.220 
Σύνολο   519.000  608.220 
Υποχρεώσεις   

   
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

   
Εµπορικές υποχρεώσεις   463.785  2.334.786 
Φόρος εισοδήµατος   307.834  0 
Λοιποί φόροι και τέλη   264.659  347.139 
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης   114.296  117.905 
Λοιπές υποχρεώσεις   1.015.702  1.459.842 
Έσοδα επόµενων χρήσεων   1.821.928  0 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα    246.357  346.259 
Σύνολο   4.234.560  4.605.932 
Σύνολο υποχρεώσεων   4.234.560  4.605.932 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

  
8.367.532  8.550.249 

Οι σηµειώσεις  επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων που βρίσκονται στις σελίδες 6-18  αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των 
Καταστάσεων αυτών. 
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ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης της 1ης Ιανουαρίου- 31ης ∆εκεµβρίου 2017  

Ποσά σε € 
(Τυχόν διαφορές σε αθροίσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις)            

 Σημείωση  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.11.1.  14.896.507  13.836.661 
Κόστος πωλήσεων   -12.096.186  -11.216.358 
Μικτό αποτέλεσµα   2.800.321  2.620.303 

   
   

Λοιπά συνήθη έσοδα 4.11.2.  974.091  1.299.331 
   

   
Έξοδα διοίκησης   -1.027.129 

-1.927.526 

 -1.089.962 
Έξοδα διάθεσης    -1.979.510 
Λοιπά έξοδα και ζηµιές 4.11.3.  -16.162  -59.054 
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 
ποσό) 4.11.6.  

-171.440  -158.396 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση µη 
κυκλοφορούντων στοιχείων 4.11.5.  

537.882  400 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.11.4.  28.911  67.627 
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   1.218.948  700.738 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   382  448 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -57.922  -98.553 
Αποτέλεσµα προ φόρων   1.161.408  602.632 
Φόρος εισοδήµατος 4.11.7.  -574.442  -246.331 
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   586.966  356.301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων που βρίσκονται στις σελίδες 6-18,  αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα των Καταστάσεων αυτών. 
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ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε  

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου 2017 
Ποσά σε €         

 Κεφάλαιο 
Αποθεµατικά 
νόµων και 
κατ/κού 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2015 625.272 311.232 123.140 2.562.847 3.622.492 
Αποτελέσµατα περιόδου       473.154 473.154 
∆ιανοµές µερισµάτων        -1.000.000 -1.000.000 
Υπόλοιπο 31.12.2015 625.272 311.232 123.140 2.036.000 3.095.645 
Αποτελέσµατα περιόδου       356.301 356.301 
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο       -115.850 -115.850 

∆ιανοµές µερισµάτων        0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2016 625.272 311.232 123.140 2.276.452 3.336.097 
Αποτελέσµατα περιόδου    586.966 586.966 
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο    

40.909 40.909 

∆ιανοµές µερισµάτων     -350.000 -350.000 
Υπόλοιπο 31.12.2017 625.272 311.232 123.140 2.554.326 3.613.971 

 

 

Οι σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων που βρίσκονται στις σελίδες 6-18,  αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα των Καταστάσεων αυτών. 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  

Η «ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ιδρύθηκε το 1971.  Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στη Ελλάδα επί της 

Λ.Κορωπίου Βάρης 82 στο Κορωπί, Τ.Κ. 19 400.  

Η Εταιρία έχει αριθµό Γενικού Εµπορικού Μητρώου 273201000 και η διάρκεια της ορίστηκε αρχικά στα σαράντα (40) έτη. 

Στη Γενική Συνέλευση στις 8/04/2011 αποφασίστηκε η ανανέωση της διάρκειας για ακόµα σαράντα έτη ήτοι µέχρι τις 

09/04/2051. 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι το εµπόριο αντλιών κενού, αεροσυµπιεστών και άλλων αεροσυµπιεστών. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 

4308/2014. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1.1. έως 31.12.2017, εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου στις 11 Απριλίου 2018 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε την παραδοχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 

Η Εταιρία δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 

Σύµφωνα µε τον Ν. 4308/2014 και τα υπό αυτόν οριζόµενα κριτήρια,  η Εταιρία έχει ενταχθεί στην µεσαία κατηγορία. 

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης του οµίλου Atlas Copco Group όπως περιγράφεται στην από 2.5.2017 σχετική 

ανακοίνωση, που προβλέπει το διαχωρισµό του οµίλου σε δύο διαφορετικούς τοµείς ως εξής: 

• εξυπηρέτηση πελατών στον κλάδο της βιοµηχανίας (industrial customers) µέσω Atlas Copco και  

• εξυπηρέτηση πελατών στον κλάδο των ορυχείων/λατοµείων/εξορύξεων και των κατασκευών (mining & civil 

engineering) µέσω της Epiroc 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 11, 12, 13 και 14 του Καταστατικού, οµόφωνα αποφάσισε στις 6 Ιούνιου 

2017 την ίδρυση ανώνυµης εταιρίας << ‘Επιροκ Ελλάς>> µε µοναδικό µέτοχο την ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  

 

Στις 10 Ιουλίου του 2017, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Άτλας Κόπκο Ελλάς ΑΕ αποφάσισει την πώληση των  µετοχών µε 

τις οποίες µετέχει η εταιρία στo κεφάλαιο της εταιρίας «ΕΠΙΡΟΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στην εταιρία «ΑTLAS COPCO ROCK DRILLS 

AKTIEBOLAG», η οποία επίσης ανήκει στον όµιλο εταιριών «ΑΤLAS COPCO GROUP».  

 

 

Τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης χρήσης (2016) περιλαµβάνουν και τον κλάδο που αποσχίσθηκε µε την 

δηµιουργία της εταιρίας Epiroc. 

 

2. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Κατά την εκτίµηση της διοίκησης δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας ως 

συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
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 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Γενικά 

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

3.1 Βάση ενοποίησης 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας που δηµοσιεύονται στο site της περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες καταστάσεις που καταρτίζει η Atlas Copco AB  στη Σουηδία. 

 

3.2 Ενσώµατα και άυλα πάγια στοιχεία 

Αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος 

κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: 

α)  Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

β)  Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού 

στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο. 

 

3.3 Αποσβέσεις παγίων 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υποβλήθηκε σε 

απόσβεση. Η απόσβεση άρχισε όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή του. 

Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν µε τη σταθερή µέθοδο µε συντελεστές τους οποίους η διοίκηση της 

Εταιρίας επέλεξε µε βάση την ωφέλιµη οικονοµική ζωή του παγίου. 

Οι συντελεστές που χρησιµοποιήθηκαν κατά κατηγορία παγίων έχουν ως εξής: 

� Κτίρια-Εγκαταστάσεις 9 χρόνια 

� Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός, 10%-15% 

� Ενοικιαζόµενα, 20% 

� Μεταφορικά Μέσα, 20%-25% 

� Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 25%-33% 

� Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός, 15%-25% 

 

3.4 Παύση αναγνώρισης παγίων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν πουληθούν ή όταν δεν αναµένονται 

πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. Το κέρδος ή ζηµία που προέκυψε 

από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης 

και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

3.5 Λειτουργική µίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς µισθωτή. 

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

ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
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3.6 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον ζηµίες 

αποµείωσης. 

Εφόσον υπάρχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης επιµετρούνται στο 

αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή τη σταθερή µέθοδο). 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισµό ως µη κυκλοφορούντα ή 

ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της διοίκησης της οντότητας και το συµβατικό ή εκτιµώµενο 

χρόνο διακανονισµού τους. 

 

3.7 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές 

ενδείξεις. Ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν οι λογιστικές αξίες καταστούν µεγαλύτερες από το 

ανακτήσιµο ποσό και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε 

αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. 

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Αναστροφή γίνεται 

µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης. Για τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται 

όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα. 

 

3.8 Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν: 

α)  Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή 

β)  µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του 

στοιχείου αυτού. 

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως 

κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα, η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγµατος που 

λαµβάνεται (συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µείον κάθε νέα 

υποχρέωση που αναλαµβάνεται). 

 

3.9 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων 

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

κατάστασή τους. 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος: 

α)  Προσδιορίστηκε, σύµφωνα µε τη µέθοδο του FIFO - πρότυπου κόστους. 

β)  Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµατα που έχουν παρόµοια φύση και χρήση από 

την οντότητα. 

 

3.10 Ταµειακά διαθέσιµα  

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθέσιµων και των 

καταθέσεων όψεως. 
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3.11 Ίδια κεφάλαια 

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. 

Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. 

 

3.12 Υποχρεώσεις - 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 

αναγνωρίσθηκαν αρχικά. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στα 

οφειλόµενα ποσά. 

Εφόσον υπάρχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οι 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο 

αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή τη σταθερή µέθοδο). 

∆ηλαδή η αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που 

αναλαµβάνεται, λαµβανοµένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, 

καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη αυτών. 

 

3.13 Τόκοι χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 

αποτελέσµατα, µε εξαίρεση τους τόκους που βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.14 Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης 

Η Εταιρία παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η συµβατική 

δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή µεταβιβάζεται σε ένα τρίτο µέρος και του 

ανταλλάγµατος που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός 

µετρητών, µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

 

3.15 Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης 

Αντιµετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης 

ανεξάρτητα αν οφείλεται σε οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι. 

 

3.16 Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 

 

3.17 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Εφόσον υπάρχει σηµαντική επίπτωση στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα 

στην παρούσα αξία των ποσών που αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους. 
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3.18 Βραχυπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζόµενους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση. 

 

3.19 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά 

κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται 

ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος 

(projected unit credit method). Για το επιτόκιο προεξόφλησης χρησιµοποιείται ο δείκτης των ευρωπαϊκών 

οµολόγων IBoxx AA. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση 

τα ιστορικά δεδοµένα καταχωρούνται στον πίνακα µεταβολής καθαρής θέσης κατά παρέκκλιση 

προκειµένου να ικανοποιηθεί η αρχή της εύλογης παρουσίασης. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται 

άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται 

από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 

προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως 

κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

3.20 Φόρος εισοδήµατος 

Έξοδο φόρου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του καθαρού 

κέρδους ή ζηµίας της περιόδου και αφορά τον τρέχοντα φόρο της Εταιρίας βάσει της ισχύουσας 

φορολογικής νοµοθεσίας. 

Τρέχων φόρος είναι το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήµατος που αφορά στο φορολογητέο κέρδος 

της περιόδου. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος, όπως αυτό εµφανίζεται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων, διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από 

τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται 

από τον φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές που έχουν 

θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

3.21 Αναβαλλόµενοι φόροι 

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας. 

Αναβαλλόµενος φόρος είναι το ποσό του φόρου εισοδήµατος που θα καταβληθεί ή είναι επιστρεπτέο σε 

µελλοντικές περιόδους και αφορά φορολογητέες ή εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Προσωρινές 

διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον 

ισολογισµό και της φορολογικής βάσης του. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν φορολογητέες προσωρινές διαφορές και οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αφορούν σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 

Το υπόλοιπο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού 

ή ενδιάµεσων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (αν υπάρχουν) και µειώνεται κατά το ποσό το οποίο 

δεν είναι πλέον πιθανό να ανακτηθεί, λόγω ανεπαρκών µελλοντικών φορολογητέων κερδών. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αποτιµώνται µε φορολογικούς συντελεστές 

που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η 
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υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νόµιµο δικαίωµα 

να συµψηφίσουν τα καταχωρηθέντα ποσά και επιπλέον προτίθενται είτε να εξοφλήσουν/τακτοποιήσουν 

το καθαρό υπόλοιπο είτε να εισπράξουν την απαίτηση και να εξοφλήσουν την υποχρέωση συγχρόνως. 

 

3.22 Αναγνώριση εσόδων & εξόδων  

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. 

 

3.23 Πώληση αγαθών 

Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται, βάσει της αρχής του δεδουλευµένου όταν οι 

ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή, 

συνήθως µε την αποστολή των αγαθών. Ιδιαίτερα το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον µπορεί να µετρηθεί 

αξιόπιστα και κατά τη στιγµή της πώλησης θεωρείται σφόδρα πιθανή η είσπραξη του τιµήµατος. 

 

3.24 Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες και η είσπραξη 

της απαίτησης είναι εξασφαλισµένη. Ειδικότερα τα έσοδα από συµβόλαια συντήρησης (εγγύησης) 

αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας και σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις της εταιρίας για το ύψος του ποσοστού ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. 

 

3.25 Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου. 

 

3.26. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών 

∆εν υπάρχουν στην παρούσα και προηγούµενη χρήση αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις 

καθώς και διόρθωση λαθών. 
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 4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
  
 
 

4.1  Παρεκκλίσεις από διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

∆εν έγιναν. 
 
 

 4.2 Συσχετισµοί (& συµψηφισµοί) χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

∆εν υπάρχουν. 

  

4.3 Πάγιο Ενεργητικό 

Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 (1)Ακίνητα 
(2)Μηχανολογικός 

εξοπλισµός (3)Λοιπός Εξοπλισµός  

  

Κτίρια & 
Τεχνικά 

έργα 

Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Σύνολα 

        
Μικτή λογιστική αξία 1.1.2017 218.933 909.840 60.788 303.672 1.493.234 
Ανακατάταξη  25.500 -37.185 0 11.685 0 
Προσθήκες περιόδου 0 24.287 0 19.839 44.126 
Μειώσεις περιόδου 0 -740.421 0 -9.549 -749.970 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2017 244.433 156.522 60.788 325.648 787.390 

Σωρευµένες αποβέσεις & αποµειώσεις 1.1.2017 71.305 719.069 54.565 128.100 973.040 
Ανακατάταξη  24.863 -36.547 0 11.685 0 
Αποσβέσεις περιόδου 19.841 160.780 1.603 57.787 240.011 
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0 -736.766 0 -4.729 -741.495 
Σωρευµένες αποβέσεις & αποµειώσεις 
31.12.2017 116.008 106.535 56.168 192.844 471.555 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 128.425 49.986 4.620 132.804 315.835 

      
            
Μικτή λογιστική αξία 1.1.2016 210.883 896.617 60.788 263.672 1.431.960 
Προσθήκες περιόδου 8.050 15.337 0 40.001 63.388 
Μειώσεις περιόδου 0 -2.114 0 0 -2.114 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2016 218.933 909.840 60.788 303.673 1.493.234 

Σωρευµένες αποβέσεις & αποµειώσεις 1.1.2016 48.250 570.943 50.211 86.552 755.956 
Αποσβέσεις περιόδου 23.055 150.240 4.355 41.548 219.198 
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0 -2.114 0 0 -2.114 
Σωρευµένες αποβέσεις & αποµειώσεις 
31.12.2016 71.305 719.069 54.566 128.100 973.040 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 147.628 190.771 6.222 175.573 520.194 
 

 
 
 

4.4 Αναβαλλόµενοι φόροι 

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

 
Αναβαλλόµενη φορολογία από: 31.12.2016 

Αποτελέσµατα 
χρήσης  

(έξοδο)/έσοδο 

Μεταβολή στη 
καθαρή θέση 
στη χρήση 31.12.2017 

Αποσβέσεις 119.424 -112.307   7.117 
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων 19.784 -10.068   9.716 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 303.922 -60.806   243.116 
∆ιαφορά τρόπου αναγνώρισης εσόδου 
από συµβόλαια 0 283.555   283.555 
Πρόβλεψη για Αποζηµίωση προσωπικού 176.384 -25.874   150.510 
Λοιπές προβλέψεις 105.694 -29.998   75.696 
Σύνολο 725.208 44.502 0 769.710 
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια 

 

4.5 Εµπορικές Απαιτήσεις  

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  

 

Εµπορικές απαιτήσεις  31.12.2017   31.12.2016 

Πελάτες εσωτερικού 3.336.000   4.454.272 
Πελάτες εξωτερικού 1.274.803   1.275.534 

Πελάτες δηµοσίου ενδιαφέροντος   208.334  175.133 

Πελάτες επίδικοι  1.394.559   1.514.546 

Πρόβλεψη επισφάλειας  -1.674.472   -1.884.738 

  4.539.225   5.534.748 
4.6 Εµπορεύµατα 

 Τα εµπορεύµατα  της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

        

Εµπορεύµατα  31.12.2017   31.12.2016 

Μηχανήµατα 155.589   93.513 

Ανταλλακτικά  531.548   463.607 

Πρόβλεψη απαξίωσης 
εµπορευµάτων 

-71.916   -68.222 

Σύνολο 
615.220 

 

  
 

488.898 

 
 
 

 4.7 Ίδια κεφάλαια 

Πληροφορίες για το µετοχικό κεφάλαιο παρατίθενται παρακάτω  : 

      
Μετοχικό Κεφάλαιο  31.12.2017 31.12.2016  
Εγκεκριµένο     
Καταβεβληµένο  625.272 625.272  

      
Ανάλυση Μετοχικού κεφαλαίου    

      
31.12.2016   Τεµ.  Ονοµ.Αξία Σύνολο 

Ονοµαστικές Μετοχές  21.304 29,35 625.272 

      
31.12.2017   Τεµ.  Ονοµ.Αξία Σύνολο 

Ονοµαστικές Μετοχές  21.304 29,35 625.272 
 

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 

I.  Τακτικό αποθεµατικό: Βάσει του Ελληνικού εµπορικού νόµου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες υποχρεούνται 
να µεταφέρουν το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεµατικό. Σκοπός του 
είναι να καλύψει τυχόν ζηµίες και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηµατισµός τακτικού 
αποθεµατικού παύει να είναι υποχρεωτικός,  όταν το συσσωρευµένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του 
µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό ανέρχεται σε 258.114 ευρώ.  
 

II. Ειδικά αποθεµατικά: Η Εταιρία τηρεί έκτακτο αποθεµατικό ύψους 53.118 ευρώ. Είναι πλήρως 
φορολογηµένο και ελεύθερο προς διανοµή κατόπιν σχετικής απόφασης. 
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια 

 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Ι. Αφορολόγητο αποθεµατικό  

Η Εταιρία τηρεί αφορολόγητο αποθεµατικό ειδικών διατάξεων του Ν. 1828/89. 
  

 
      4.8. Προβλέψεις για Παροχές σε εργαζοµένους 
 
             Η κίνηση της υποχρέωσης για αποζηµίωση προσωπικού έχει ως εξής:          
 

Υποχρέωση στην έναρξη της περιόδου 1.1.2017 608.220 
Σχηµατισµός υποχρέωσης περιόδου µέσω αποτελεσµάτων χρήσης 
2017 45.647 
Μείωση υποχρέωσης λόγω απόσχισης κλάδου -134.867 
Υποχρέωση στην λήξη της περιόδου 31.12.2017 519.000 

 
Η Εταιρία δεν έλαβε αναλογιστική µελέτη για την χρήση 2017 και χρησιµοποίησε την εκτίµηση για το 2017 της                     

µελέτης που είχε ληφθεί κατά την προηγούµενη χρήση. Η µείωση της υποχρέωσης απεικονίζει την αναλογία της 

πρόβλεψης και αφορά προσωπικό , το οποίο µεταφέρθηκε στην νέα εταιρία (EPIROC) µετά την απόσχιση κλάδου. 

 
 4.9 ∆ιακανονισµοί της Εταιρίας που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό 

 Υφίστανται εγγυητικές επιστολές, ευρώ 361.067,10 και  ευρώ 2.917,00 και αφορούν  εγγυητικές επιστολές 

Τραπεζών για την καλή εκτέλεση των πωλήσεων προς πελάτες της Εταιρίας, καθώς και για συµµετοχές σε 

∆ιαγωνισµούς στο ∆ηµόσιο. ∆εν υπάρχουν λοιποί διακανονισµοί που δεν περιλαµβάνονται στον Ισολογισµό και 

οι οποίοι να έχουν σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις στην θέση της οντότητας.  

 

 4.10. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και προβλέψεις 

Στην Εταιρία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιµο βάσει των αποφάσεων υπ’ αριθµ. Υ1-1128/11-4-2012 και Υ1-

1129/11-4-2012 του Ειδικού Γραµµατέα Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, ύψους 100.000 Ευρώ για παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 λόγω εκπρόθεσµης 

υποβολής των καταστάσεων ενδοοµιλικών συναλλαγών για τις διαχειριστικές περιόδους 1/1/2008 – 31/12/2008 

και 1/1/2009 – 31/12/2009, ήτοι συνολικά 200.000 ευρώ. 

Στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έχουν κατατεθεί προσφυγές κατά των ανωτέρω αποφάσεων οι οποίες δεν 

έχουν εκδικασθεί ούτε έχουν ακόµα προσδιοριστεί. Η Εταιρία έχει καταβάλλει το 20% του κάθε προστίµου για το 

παραδεκτό της προσφυγής. Με βάση τους νοµικούς συµβούλους της εταιρίας, δεν µπορεί να γίνει ακριβής 

πρόβλεψη για το αποτέλεσµα της δίκης (και της τελεσιδικίας), ωστόσο υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες οι 

προβαλλόµενοι λόγοι  να κριθούν ως βάσιµοι. 

 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 82 παρ. 5 Ν.2238/1994 και του αρ. 65α Ν.4174/2013 και 

έχει λάβει το αντίστοιχο πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την 

ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες 

φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισηµάνσεις για 

παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας. Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 

διενεργήσουν το δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιµάται από την διοίκηση της Εταιρίας ότι τα 

αποτελέσµατα από τέτοιους µελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγµατοποιηθούν, 

δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση της Εταιρίας. 
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια 

 

 

Ο έλεγχος για την χρήση 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό αναµένεται να 

χορηγηθεί µετά την έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2017. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2017  προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές 

δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆εν υπάρχουν λοιπές χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόµενες επιβαρύνσεις πέραν των 

ανωτέρω 

 

 

 4.11. Αποτελέσµατα χρήσεως 

4.11.1. Κύκλος Εργασιών 

 

O Κύκλος Εργασιών της εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

   
 31.12.2017   31.12.2016 

Εµπορικής δραστηριότητας      

Εσωτερικού 8.956.064   6.810.588 
Εξωτερικού 3.811.284   4.071.738 

  12.767.348   10.882.326 
Παροχής Υπηρεσιών      
Εσωτερικού 1.737.011   2.499.792 
Εξωτερικού 392.149   454.543 

  2.129.159   2.954.335 
       
Σύνολο 14.896.507   13.836.661 

 

 
 

   4.11.2  Λοιπά συνήθη έσοδα  

    Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής :  

     

Λοιπά συνήθη έσοδα 31.12.2017  31.12.2016 

Έσοδα από ενοικιαζόµενα  530.239  1.022.716 

Έσοδα από αποζηµιώσεις  269.543  188.625 

Έσοδα αποστολής αγαθών 68.058  63.550 

Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών  106.251  24.440 

 Σύνολο 974.091  1.299.331 
 

 4.11.3.Λοιπά έξοδα και ζηµιές 

  Τα λοιπά έξοδα και ζηµίες  αναλύονται ως εξής : 

 

 31.12.2017   31.12.2016 

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 7.982   1.368 
Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις  6.125   1.002 

Λοιπά έκτακτα έξοδα & Ανόργανα έξοδα  2.056   56.685 

Σύνολο 16.162   59.054 
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια 

4.11. Αποτελέσµατα χρήσεως – συνέχεια 

 
 
4.11.4.Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

Τα λοιπά έσοδα και κέρδη  αναλύονται ως εξής : 

 

 
   

 31.12.2017  31.12.2016 

Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 6.972  2.510 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα  11.939  18.137 

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων 10.000  46.980 
 28.911  67.627 

 

 

Τα κέρδη / ζηµίες από διάθεση περιουσιακών στοιχείων καθώς και οι αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων αναλύονται 

ως εξής:  

 

4.11.5. Κέρδη και ζηµιές από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων    
Κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων λόγω 
απόσχισης κλάδου 537.882   0 

Λοιπά 0  400 

 537.882  400 

    
4.11.6.Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων 
(καθαρό ποσό)  

31.12.2017   31.12.2016 

Πρόβλεψη επισφάλειας  157.728   120.000 
Πρόβλεψη απαξιωµένου αποθέµατος  13.712   22.663 

∆ιαγραφή εµπορευµάτων 0   15.733 

  171.440   158.396 
 

4.11.7 Φόρος εισοδήµατος 

 Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής:  

 

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος  - έξοδο 31.12.2017   31.12.2016 

που αναλογεί στη παρούσα χρήση 618.944   264.955 

  618.944   264.955 

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 
(έσοδο)/έξοδο       

που αναλογεί στη παρούσα χρήση -44.502   -27.841 

  -44.502   -27.841 
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 
προηγουµένων χρήσεων  0   9.218 

  0   9.218 
Συνολικός Φόρος Εισοδήµατος 574.442   246.331 
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια 

4.11. Αποτελέσµατα χρήσεως – συνέχεια 

 

 

Τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:  

 

Έξοδα Προσωπικού 31.12.2017   31.12.2016 
Μισθοί 2.087.883   2.247.356 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 467.739   466.882 
Παροχές µετά τη έξοδο από την 
υπηρεσία 

0   150.000 

  2.555.621  2.864.238 

Μέσος όρος προσωπικού        

∆ιοικητικό προσωπικό 52 
 

 
 

53 

  52   53 
 

 

4.12 Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 

∆εν δίνονται αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δεν υπάρχουν δεσµεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για 

παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

4.13. Σηµαντικά έσοδα έξοδα καθώς και συµψηφισµοί Εσόδων Εξόδων 

Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών συµψηφίστηκαν µε τα Έξοδα ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης και Κόστος Πωληθέντων κατά 

συνολικό ποσό 884.953 ευρώ.   

 

4.14. Μερίσµατα 

Η ∆ιοίκηση στο τέλος κάθε χρήσης προτείνει τη διανοµή κερδών, και αυτή τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.  

Μέσα στη χρήση η Εταιρία κατέβαλε µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2016 ύψους 350.000 ευρώ. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17 Απριλίου 2018 τη διανοµή 

συνολικού µερίσµατος 1.000.000 ευρώ. 

 

4.15. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη  

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 Εταιρίας παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Συναλλαγές: 1.1.2017 - 
31.12.2017   1.1.2016 - 

31.12.2016 

Αγορές αποθεµάτων και υπηρεσιών από συνδεδεµένα µέρη: 11.436.890   10.611.638,36 
Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών προς: 3.465.003   1.313.929,19 
        
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις: 31.12.2017   31.12.2016 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη: 329.959   293.276,00 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη : -1.157.392   -2.080.164,72 
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια 

 

 

4.16. Σηµαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων 

 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2017 τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή 

την επιχειρηµατική πορεία της Εταιρίας µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 

 

 

 

 

Κορωπί, 11 Απριλίου 2018 

 

 

 

                     

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ    ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ 
JOERI OOMS     JOSE MANUEL FUNCIA  
ΑΡ.∆ΙΑΒ.EJ259259    ΑΡ.∆ΙΑΒ.ΑΒ853143 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
JΟΗΝ HORT     ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΡ.∆ΙΑΒ. 099247298    Α∆Τ ΑΕ 020663 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ : 0065098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό 

της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 

 

Κατά τη γνώµη µας οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση Γνώµης 

 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί 

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

παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 

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

 

Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 

απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

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

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 

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

να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές 

τις ενέργειες. 
  

 Deloitte Ανώνυµη Εταιρία 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & 
Γρανικού   
151 25 Μαρούσι  
Αθήνα, Ελλάδα 
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Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

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

σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 

εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή 

αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

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

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

Επίσης: 

 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. 

 

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

συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε 

ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την 

προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή 

συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 

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

παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 

ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων 

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



 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
 
α. Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής 
αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017. 

 
β. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 
Αθήνα, 16 Απριλίου 2018 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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