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 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019 
 

 Σημείωση 31.12.2019  31.12.2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώματα πάγια     
Ακίνητα  85.447  102.860 

Μηχανολογικός εξοπλισμός  1.091  1.219 

Λοιπός εξοπλισμός  50.771  60.911 

Σύνολο 4.3. 137.309  164.989 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα  13.474  13.474 

Σύνολο  13.474  13.474 

Αναβαλλόμενοι φόροι 4.4. 168.340  150.740 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  319.123  329.204 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα     
Εμπορεύματα  157.703  163.366 

Προκαταβολές για αποθέματα  75.573  26.345 

Σύνολο  233.276  189.711 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
    

Εμπορικές απαιτήσεις  4.570.984  4.013.227 

Λοιπές απαιτήσεις  101.130  81.471 

Προπληρωμένα έξοδα  822  693 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.036.561  980.755 

Σύνολο  5.709.497  5.076.146 

Σύνολο κυκλοφορούντων  5.942.772  5.265.857 

Σύνολο ενεργητικού  6.261.895  5.595.061 

Καθαρή θέση     
Καταβλημένα κεφάλαια  300.000  300.000 

Κεφάλαιο 4.5. 300.000  300.000 

Σύνολο     
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  27.383  14.694 

Αποτελέσματα εις νέο  720.090  496.932 

Σύνολο  747.473  511.626 

Σύνολο καθαρής θέσης  1.047.473  811.626 

     
Προβλέψεις     
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  156.393  127.178 

Σύνολο 4.6. 156.393  127.178 
 

    
Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 1.515.527  1.515.528 

Σύνολο  1.515.527  1.515.528 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Εμπορικές υποχρεώσεις  2.600.504  2.166.093 

 Φόρος εισοδήματος  53.393  109.157 

Λοιποί φόροι και τέλη  126.647  157.038 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  23.044  24.344 

Λοιπές υποχρεώσεις  116.388  44.846 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
 500.158  500.149 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  122.368  139.102 

Σύνολο  3.542.503  3.140.729 

Σύνολο υποχρεώσεων  5.058.029  3.140.729 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων  6.261.895  5.595.061 

Οι σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων που βρίσκονται στις σελίδες 5-17,  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 
Καταστάσεων αυτών. 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

 

 Σημείωση 

1.1.-

31.12.2019  

1.1.-

31.12.2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.9.1. 9.549.563  8.660.608 

Κόστος πωλήσεων 4.9.3. (7.945.860)  (7.207.895) 

Μικτό αποτέλεσμα  1.603.703  1.452.713 
 

    
Λοιπά συνήθη έσοδα 4.9.2. 37.272  152.363 

Σύνολο  1.640.974  1.605.077 

Έξοδα διοίκησης 4.9.3. (455.649)  (441.142) 

Έξοδα διάθεσης 4.9.3. (630.027)  (609.968) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  (14.836)  (5.370) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  3.157  22.837 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 
(καθαρό ποσό) 4.9.4. (75.249)  (45.850) 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
 468.370  525.583 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 166  152 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 (59.463)  (43.657) 

Αποτέλεσμα προ φόρων  409.073  482.078 

Φόρος εισοδήματος 
4.9.5. (155.903)  (111.579) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους  253.171  370.499 

     

 

Οι σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων που βρίσκονται στις σελίδες 5-17,  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
των Καταστάσεων αυτών. 
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 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

  

1.  Γενικές Πληροφορίες  

  

Η «ΕΠΙΡΟΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε την 20η Ιουνίου 2017 (ημερομηνία ανακοίνωσης σύστασης εταιρίας).  Την 29/1/2020 

αναρτήθηκε σε δημοσιότητα ΓΕΜΗ η αλλαγή της έδρας της εταιρίας που είναι από τότε η Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου 95 , ΤΚ 

19441. (η μέχρι πρότινος έδρα της εταιρίας ήταν σε Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου 82).  Με βάση το καταστατικό και με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μεταφορά  της έδρας εντός των ορίων του ίδιου Δήμου. 

Η Εταιρία έχει αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 142945901000 και η διάρκεια της ορίστηκε αρχικά στα σαράντα (40) 

έτη και ξεκινά από την καταχώρηση της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και λήγει την 20.6.2057. 

Η εταιρία προήλθε από την αναδιοργάνωση του διεθνούς ομίλου Atlas Copco και δημιουργήθηκε από απόσχιση κλάδου 

της Atlas Copco με την δημιουργία του νέου Group Epiroc. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι το εμπόριο και η 

τεχνική υποστήριξη πελατών μετά την πώληση εξορυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού λατομείων, 

μεταλλείων και τεχνικών κατασκευών. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014. 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1.1.2019 έως 31.12.2019 (3η εταιρική χρήση), εγκρίθηκαν με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 Μαΐου 2020 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων. 

Οι οικονομικές 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 μικρή κατηγορία 

οντοτήτων. 

 

2. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

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

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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    3.Βασικές Λογιστικές Αρχές 

  

Γενικά 

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

οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

Πιθανές διαφορές σε αθροίσεις (1 ευρώ) μπορεί να οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

3.1 Βάση ενοποίησης – Ενοποίηση σε όμιλο 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που 

καταρτίζει η Εpiroc Rock Drills με έδρα την Σουηδία. (https://www.epirocgroup.com/en) 

 

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 – ανάλογα με τα έτη μίσθωσης των εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων ( η 

εταιρία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα) 

 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. 
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3.Βασικές Λογιστικές Αρχές – (συνέχεια) 

 

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 οικονομικών 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 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: 
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3.Βασικές Λογιστικές Αρχές – (συνέχεια) 

 

α)  Προσδιορίστηκε, σύμφωνα με τη μέθοδο του 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. 

 

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 οικονομικών 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 οικονομικές 

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 

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. 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. 

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. 
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3.Βασικές Λογιστικές Αρχές – (συνέχεια) 

 

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 οικονομικών 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. 

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. 
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3.Βασικές Λογιστικές Αρχές – (συνέχεια) 

 

 

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. 

 
 4. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

  
 
 

4.1  Παρεκκλίσεις από διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

       Η εταιρία  αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη και 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 οι αναλογιστικές ζημίες μετά φόρων ανέρχονται σε ευρώ  
       17.323. 
 

 4.2 Συσχετισμοί (& συμψηφισμοί) χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

       Δεν υπάρχουν. 
 

4.3 Πάγιο Ενεργητικό 

       Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

          

  

Κτήρια & 
Τεχνικά 

έργα 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Σύνολα 

      
 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2017 0 71.000 0 71.000 

Προσθήκες Περιόδου  2018 111.275 1.283 68.268 180.826 

Μειώσεις Περιόδου 2018 0 -258.130 0 -258.130 

Αναστροφή Απομείωσης 0 187.130 0 187.130 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2018 111.275 1.283 68.268 180.826 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2018 0 0 0 0 

Αποσβέσεις περιόδου -8.415 -64 -7.357 -15.836 

Μειώσεις αποσβεσμένων περιόδου 0 0 0 0 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2018 -8.415 -64 -7.357 -15.836 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 102.860 1.219 60.911 164.989 

          

Προσθήκες Περιόδου  2019 0 0 2.383 2.383 

Μειώσεις Περιόδου 2019 0 0 0 0 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2019 111.275 1.283 70.651 183.209 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2018 -8.415 -64 -7.357 -15.836 

Αποσβέσεις περιόδου -17.413 -128 -12.522 -30.064 

Μειώσεις αποσβεσμένων περιόδου 0 0 0 0 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2019 -25.828 -192 -19.880 -45.900 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 85.447 1.091 50.771 137.309 
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4. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 
 
 

 

4.4 Αναβαλλόμενοι φόροι 

      Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής : 

 

 
Κατά την χρήση 2019 ψηφίσθηκε μείωση του φορολογικού συντελεστή των εισοδημάτων των νομικών προσώπων 
και ορίσθηκε σε 24% για το φορολογικό έτος 2019 και εφ’ εξής (Ν4646/2019). Η εταιρία έχει υπολογίσει 
αναβαλλόμενη φορολογία με 24% ενώ στην προηγούμενη χρήση είχε υπολογίσει κυρίως με 25%. Κατά την 
προηγούμενη χρήση ίσχυαν διαφορετικοί συντελεστές με κλιμακωτή μείωση έως το 2022, αλλά τελικώς όπως 
προαναφέρθηκε, εντός του έτους 2019 ψηφίσθηκε νέος νόμος και ορίσθηκε πλέον ένας ενιαίος συντελεστής σε 
24%. 
 

4.5 Ίδια Κεφάλαια  

Πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο παρατίθενται παρακάτω  : 

Μετοχικό Κεφάλαιο   31.12.2019     
Εγκεκριμένο             

Καταβεβλημένο   300.000         

                

                

Ανάλυση Μετοχικού κεφαλαίου           

                

31.12.2019     Τεμ.    Ονομ.Αξία   Σύνολο 

Ονομαστικές Μετοχές   3.000   100   300.000 
 

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 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 της Εταιρίας κατά την 31/12/2019 

ανέρχεται σε 27.383 ευρώ. 

 

4.6. Προβλέψεις για Παροχές σε εργαζομένους 

 
       Η κίνηση της υποχρέωσης για αποζημίωση προσωπικού έχει ως εξής:   
 
        

Υποχρέωση στην έναρξη της περιόδου 1.1.2019 127.178    
Σχηματισμός υποχρέωσης περιόδου μέσω αποτελεσμάτων χρήσης 
2019 6.421    

Παροχές που πληρώθηκαν εντός της χρήσης -    

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες 22.794    

Υποχρέωση στην λήξη της περιόδου 31.12.2019 156.393    

 
   

 
Αναβαλλόμενη φορολογία από: 

1.1.2019 

Αποτελέσματα 

χρήσης  
(έξοδο)/έσοδο 

Μεταβολή στη 
καθαρή θέση 

στη χρήση 
31.12.2019 

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων 6.550 -1.950 - 4.599 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 86.506 9.980 - 96.486 

Πρόβλεψη για Αποζημίωση προσωπικού 
31.795 -360 5.471 

 
36.906 

Λοιπές προβλέψεις 25.890 4.459 - 30.349 

Σύνολο 150.740 12.129 5.471 168.340 
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4. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

      

Η εταιρία έλαβε αναλογιστική μελέτη, τελευταία φόρα, το 2016 πριν την απόσχιση κλάδου από την Άτλας Κόπκο και 

η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των εργαζομένων (καθώς και ήδη σχηματισθείσα πρόβλεψη) μεταφέρθηκε και στην 

νέα εταιρία από το 2017 και έπειτα. Για τις 3 επόμενες χρήσεις 2017, 2018 και 2019 χρησιμοποίησε εκτιμήσεις και 

υπολογισμούς της επιπρόσθετης επιβάρυνσης που λαμβάνει ετησίως από τον όμιλο της Epiroc (γνωστοποιήσεις 

αναλογιστικής υποχρέωσης που πραγματοποιούνται από το Όμιλο Epiroc, που αφορούν τόσο την επίδραση του 

κόστους προϋπηρεσίας και χρηματοοικονομικού κόστους όσο και τυχόν επιδράσεις λόγω μεταβολής των 

αναλογιστικών παραδοχών). 

 

Οι  κυριότερες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την φετινή πρόβλεψη  έχουν ως εξής : 

 

 

 

Αναλογιστικές Παραδοχές 31.12.2019  31.12.2018 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 
1,10%  2,10% 

Αύξηση μισθών 
2,00%  2,00% 

Πληθωρισμός 1,75% 
 

1,75% 

 

Σταθμισμένη μέση διάρκεια ετών μέχρι την αποζημίωση 15,86          15,71 

 
 4.7 Διακανονισμοί της Εταιρίας που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

Δεν υπάρχουν διακανονισμοί που δεν περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό και οι οποίοι να έχουν σημαντικές 

χρηματοοικονομικές επιπτώσεις στην θέση της οντότητας.   

 

 4.8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις 

 

Για τις χρήσεις 2017 και 2018 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 την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες 

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

φορολογικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.  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. 

Ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2019 που διενεργείται από τους Τακτικούς Ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη 

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

καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2019  προκύψουν 

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

καταστάσεις. 

Η Εταιρία έχει προβεί σε πρόβλεψη του τρέχοντος φόρου εισοδήματος για σκοπό των οικονομικών 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 Οικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

 
  

4.9. Αποτελέσματα χρήσεως 

4.9.1. Κύκλος Εργασιών 

 

O Κύκλος Εργασιών της εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

  

 

  
1.1.2019-

31.12.2019 
  

1.1.2018-
31.12.2018 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 9.285.062   8.340.306 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 237.860   252.542 

Προμήθεια αντιπροσώπων 26.641   67.759 

Σύνολο 9.549.563   8.660.608 
 

 

 4.9.2  Λοιπά συνήθη έσοδα  

 

   Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής :  

 

Λοιπά συνήθη έσοδα 
1.1.2019-

31.12.2019 
  

1.1.2018-
31.12.2018 

Έσοδα από ενοικιαζόμενα  -   131.000 
Έσοδα από αποζημιώσεις  6.159   - 
Έσοδα αποστολής αγαθών 31.113   20.927 

Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών  0   436 

  37.272   152.363 

     

 4.9.3.Έξοδα – Μερισμός Δαπανών 

 Τα έξοδα  αναλύονται και μερίζονται ως εξής : 

 

  2019  2018 

    Mερισμός σε :    Mερισμός σε: 

  
Ποσά 

Εξόδων 

Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
Διάθεσης 

 Ποσά 
Εξόδων 

Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
Διάθεσης 

Κόστος Αποθεμάτων 7.771.565 7.771.565 0 0  7.039.525 7.039.525 -  -  

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 335.378 46.394 121.284 167.700  459.394 63.549 166.133 229.712 

Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων 289.112 39.994 104.553 144.566  132.006 18.261 47.738 66.007 

Παροχές Τρίτων 135.590 18.756 49.034 67.799  246.885 34.152 89.282 123.450 

Φόροι – Τέλη 30.268 4.187 10.946 15.135  12.464 1.724 4.507 6.232 

Διάφορά Έξοδα 403.529 55.821 145.930 201.778  307.924 42.272 111.492 154.160 

Αποσβέσεις Παγίων 
Στοιχείων  30.064 4.159 10.872 15.033  18.795 2.600 6.797 9.398 

Προβλέψεις 
Εκμεταλλεύσεως 36.032 4.984 13.030 18.017  42.013 5.812 15.193 21.008 

               

Σύνολο 9.031.537 7.945.860 455.649 630.027  8.259.005 7.207.895 441.142 609.968 
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4. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

4.9.4.Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 

 

  

1.1.2019-
31.12.2019 

  
1.1.2018-

31.12.2018 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 79.000   39.000 

Προβλέψεις Απαξίωσης Αποθεμάτων -3.751   6.850 

  75.249   45.850 

 

 

4.9.5 Φόρος εισοδήματος 

 

   Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:  

 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος  - 
έξοδο 

1.1.2019-
31.12.2019 

  
1.1.2018-

31.12.2018 

(α)που βαρύνει την παρούσα χρήση 155.300   188.195 

  155.300   188.195 

(β)Διαφορά φόρου προηγούμενης 
χρήσης /(όφελος)- έξοδο 12.732  (85.062) 

                          

 
Αναβαλλόμενος Φόρος 
Εισοδήματος (έσοδο)/έξοδο       
(γ) που βαρύνει /(ωφελεί) την 
παρούσα χρήση -12.129   8.446 

  -12.129   8.446 

Συνολικός Φόρος Εισοδήματος 155.903   111.579 

(α+β+γ) 

    

  

1.1.2019-
31.12.2019   

1.1.2018-
31.12.2018 

Υπολογισμός πραγματικού φόρου       

Αποτέλεσμα προ φόρων 409.073   482.078 
(α) Φόρος που αναλογεί (24%) 
(2018:29%) 98.178   139.803 

       

(β) Φόρος μη εκπιπτόμενων δαπανών 37.404   34.482 

(γ) Διαφορά φόρου προηγούμενης 
χρήσης 12.732   (85.062) 

       
(δ)Επίδραση από μείωση φορολογικού 
συντελεστή 7.589   22.356 

(α+β+γ+δ): Τελική φορολογική 
επιβάρυνση 155.903   111.579 
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4. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

4.9.6 Έξοδα Προσωπικού 

 

Τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:  

  

1.1.2019-
31.12.2019 

  
1.1.2018-

31.12.2018 

Μισθοί 201.144   289.127 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 100.591   112.168 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 33.644   27.143 

Παροχές μετά τη έξοδο από την 
υπηρεσία 

- 
  30.956 

  335.378   459.394 

       

       

Μέσος όρος προσωπικού άτομα      

Διοικητικό προσωπικό 10   11 

  10   11 

 

 

4.10 Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 

Δεν δίνονται αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια των καθηκόντων τους και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις που 

προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

4.11. Σημαντικά έσοδα έξοδα καθώς και συμψηφισμοί Εσόδων Εξόδων 

Δεν υπήρξαν 

 

4.12. Μερίσματα 

Τα αποτελέσματα χρήσης θα μεταφερθούν σε κέρδη εις νέον μετά την κράτηση του υποχρεωτικού τακτικού 

αποθεματικού. 

 

4.13. 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: 
1.1.2019-

31.12.2019  

1.1.2018-
31.12.2018 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προς: 13.195  0 

Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη: 7.925.671  7.031.959 

Χρεωστικοί τόκοι από χρηματοδοτήσεις 44.269  22.739 
    

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις: 
1.1.2019-

31.12.2019  

1.1.2018-
31.12.2018 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 0  0 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη : (2.317.921)  (1.899.234) 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (από χρηματοδοτήσεις) (2.015.685)  (2.015.677) 

4.14. Υποχρεώσεις πληρωτέες πάνω από 5 έτη 

Δεν υπάρχουν 

 

 



 
 

17 

 

4. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων – (συνέχεια) 

 

4.15. Κεφαλαιοποίηση τόκων 

Δεν υπήρξε. 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 Από τον Ιανουάριο του 2020 (και κυρίως από αρχές Μαρτίου του ίδιου έτους), η εθνική και διεθνής συγκυρία  

χαρακτηρίστηκε από την υγειονομική απειλή της εξάπλωσης του Covid-19 και τα επακόλουθα περιοριστικά μέτρα, 

τα οποία θεσπίστηκαν από τις δημόσιες αρχές των ενδιαφερομένων χωρών. Από τις 23 Μαρτίου 2020 η ελληνική 

κυβέρνηση έχει νομοθετήσει την απαγόρευση των άσκοπων μετακινήσεων προς αποφυγή της εξάπλωσης του ιού. 

Η σχετική απαγόρευση θα επανεκτιμάται σε τακτά διαστήματα από τις αρμόδιες αρχές. Η Εταιρία έχει προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία του προσωπικού της και ακολουθεί όλα τα 

σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Έχει εφαρμόσει ήδη την απομακρυσμένη εργασία όπως αυτό απαιτείται και η 

παρουσία του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της εταιρίας γίνεται κατά ομάδες των  δύο ατόμων. Έχει επίσης 

τεθεί σε ισχύ πλάνο της εταιρίας για την αντιμετώπιση και την διαχείριση της κρίσης. Βέβαια, στην παρούσα φάση 

οι δυνητικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των γεγονότων και των μέτρων που έχουν ληφθεί 

από τις κυβερνητικές αρχές δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ασφάλεια, καθώς βασίζονται σε στοιχεία που 

υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση από τις Αρχές και γενικά ενέχει αβεβαιότητα. Από την πλευρά της, η Διοίκηση 

της Εταιρίας θα έχει σε συνεχή παρακολούθηση το συγκεκριμένο θέμα και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν καθ 

' όλη τη διάρκεια του έτους για την λήψη κατάλληλων μέτρων, αν κριθεί αναγκαίο. Από τα μέχρις στιγμής δεδομένα 

δεν προκύπτει κάποιου είδους σημαντική επίπτωση για τον κλάδο της εταιρίας και την δραστηριότητά της. 

Σημαντικότερο ρίσκο για την εταιρία πιθανόν να αποτελεί η παρακολούθηση της εξέλιξης των εισπράξεων 

απαιτήσεων, κάτι το οποίο η εταιρία το παρακολουθεί στενά σε κάθε περίπτωση. Τυχόν μελλοντικά γεγονότα στο 

θέμα αυτό θα επανεκτιμηθούν ανάλογα με τις υπάρχουσες τότε συνθήκες.  

 Την 29/1/2020 αναρτήθηκε σε δημοσιότητα ΓΕΜΗ η αλλαγή της έδρας της εταιρίας που είναι από τότε η 

Λεωφόρος  Βάρης-Κορωπίου 95 , ΤΚ 19441. 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι σήμερα τα οποία θα πρέπει να αναφερθούν ή να 

αναμορφώσουν τις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Κορωπί, 5 Μαΐου 2020 

                    

                                       Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                                  O Aντιπρόεδρος του ΔΣ   
 
 

 
      
     EDOARDO MASSIMO ANGELUCCI                           ROGER KARL SVEN GORANSSON 

ΑΡ.ΔΙΑΒ. YA5625460                            ΑΡ. ΔΙΑΒ. 90631373 

 

                                               Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                 ΑΔΤ ΑΚ636675 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ :0083626 


