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ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

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

 Σημείωση  31/12/2020  31/12/2019 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

   
Ενσώματα πάγια   

   
Ακίνητα   81.399  97.540 
Μηχανολογικός εξοπλισμός   72.793  62.247 
Λοιπός εξοπλισμός    83.678  109.399 
Σύνολο 4.3  237.870  269.186 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα   31.018  31.018 
Σύνολο   31.018  31.018 
Αναβαλλόμενοι φόροι 4.4  911.931  732.404 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων   1.180.819  1.032.608 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

   
Αποθέματα   

   
Εμπορεύματα 4.6  690.929  867.203 
Προκαταβολές για αποθέματα   747.753  319.313 
Σύνολο   1.438.682  1.186.516 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές 

  
   

Εμπορικές απαιτήσεις 4.5  4.373.367  4.442.376 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου   523.416  843.905 
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος    0  24.882 
Λοιπές απαιτήσεις   98.813  59.571 
Προπληρωμένα έξοδα   8.646  15.239 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   596.167  750.029 
Σύνολο   5.600.408  6.136.002 
Σύνολο κυκλοφορούντων   7.039.091  7.322.518 
Σύνολο ενεργητικού   8.219.910  8.355.126 
Καθαρή θέση   

   
Καταβλημένα κεφάλαια   625.272  625.272 
Κεφάλαιο 4.7  625.272  625.272 
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   

   
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   311.232  311.232 
Αφορολόγητα αποθεματικά   123.140  123.140 
Αποτελέσματα εις νέο   1.492.527  1.654.177 
Σύνολο   1.926.899  2.088.549 
Σύνολο καθαρής θέσης   2.552.171  2.713.821 
Προβλέψεις   

   
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 4.8  752.002  676.750 
Λοιπές προβλέψεις   -  - 
Σύνολο   752.002  676.750 
Υποχρεώσεις   

   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

   
Εμπορικές υποχρεώσεις   1.750.668  1.349.599 
Φόρος Εισοδήματος   6.008   
Λοιποί φόροι και τέλη 
Λοιπές προβλέψεις 

  251.476 
221.803  

155.251 
- 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   103.024  109.793 
Λοιπές υποχρεώσεις   636.025  1.345.010 
Έσοδα επόμενων χρήσεων   1.662.988  1.769.895 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα    283.745  235.007 
Σύνολο   4.915.737  4.964.554 
Σύνολο υποχρεώσεων   4.915.737  4.964.554 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

  
8.219.910  8.355.126 

Οι σημειώσεις  επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που βρίσκονται στις σελίδες 6-25  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Καταστάσεων 
αυτών. 
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ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 

 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης της 1ης Ιανουαρίου- 31ης Δεκεμβρίου 2020 

(Ποσά σε €) 
 

[*Τυχόν διαφορές σε αθροίσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις]           

 Σημείωση  
1/1/2020-

31/12/2020  
1/1/2019-

31/12/2019 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.11.1  16.577.721  14.638.163 
Κόστος πωλήσεων   -14.024.505  -11.572.855 
Μικτό αποτέλεσμα   2.553.216  3.065.308 

   
   

Λοιπά συνήθη έσοδα 4.11.2  102.788  89.020 
Έξοδα διοίκησης   -530.388  -694.024 
Έξοδα διάθεσης   -1.237.570  -1.288.901 
Λοιπά έξοδα και ζημιές 4.11.3  -242.888  -31.638 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 4.11.5  
-49.383  -91.085 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.11.4  55.209  3.658 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   650.984  1.052.338 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   181  166 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -31.250  -45.753 
Αποτέλεσμα προ φόρων   619.915  1.006.751 
Φόρος εισοδήματος 4.11.6  -166.450  -407.685 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   453.465  599.066 

 
 
Οι σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που βρίσκονται στις σελίδες 6-25,  αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των Καταστάσεων αυτών. 
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ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε  
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 

2020 
Ποσά σε € 

 
[*Τυχόν διαφορές σε αθροίσεις 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις]  

        

 Κεφάλαιο 
Αποθεματικά 

νόμων και 
καταστατικού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 
31.12.2018 625.272 311.232 123.140 1.730.901 2.790.546 

Αποτελέσματα 
περιόδου       599.066 599.066 

Μεταβολές 
στοιχείων 
στην περίοδο 

      -75.792 -75.792 

Διανομές 
μερισμάτων        -600.000 -600.000 

Υπόλοιπο 
31.12.2019 625.272 311.232 123.140 1.654.177 2.713.821 

Αποτελέσματα 
περιόδου    

453.465 453.465 

Μεταβολές 
στοιχείων 
στην περίοδο    

-15.115 -15.115 

Διανομές 
μερισμάτων     

-600.000 -600.000 

Υπόλοιπο 
31.12.2020 625.272 311.232 123.140 1.492.527 2.552.172 

 
Οι σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που βρίσκονται στις σελίδες 6-25,  αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των Καταστάσεων αυτών. 
 



 
 

 
 
 
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

1.Γενικές Πληροφορίες 

  

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 με ημερομηνία 8/04/2011 αποφασίστηκε η ανανέωση της διάρκειας για ακόμα σαράντα έτη 

ήτοι μέχρι τις 09/04/2051.H ιστοσελίδα εμπορικής δημοσιότητας είναι η www.atlascopco.com.gr. 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι το εμπόριο αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών και άλλων αεροσυμπιεστών. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί  σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020, εγκρίθηκαν με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Οκτωβρίου 2021 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 

οντοτήτων. 

 

2. Συνέχιση Δραστηριοτήτων 

 

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

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

  

http://www.atlascopco.com.gr/
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 3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 

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 Ενοποίηση σε όμιλο 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που 

καταρτίζει η Atlas Copco AB με έδρα την Σουηδία. (www.atlascopcogroup.com)  

 

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 έτη ή 11% (ή με βάση διάρκεια μίσθωσης αν διαφορετική από 9 έτη ) 

 Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, 10%-15% 

 Ενοικιαζόμενα, 20% 

 Μεταφορικά Μέσα, 20%-25% 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 25%-33% 

 Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός, 15%-25% 

 
 

 
 

http://www.atlascopcogroup.com/
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3. Βασικές Λογιστικές Αρχές – (συνέχεια) 

 

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. 

 

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. 
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3. Βασικές Λογιστικές Αρχές –(συνέχεια) 

 

 

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. Βασικές Λογιστικές Αρχές – (συνέχεια) 

 

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). 

Δηλαδή 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. 
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3. Βασικές Λογιστικές Αρχές – (συνέχεια) 

 

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. 

 

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  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. 
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3. Βασικές Λογιστικές Αρχές – (συνέχεια) 

 

Διαφορές 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 υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί 

μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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3. Βασικές Λογιστικές Αρχές – (συνέχεια) 

 

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 

Δεν υπάρχουν στην παρούσα και προηγούμενη χρήση αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις 

καθώς και διόρθωση λαθών. 
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 4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
  
 
 

4.1 Παρεκκλίσεις από διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

 Η Εταιρία αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη και τις ζημίες απευθείας στην Καθαρή Θέση, 

προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης της παραγράφου 2 του άρθρου 16, 

σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του Ν.4308/2014. Στην παρούσα χρήση 2020 προέκυψαν 

και καταχωρήθηκαν σε ίδια κεφάλαια αναλογιστικές ζημίες μετά φόρων ποσού ευρώ 15.115 

 
 4.2  Συσχετισμοί (& συμψηφισμοί) χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

        Δεν υπάρχουν. 

  

4.3   Πάγιο Ενεργητικό 

       Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 
 Ακίνητα  Μηχανολογικός 

εξοπλισμός Λοιπός Εξοπλισμός 
 

  Κτίρια & 
Τεχνικά έργα 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορι
κά μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολα 

      
Μικτή λογιστική αξία 1.1.2019 244.433 187.051 46.343 334.065 811.892 
Προσθήκες περιόδου 10.700 20.803 10.898 43.964 86.365 
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2019 255.133 207.855 57.241 378.029 898.257 
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 
1.1.2019 -138.062 -128.012 -46.343 -242.446 -554.863 

Αποσβέσεις περιόδου -19.531 -17.595 -1.015 -36.067 
-

74.20
9 

Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 
31.12.2019 -157.593 -145.607 -47.358 -278.513 -629.072 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 97.540 62.247 9.883 99.516 269.186 

      
       

      
 

Μικτή λογιστική αξία 1.1.2020 255.133 207.855 57.241 378.029 898.258 
Προσθήκες περιόδου 5.120 36.071 0 12.555 53.746 
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2020 260.253 243.926 57.241 390.584 952.004 
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 
1.1.2020 -157.593 -145.608 -47.358 -278.513 -629.072 

Αποσβέσεις περιόδου -21.261 -25.525 -2.180 -36.096 -85.062 
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 
31.12.2020 -178.854 -171.133 -49.538 -314.609 -714.134 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 81.399 72.793 7.703 75.975 237.870 
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4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων –  (συνέχεια) 
 
 
 
 

4.4  Αναβαλλόμενοι φόροι 

 Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

 
Αναβαλλόμενη φορολογία από: 31/12/2019 

Μέσω 
Αποτελεσμάτων 

Χρήσης  
(έξοδο)/έσοδο 

Μέσω Ιδίων 
Κεφαλαίων  31/12/2020 

Αποσβέσεις 10.713 2.814   13.527 
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων 24.414 -1.348   23.066 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 249.175 104.736   353.911 
Διαφορά τρόπου αναγνώρισης εσόδου από 
συμβόλαια 264.263 53.713   317.976 
Πρόβλεψη για Αποζημίωση προσωπικού 162.420 -18.295 4.773 148.898 
Λοιπές προβλέψεις 21.418 33.135   54.553 
          
Σύνολο 732.403 174.755 4.773 911.931 

 
Η εταιρία έχει υπολογίσει αναβαλλόμενη φορολογία με 24% για την χρήση 2020, καθώς και για την 
προηγούμενη χρήση.  
 
 
4.5 Εμπορικές Απαιτήσεις  

 Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  

Εμπορικές απαιτήσεις  31/12/2020   31/12/2019 

Πελάτες εσωτερικού 2.620.781   2.979.474 
Πελάτες εξωτερικού 1.973.866   1.765.638 
Πελάτες δημοσίου ενδιαφέροντος  267.913   131.457 
Πελάτες επίδικοι  1.440.267   1.440.267 
Πρόβλεψη επισφάλειας  -1.929.460   -1.874.460 
Σύνολο 4.373.367   4.442.376 

 

4.6 Εμπορεύματα 

 Τα εμπορεύματα  της εταιρίας αναλύονται ως εξής : 

   
         
Εμπορεύματα  31/12/2020    31/12/2019 
Μηχανήματα 288.920    420.587 
Ανταλλακτικά  498.118    548.072 

Πρόβλεψη απαξίωσης εμπορευμάτων -96.109    -101.726 

Σύνολο 690.929    867.203 
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4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

 4.7 Ίδια κεφάλαια 

       Πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο παρατίθενται παρακάτω  : 

      
Μετοχικό Κεφάλαιο  31/12/2020 31/12/2019  
Εγκεκριμένο     
Καταβεβλημένο  625.272 625.272  
      
Ανάλυση Μετοχικού κεφαλαίου    
      
31.12.2020   Τεμ.  Ονομ.Αξία Σύνολο 
Ονομαστικές Μετοχές  21.304 29,35 625.272 

      
31.12.2019   Τεμ.  Ονομ.Αξία Σύνολο 
Ονομαστικές Μετοχές  21.304 29,35 625.272 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 

I.  Τακτικό αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου N.4548/2018 (που ισχύει από την 1/1/2019 
και τροποποιεί τον ΚΝ 2190/1920), οι εταιρίες 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. 
 
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 1.1.2020 676.750 

Σχηματισμός υποχρέωσης περιόδου μέσω αποτελεσμάτων χρήσης 2020 68.387 
Σχηματισμός υποχρέωσης περιόδου μέσω καθαρής θέσης 19.865 
Καταβληθείσες παροχές σε εργαζομένους -13.000 
Υποχρέωση στην λήξη της περιόδου 31.12.2020 752.002 
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4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

Η Εταιρία για τις χρήσεις 2017 - 2019 χρησιμοποίησε εκτιμήσεις και αναλογιστικούς υπολογισμούς της 

επιπρόσθετης επιβάρυνσης που λαμβάνει από τον όμιλο Atlas Copco (γνωστοποιήσεις αναλογιστικής 

υποχρέωσης),  λαμβάνοντας υπόψιν  επιπρόσθετα  εάν  έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι κυριότερες παραδοχές. 

Για την χρήση 2020, η Εταιρία έλαβε αναλογιστική μελέτη. 

 

   Οι  κυριότερες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής : 
   

 

 

 

 

 

  

4.9 Διακανονισμοί της Εταιρίας που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

 Υφίστανται εγγυητικές επιστολές, συνολικού ποσού ευρώ 1.104.810,99 και αφορούν εγγυητικές επιστολές 

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

Διαγωνισμούς στο Δημόσιο. Δεν 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 

Η Εταιρία εντός της προηγούμενης χρήσης 2019 κατέβαλε το εναπομείναν 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, ποσού 160.000 ευρώ καθώς απορρίφθηκε η 

προσφυγή της ως αβάσιμη. Η εταιρία έχει υποβάλει έφεση για την παραπάνω υπόθεση και αναμένει την 

εκδίκασή της.  

 

 Για τις χρήσεις 2012 έως και 2019 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 χωρίς επιφύλαξη. 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. 

 

 

 

Αναλογιστικές Παραδοχές 31/12/2020  31/12/2019 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,25%  1,20% 
Αύξηση μισθών 2,00%  2,00% 
Πληθωρισμός 1,40% 

 
1,75% 

 
Σταθμισμένη μέση διάρκεια ετών μέχρι την αποζημίωση 14,37                 17,83 
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4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν το δικό τους φορολογικό 

έλεγχο. Οι χρήσεις 2012-2014 πληρούν τις προϋποθέσεις για την παραγραφή τους, συνεπώς δεν μπορούν οι 

φορολογικές αρχές να ελέγξουν τις εν λόγω χρήσεις και μπορεί να θεωρηθούν ως οριστικές.  

Εντός του 2019 ξεκίνησε τακτικός φορολογικός έλεγχος από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2015-2017, 

ο οποίος και ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου 2021. 

Η διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι τυχόν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις για τις εναπομείνασες χρήσεις 

(δηλ. 2018 έως και 2020) αν τελικά πραγματοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές, δεν θα 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της Εταιρίας.  

 

Ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2020 που διενεργείται από τους Τακτικούς Ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό αναμένεται να χορηγηθεί μετά την έκδοση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2020 προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρία έχει προβεί σε πρόβλεψη του τρέχοντος φόρου εισοδήματος για 

σκοπό των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιώντας τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και με βάση 

την εμπειρία των προηγούμενων φορολογικών ελέγχων. Όπως είναι λογικό ο τελικός φόρος εισοδήματος μπορεί 

να διαφέρει από αυτόν της πρόβλεψης αλλά τυχόν διαφορές, όπως προαναφέρθηκε δεν εκτιμάται ότι μπορεί να 

είναι ουσιώδεις. 

Δεν υπάρχουν λοιπές χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις πέραν των 

ανωτέρω. 
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4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

 

 4.11  Αποτελέσματα χρήσεως 

 

4.11.1 Κύκλος Εργασιών 

 

O Κύκλος Εργασιών της εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

    2020   2019  

Εμπορικής δραστηριότητας      

Εσωτερικού 5.689.565   5.234.803  
Εξωτερικού 6.126.750   4.541.129  
  11.816.315   9.776.932  
Παροχής Υπηρεσιών 

 
    

Εσωτερικού 4.141.871   4.312.876  
Εξωτερικού 619.535   548.355  
  4.761.406   4.861.231  
  

 
    

Σύνολο 16.577.721   14.638.163  
 

 
 

     4.11.2  Λοιπά συνήθη έσοδα  

     Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής :  

     

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2020  2019  

Έσοδα αποστολής αγαθών 27.103  20.241  
Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών (προμήθειες)     75.685  68.779  
 Σύνολο  102.788  89.020  
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4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

   4.11.3 Λοιπά έξοδα και ζημιές 

    Τα λοιπά έξοδα και ζημίες  αναλύονται ως εξής : 

 
 2020   2019  

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 12.912   2.496  
Λοιπά έκτακτα έξοδα & Ανόργανα έξοδα  
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

8.173 
221.803   29.142 

-  

Σύνολο 242.888   31.638  
 
 
4.11.4 Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

Τα λοιπά έσοδα και κέρδη  αναλύονται ως εξής : 

 
 

   
 2020  2019 

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 1.559  858 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα  53.650  2.800 

 55.209  3.658 
 

 

    

4.11.5 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   
2020   2019 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 55.000   54.000 
Πρόβλεψη απαξιωμένου αποθέματος  -5.617   9.410 
Απομείωση λοιπών απαιτήσεων από ιδιώτες -  18.552 
Απομείωση λοιπών απαιτήσεων από δημόσιο -  9.123 
  49.383   91.085 
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  4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

4.11.6 Φόρος εισοδήματος 

   Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:  

 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος  - έξοδο 2020   2019  

που υπολογίσθηκε για την παρούσα χρήση 372.550   317.041  
  372.550   317.041  

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος (έσοδο)/ έξοδο        

που αναλογεί στη παρούσα χρήση -206.100   57.919  
  -206.100   57.919  

Διαφορά δήλωσης προηγουμένης χρήσης  0   32.724  

       
 Συνολικός Φόρος Εισοδήματος 166.450   407.685  

 

Στην συγκριτική χρήση 2019 και στην τρέχουσα 2020 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων 

που ίσχυε ήταν 24%. 

 

   

4.11.7 Έξοδα Προσωπικού  

   

  
Έξοδα Προσωπικού 2020   2019 
Μισθοί 1.529.497   1.657.204 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 416.245   424.493 
Παροχές μετά τη έξοδο από την υπηρεσία 13.000   26.976 
  1.958.742  2.108.672 
Μέσος όρος προσωπικού      

Διοικητικό προσωπικό (έμμισθοι) 44  
  

 

46 

Δεν υπάρχουν ημερομίσθιοι.    
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  4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

 

 

4.12 Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 

Δεν δίνονται αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια των καθηκόντων τους ως μέλη ΔΣ και δεν υπάρχουν 

δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

4.13 Σημαντικά έσοδα έξοδα καθώς και συμψηφισμοί Εσόδων Εξόδων 

Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών συμψηφίστηκαν με τα Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης και Κόστος Πωληθέντων κατά 

συνολικό ποσό 644.931 ευρώ.   

 

4.14 Μερίσματα 

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

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  

Εντός της χρήσης 2020 η Εταιρία κατέβαλε μέρισμα από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους 600.000 ευρώ. Η 

Διοίκηση της Εταιρίας, προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 2 Νοεμβρίου 2021 τη 

διανομή συνολικού μερίσματος 600.000 ευρώ. 

 

4.15 Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
Το σύνολο των μελλοντικών μισθωμάτων που αναμένεται να καταβληθούν ως την λήξη των λειτουργικών μισθώσεων 
έχει ως εξής: 
 

  31/12/2020     31/12/2019   

 Έως 1 
έτος 

Από 1-5 
έτη 

Άνω των 
5 ετών 

Σύνολο  Έως 1 
έτος 

Από 1-5 
έτη 

Άνω των 
5 ετών 

Σύνολο 

Ακίνητα 40.181 76.902 - 117.083  40.181 117.083 - 157.264 
Μεταφορικά 
Μέσα 

106.986 181.142 - 288.128  83.963 257.922 - 341.885 

          
 147.167 258.044 - 405.211  124.144 375.005 - 499.149 
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4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

 

4.16 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: 
 
Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη: 
 

 1.1.2020 - 31.12.2020    1.1.2019 - 31.12.2019 
Atlas Copco Airpower N.V. 10.868.192   

9.122.549 
Atlas Copco (Cyprus) Ltd. 486.566   424.743 
Leybold Equipment (Tianjin) Co. 199.379   0 
Atlas Copco Romania 141.208   93.132 
Atlas Copco Support Services NV 131.796   133.493 
Atlas Copco Medical Ltd 120.180   214.914 
EDMAC Europe NV 114.232   31.946 
Atlas Copco EngineeredSolutions 95.701   124.843 
Atlas Copco - OriginAir Europe 0   160.000 
Λοιπά Συνδεδεμένα 367.885   360.436 
Σύνολο 12.525.139   10.666.057 
     

 
 
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προς: 
 

 1.1.2020 - 31.12.2020    1.1.2019 - 31.12.2019 

Atlas Copco Romania s.r.l. (RO 311.098 
  

233.951 
Atlas Copco Srbija doo 117.266   100.653 
Atlas Copco Rental Europe NV 82.568   28.666 
Atlas Copco Bulgaria Ltd. 71.963   62.965 
Atlas Copco Airpower NV 20.220   20.795 
Atlas Copco Compressors 524    
Λοιπά σΣυνδεδεμένα    15.068 
Σύνολο 603.115639   462.097 
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4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

 
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις: 
 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 
 

 31.12.2020    31.12.2019 

Atlas Copco Rental Europe NV 12.753   13.225 
Atlas Copco Airpower NV 1.685   3.370 
Atlas Copco Bulgaria Ltd. 22.273   17.811 
Atlas Copco Romania S.R.L. 60.899   49.693 
Atlas Copco Romania s.r.l. (RO 15.424   11.676 
Atlas Copco Srbija doo 30.406   27,628 
Atlas Copco Compressors Nederland 0   5.240 
Atlas Copco (Cyprus) Ltd 61.812   86.211 
Σύνολο 211.254   214.495 

 
 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη [*] : 
 

 31.12.2020    31.12.2019 

Atlas Copco Airpower N.V. 1.015.633   865.688 
Atlas Copco (Cyprus) Ltd. 36.691   44.070 
Atlas Copco Algérie SPA 0   11.376 
Atlas Copco Eastern Africa Ltd. 0   30.900 
Atlas Copco Romania 37.477   43.279 
Atlas Copco (India) Ltd 57.450   0 
Atlas Copco SRB doo 15.970   29.721 
Leybold Equipment (Tianjin) Co. 199.379   0 
Atlas Copco Finance 606.298   1.326.313 
Λοιπά Συνδεδεμένα 22.539   35.375 
Σύνολο 1.991.438   2.386.722 

  
[*]Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη κατά την 31/12/2020 αφορούν κατά ποσό περίπου 1.385 χιλ. ευρώ υπόλοιπο 

πληρωτέο από εμπορικές συναλλαγές και υπόλοιπο ποσό περίπου 606 χιλ. ευρώ αφορά χρηματοδοτικές υποχρεώσεις 

(λογαριασμός cash pooler). 
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – (συνέχεια) 

 

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

καταστάσεων 
 

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4799/2021 που δημοσιεύτηκε την 18 Μαΐου 2021, από την 1 Ιανουαρίου 2021, ο 

συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα μειώνεται από 24% σε 22%. Ο ίδιος νόμος 

προβλέπει και μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από 100% σε 80%, 

η οποία ισχύει για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με τη δήλωση του φορολογικού έτους 2021 

και των επόμενων ετών.  

 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι σήμερα τα οποία θα πρέπει να 

αναφερθούν ή να αναμορφώσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

 

                                                                    Κορωπί, 29 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

                     

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
RUBEN SINNAEVE                        JOSE MANUEL FUNCIA  

                            ΑΡ.ΔΙΑΒ.EM166905               ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΒ853143 

 

 

 

                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                           
                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ                                              ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
                                  ΑΔΤ AN 576244                        ΑΔΤ ΑΕ 020663 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ : 00650         
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
(1η Ιανουαρίου 2020-31η Δεκεμβρίου 2020) 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ης Νοεμβρίου 2021 για το διαχειριστικό έτος 1/1-
31/12/2020. 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4548/2018, σας θέτουμε για έγκριση τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρίας μας, για την περίοδο από 1/1/2020-31/12/2020 αποτελούμενες από τον Ισολογισμό, την 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και το Προσάρτημα (Σημειώσεις).  
Η προσπάθεια οικονομικής βελτίωσης της επιχείρησης συνεχίστηκε και το 2020. Στοιχεία αυτής της προσπάθειας 
δίνονται στις επεξηγήσεις των κονδυλίων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

1. Στοιχεία και πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα του ισολογισμού 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση: 

       

 31.12.2020  31.12.2019  Mεταβολή  
Mεταβολή 

% 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 1.180.819  1.032.608  148.211 14% 
Αποθέματα 1.438.682  1.186.516  252.166 21% 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές 5.600.409  6.136.002  -535.593 -9% 
Σύνολο κυκλοφορούντων 7.039.090  7.322.518  -283.427 -4% 
Σύνολο ενεργητικού 8.219.910  8.355.126  -135.216 -2% 
Κεφάλαιο 625.272  625.272  0 0% 
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 1.926.899  2.088.549  -161.650 -8% 
Σύνολο καθαρής θέσης 2.552.171  2.713.821  -161.650 -6% 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 752.002  676.750  75.252 11% 
Λοιπές προβλέψεις -  -  - - 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.915.737  4.964.555  -48.818 -1% 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 8.219.910  8.355.126  -21.239 0% 

 
Αποτελέσματα Χρήσης 
Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας για την χρήση 2020 ανήλθε στο ποσό των ευρώ 16.577.721 πλέον τα λοιπά συνήθη 
έσοδα ευρώ 102.788, σύνολο ευρώ 16.680.509, εμφανίζοντας αύξηση 13% σε σύγκριση με το έτος 2019.  
Tο αποτέλεσμα για την χρήση 2020 ήταν θετικό, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων ευρώ 619.915 (2019: ευρώ 
1.006.751), δηλαδή μείωση κατά περίπου 38%. 
Τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε ευρώ 453.465 ( 2019 : ευρώ 599.066), παρουσιάζοντας μείωση. (- 24%). 
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Προοπτική Έτους 2021: 
Τμήμα Βιομηχανίας 
 
 
H Atlas Copco Hellas εκτός από τα κεντρικά γραφεία για τις πράξεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δραστηριοποιείται 
σε τέσσερις αγορές: Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος και Αλβανία. Για τους μικρούς και μεσαίας ισχύος βιομηχανικούς 
συμπιεστές (έως 90kW), η πρόβλεψη για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι αισιόδοξη. Ύστερα από μια άκρως θετική 
περίοδο κατά το 2020, βλέπουμε καθαρά μια αυξανόμενη ζήτηση από την αγορά. Στην κορυφή όλων, έχουμε 
επικεντρωθεί πολύ στην ενδυνάμωση του μεριδίου αγοράς μας, όχι μόνο μέσω άμεσων καναλιών πωλήσεων τα οποία 
και διαρκώς ενισχύουμε, αλλά μέσω των υφιστάμενων, καθώς και νέων διανομέων και συνεργατών. Αναφορικά με τη 
μεγάλη βιομηχανία στην Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο, και τον τομέα των εργολαβιών, τα μέχρι σήμερα μηνύματα 
είναι για ακόμα μια χρονιά αισιόδοξα. Κύρια έμφαση δίνεται στον τομέα των Μεταλλευμάτων, Πετρελαίου και Αερίου 
(Oil & Gas), Τροφίμων και Ποτών, Εργολάβων Ενέργειας, και στην εξειδικευμένη αγορά χαμηλής πίεσης. 
Στο Ισραήλ όλοι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι θετικοί ως συνήθως, έτσι ώστε μετά την ισχυρή ανάπτυξη το 
2020 να δημιουργηθούν ευκαιρίες και για περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς μας 
 
Τεχνικό τμήμα  
 
Παρά τις πρακτικές δυσκολίες που έφερε η πανδημία του COVID-19 στις μετακινήσεις και την είσοδο των τεχνικών 
μας στις βιομηχανίες, το τεχνικό τμήμα αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, με κεντρικό πυλώνα τα 
συμφωνητικά συντήρησης και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ενεργειακής εξοικονόμησης, κεντρικού ελέγχου 
και απομακρυσμένης επιτήρησης. Οι προγνωστικές υπηρεσίες τηλεματικής (Smartlink Diagnostic Services) που 
ανέπτυξε η Atlas Copco τα προηγούμενα χρόνια, και χρησιμοποιούνται ήδη σε όλα τα μηχανήματα που καλύπτονται 
από συμφωνητικό συντήρησης πλήρους κάλυψης, βοηθούν στην πρόγνωση και την έγκαιρη ενημέρωση για βλάβες, 
ώστε να παρεμβαίνουμε συντομότερα. 
Η αύξηση που αναμένεται στον κύκλο εργασιών του τεχνικού τμήματος εκτιμάται σε ποσοστό άνω του 10% για το 
2021, έχοντας σαν αρωγό την συνεχώς αυξανόμενη αγορά του Ισραήλ, αλλά και τις αγορές της Κύπρου και της 
Αλβανίας που ακολουθούν, επίσης με θετικό πρόσημο. 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 
Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας αφορούν σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Η Εταιρία 
δεν έχει έκθεση σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και μεταβολές 
επιτοκίων. 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο στο βαθμό που οι αντισυμβαλλόμενοι αδυνατούν να εξοφλήσουν πλήρως 
τα ποσά που οφείλουν, όταν αυτά προκύπτουν. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου η διοίκηση 
ακολουθεί πιστά την πιστωτική πολιτική της εταιρείας. 
Κίνδυνοι διακύμανσης επιτοκίων 
Η Εταιρία δεν έχει ουσιαστική έκθεση στον προαναφερόμενο κίνδυνο, καθώς δεν έχει τραπεζικό δανεισμό ή άλλης 
μορφής εξάρτηση από τις μεταβολές των τραπεζικών ή διατραπεζικών επιτοκίων. 
Κίνδυνοι Συναλλάγματος 
Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω ελάχιστων συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
φροντίζοντας το κυκλοφορούν ενεργητικό της να είναι μεγαλύτερο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.  
 
Κίνδυνος πανδημίας Covid 19 
 
Η Εταιρία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία του προσωπικού της 
και ακολουθεί όλα τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα 
Κατά την διάρκεια του 2020 εφάρμοσε σε μεγάλο βαθμό την εξ’αποστάσεως εργασία σε συνδυασμό με εβδομαδιαία 
εναλλασσόμενες ομάδες εργασίας στις εγκαταστάσεις της. 
Η καλή προσαρμογή των εργαζομένων με την βοήθεια και της διαθέσιμης τεχνολογίας οδήγησαν στα θετικά 
αποτελέσματα του 2020  
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Από τα μέχρις στιγμής δεδομένα δεν προκύπτει κάποιου είδους σημαντική επίπτωση για τον κλάδο της εταιρίας και 
την δραστηριότητά της.  Τυχόν μελλοντικά γεγονότα στο θέμα αυτό θα επανεκτιμηθούν ανάλογα με τις υπάρχουσες 
τότε συνθήκες. 
 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Στη συνέχεια, παραθέτουμε πίνακα σύγκρισης της χρήσης που έκλεισε το 2020 με την προηγούμενη χρήση 2019, όπου 
εμφανίζεται η στατική και δυναμική εικόνα της Εταιρίας, όπως αυτή προκύπτει από τους βασικούς δείκτες 
οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης-αποδοτικότητας και διαχειριστικής πολιτικής. 

 2020 2019 
Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης  
Κυκλοφορούν ενεργητικό  7.039.090 7.322.518 
Σύνολο Ενεργητικού  8.219.910 8.355.126 

 85,63% 87,64% 
   

Ίδια Κεφάλαια  2.552.171 2.713.821 
Σύνολο Υποχρεώσεων  4.915.737 4.964.555 

 51,92% 54,66% 
   

Κυκλοφορούν ενεργητικό  7.039.090 7.322.518 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  4.915.737 4.964.555 

 143,20% 147,50% 
   

Δείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας  
Μικτά Αποτελέσματα  2.553.216 3.065.308 
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών  16.577.721 14.638.163 

 15,40% 20,94% 
   

Δείκτες Διαχειριστικής Πολιτικής  
   
   
Απαιτήσεις από Πελάτες  4.373.367 4.442.376 
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών (σε ημέρες)  16.577.721 14.638.163 

 95 109 
   

Aποθέματα 1.438.682 1.186.516 
Κόστος Πωλεθέντων  (σε ημέρες) 14.024.505 11.572.855 

 37 37 
 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
               Ο μέσος όρος προσωπικού ανήλθε σε 44 άτομα κατά την παρούσα χρήση.  
                Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. 
 

5. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

               Κατά την εκτίμηση της διοίκησης δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 
Εταιρείας  ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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6. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4799/2021 που δημοσιεύτηκε την 18 Μαΐου 2021, από την 1 Ιανουαρίου 2021, ο 
συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα μειώνεται από 24% σε 22%. Ο ίδιος νόμος 
προβλέπει και μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από 100% σε 80%, 
η οποία ισχύει για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με τη δήλωση του φορολογικού έτους 2021 
και των επόμενων ετών. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2020 τα οποία θα πρέπει να αναφερθούν ή να 
αναμορφώσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020. 

7. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος 
συνολικού ποσού  Ευρώ 600.000. 

8. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  
I. Ακίνητα 

    
   Η Εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της ακίνητα την 31/12/2020. 
 

II. Υποκαταστήματα 
 
   Η Εταιρεία δεν είχε υποκαταστήματα την 31/12/2020. 
. 

III. Έρευνα και Ανάπτυξη 
 
       Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 

 
IV. Κατεχόμενα Χρεόγραφα 

 
   Η Εταιρεία δεν είχε στη διάθεσή της χρεόγραφα την 31/12/20 
  

V. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
    
    Η Εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγμα την 31/12/2020. 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση: 
 

1. Να εγκρίνετε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 καθώς και την πρόταση διανομής 
μερίσματος.  

2. Να απαλλάξετε το Δ.Σ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 σύμφωνα με 
το Νόμο και το καταστατικό. 

3. Να διορίσετε Ελεγκτική Εταιρία για τη χρήση 2021. 
 
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί το Προσωπικό της Εταιρίας για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε στην 
ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας.  

 
 

Κορωπί, 29 Οκτωβρίου 2021 
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       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤO ΜΕΛOΣ ΔΣ 
 
 
 
RUBEN SINNAEVE      JOSE MANUEL FUNCIA  
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