Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
«ΣΗΜΕΝΣ Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτροτεχνικών Έργων και Προϊόντων» με Αρ.
Γ.Ε.ΜΗ 000231701000 και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγησιλάου αρ. 6-8.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Σ Η Μ Ε Ν Σ
Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτροτεχνικών Έργων και Προϊόντων
της 7ης Mαϊου 2021
Σήμερα, την 7η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πρωινή συνήλθαν
στο Αμαρούσιο Αττικής και στην επί της οδού Αγησιλάου αρ. 6- 8, έδρα της ανωνύμου
Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτροτεχνικών Έργων
και Προϊόντων» οι μέτοχοι αυτής σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.
Προεδρεύει προσωρινώς της γενικής συνελεύσεως ο εκπρόσωπος μετόχου κ.
Ιωάννης Τσαλαμιδάς, ο οποίος ορίζει προσωρινή γραμματέα την κα. Κωνσταντίνα
Κυριακοπούλου.
Η συνέλευση συνεκλήθη από το διοικητικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της υπ’
αριθμόν 4138/29.04.2021 συνεδρίασής του.
Διαπιστώνεται ότι παρίστανται αμφότεροι

οι μέτοχοι της Εταιρείας,

εκπροσωπούντες το 100% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου αυτής (καθολική
γενική συνέλευση), ως εξής:
Μετοχές/ψήφοι
Μέτοχος: Siemens Ιnternational Holding B.V.
Prinses Beatrixlaan 800
Χάγη, Ολλανδίας
Πληρεξούσιος:
κα. Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου
Οδός Αγησιλάου αρ. 6-8,
Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα
_________________

Μέτοχος: Siemens Aktiengesellschaft

5.381.619

Werner-von-Siemens-Str. 1
Μόναχο, Γερμανίας
Πληρεξούσιος:
κ. Ιωάννης Τσαλαμιδάς
Οδός Αγησιλάου αρ. 6-8,
Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα

2.256.570
___________________

__________________

Σύνολο Μετοχών/ Ψήφων

7.638.189

ουδενός αντιλέγοντος για τη πραγματοποίηση της Συνελεύσεως και για τη λήψη
αποφάσεων περί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Διαπιστώνεται ακόμη ότι η πρόσκληση των μετόχων πραγματοποιήθηκε
αρμοδίως σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και ότι οι μέτοχοι κατέθεσαν
εγκαίρως τα πληρεξούσιά τους.
Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό πρόεδρό της τον κ.
Ιωάννη

Τσαλαμιδά

και

γραμματέα

και

ψηφολέκτη

την

κα.

Κωνσταντίνα

Κυριακοπούλου.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Τσαλαμιδάς ενημερώνει τους μετόχους
για τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της ετήσιας Έκθεσης
διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και

της έκθεσης ελέγχου του

ορκωτού ελεγκτού για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2019-2020 και έγκριση
της πρότασης μεταφοράς κερδών χρήσεως στα κέρδη εις νέον.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την χρήση 2019- 2020.
3. Απαλλαγή του ελεγκτή για την χρήση 2019-2020.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020- 2021.
5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση μετοχών και με

σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου κεφαλαίου μέσω καταβολής μετρητών
στους μετόχους και τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων 6 και 60 του
Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, υποβάλλονται στη γενική
συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας την 30η Σεπτεμβρίου
2020 εταιρικής χρήσεως. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν ως εξής:
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014
για τη χρήση που έληξε την 30ην Σεπτεμβρίου 2020

Αγησιλάου 6-8 151 23
Μαρούσι, Ελλάδα
Τηλ.:+ 210 68 64 111
ΑΡ. ΜΑΕ: 210/01ΑΤ/Β/86/647
http://www.siemens.com
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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2020 της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, εφεξής “η Εταιρεία” για την εταιρική χρήση από 01/10/2019 μέχρι 30/09/2020 για
τις οποίες παρέχουμε τις ακόλουθες επεξηγήσεις:
1.

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως (ΕΥΡΩ 53,4 εκατ.) σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης χρήσεως (ΕΥΡΩ 42,7
εκατ.) παρουσιάζει αύξηση κατά 25,3% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τομέα της Ενέργειας.
Κατά δραστηριότητα αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

01.10.2019 - 30.09.2020
Σύνολο
27.592.729,53
2.764.473,16
23.020.647,41
43.066,76
53.420.916,86

Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις παροχής υπηρεσιών
Πωλήσεις τεχνικών έργων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

2.

01.10.2018 - 30.09.2019
Σύνολο
26.888.210,62
3.884.197,99
11.855.642,11
22.619,80
42.650.670,52

Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η πραγματική οικονομική θέση της Εταιρείας είναι όπως αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό, λαμβανομένων υπόψη των
παρακάτω:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
30/9/2020
Κυκλοφορούν ενεργητικό

103.384.198,93

Σύνολο ενεργητικού

108.026.818,46

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

200.731,11

30/9/2019
95,7%

99.241.062,00

95,6%

103.800.281,72

0,2%

108.026.818,46

222.106,64

0,2%

103.800.281,72

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια

45.299.929,80

Σύνολο υποχρεώσεων

62.726.888,66

72,2%

42.995.563,49

70,7%

60.804.718,23

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

62.726.888,66
108.026.818,46

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

58,1%

45.299.929,80

60.804.718,23

58,6%

103.800.281,72

41,9%

108.026.818,46

42.995.563,49

41,4%

103.800.281,72

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Ίδια κεφάλαια

45.299.929,80

Πάγιο ενεργητικό

200.731,11
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Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό

103.384.198,93

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

403,5%

25.622.764,65

99.241.062,00

440,0%

22.553.051,95

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

77.761.434,28

Κυκλοφορούν ενεργητικό

75,2%

103.384.198,93

76.688.010,05

77,3%

99.241.062,00

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το
πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
30/9/2020
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

30/9/2019

1.994.445,45

1.448.025,18
3,5%

Σύνολο εσόδων (Κύκλος εργασιών πλέον Λοιπά συνήθη
έσοδα)

57.302.540,35

3,1%
46.746.477,60

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

1.994.445,45

Ίδια κεφάλαια

4,4%

45.299.929,80

1.448.025,18

3,4%

42.995.563,49

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα

9.749.539,68

Κύκλος εργασιών

53.420.916,86

18,3%

10.088.019,80

23,7%

42.650.670,52

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

Η υπάρχουσα πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και για αναδιοργάνωση συνολικού
ύψους ΕΥΡΩ 4.936.065,15 καλύπτει την υποχρέωση της Εταιρείας.
3.

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Κατά την τρέχουσα χρήση 2020/21 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναμένεται να ανέλθει σε (ΕΥΡΩ 54,9 εκατ.),
παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με αυτά της κλειομένης χρήσεως (ΕΥΡΩ 53,4 εκατ) και οφείλεται κυρίως στο τμήμα
Digital Industries (DI) σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.
4.

Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα

Η Εταιρεία κατέχει κατά την 30ην Σεπτεμβρίου 2020 τους παρακάτω τίτλους:
α) Της εταιρείας ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Ηλεκτρικών Ειδών, ένα (1) προσωρινό ονομαστικό τίτλο για 415.356
μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 3,00 η κάθε μία. Η συνολική αξίας κτήσεως ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 1.273.914,94. Ποσοστό
συμμετοχής: 10,29%
β) Της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ένα (1) προσωρινό τίτλο για 3.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας
ΕΥΡΩ 10,00 η κάθε μία, συνολικής αξίας κτήσεως ΕΥΡΩ 32.000,00. Ποσοστό συμμετοχής: 10,00%
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5.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η Εταιρεία διαθέτει κατά την 30ην Σεπτεμβρίου 2020 τους κάτωθι λογαριασμούς και ποσά σε συνάλλαγμα:
-

Αρ. λογ. 280000000133926 στην Silk Road Bank AD Skopje.
Ποσόν : MKD 56.336.124,00

-

Αρ. λογ. 902020123000988988 στην Alpha Bank Albania Tirana Branch
Ποσόν: ALL 1.430.545,77

6.

Σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα μετά το πέρας της οικονομικής χρήσεως και έως σήμερα, τα οποία θα έπρεπε να
αναφερθούν στην έκθεση αυτή.
7.

Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση κινδύνων

α) Για τον κίνδυνο αγοράς
- Δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος καθώς οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα είναι μικρής αξίας.
- Επιτοκίου και εύλογης αξίας. Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος καθώς η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.
β) Πιστωτικός Κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων. Η Εταιρεία δεν διατρέχει
κάποιο άμεσο ή μελλοντικό σημαντικό κίνδυνο για ζημίες από μη είσπραξη απαιτήσεών της. Η όποια καθυστέρηση των
εισπράξεων δεν δημιουργεί πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι η Εταιρεία διαθέτει κατά την κλειόμενη χρήση υψηλά χρηματικά
διαθέσιμα (42,0 εκατ. ευρώ).
γ) Κίνδυνος Ρευστότητας
Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρείας να αποπληρώσει εγκαίρως τις τρέχουσες και
μελλοντικές υποχρεώσεις της.
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές υποχρεώσεις που να δημιουργούν αδυναμία αποπληρωμής.
δ) Εργασιακά και Περιβαλλοντικά θέματα
Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών
Σεβόμαστε την προσωπική αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και τα ατομικά δικαιώματα κάθε ατόμου. Δουλεύουμε μαζί με άτομα
διαφορετικών εθνοτήτων, πολιτισμών, θρησκειών, ηλικιών, αναπηριών, φυλών, σεξουαλικής ταυτότητας, άποψης για τον κόσμο
και φύλου. Σύμφωνα με τις εταιρικές μας αρχές, δεν ανεχόμαστε διακρίσεις εις βάρος κανενός βάσει οποιουδήποτε από αυτά
τα χαρακτηριστικά ή παρενόχλησης ή προσβλητικής συμπεριφοράς, σεξουαλικής ή άλλης προσωπικής φύσης. Αυτές οι αρχές
ισχύουν τόσο για την εσωτερική συνεργασία όσο και για τη συμπεριφορά προς τους εξωτερικούς εταίρους. Λαμβάνουμε
αποφάσεις σχετικά με όσους συνεργαζόμαστε - συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των προμηθευτών, των πελατών και
των επιχειρηματικών εταίρων - που βασίζονται μόνο στις κατάλληλες εκτιμήσεις και όχι βάσει ακατάλληλων εκτιμήσεων όπως
είναι η διάκριση ή ο εξαναγκασμός.
Περιβαλλοντικά ζητήματα
Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας όσον αφορά στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και ιεραρχούμε συστηματικά τα
περιβαλλοντικά θέματα που συνδέονται με τις δραστηριότητές μας και τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στα
ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, καθώς και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο.
Προσεγγίζουμε μεθοδικά τα περιβαλλοντικά θέματα που έχουμε αναγνωρίσει με σκοπό να περιορίσουμε τις αρνητικές
επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από μη ορθή διαχείρισή τους, και να αυξήσουμε το περιθώριο οφέλους από το σωστό
χειρισμό τους. Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή της αρχής της
προφύλαξης και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, αποτελούν διαχρονική δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας μας.
Για το σκοπό αυτό, ακολουθούμε τους παγκόσμιους κανονισμούς του ομίλου, κατάλληλα προσαρμοσμένους ώστε να
ανταποκρινόμαστε στις Εθνικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, στις τοπικές συνθήκες και στην εταιρική πολιτική μας.
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ε) Κίνδυνοι και πολιτική διαχείρισης κινδύνων
Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορωνοϊού
Aπό τον Μάρτιο του 2020, η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό αυτής της πανδημίας δεν
είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην δραστηριότητα της Εταιρίας.
Παρακολουθούμε ενεργά την ασθένεια του κορωνοϊού του 2019 ή αλλιώς COVID-19 και τις πιθανές επιπτώσεις της στον
πληθυσμό, αλλά και σε σχέση με την δραστηριότητα της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει διαμορφώσει πλάνο για την απρόσκοπτη
λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα
για την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς
παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε
εθνικό επίπεδο. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι δραστηριότητες
της Εταιρίας δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά.
8.

Διάθεση κερδών

Το ΔΣ προτείνει όπως τα κέρδη της κλειομένης χρήσεως 2020 ΕΥΡΩ 2.524.585,43, αφού αφαιρεθεί ποσό ύψους ΕΥΡΩ 126.229,27
για τακτικό αποθεματικό μεταφερθούν στα κέρδη εις νέον.
9.

Μείωση Κεφαλαίου

Το ΔΣ προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΕΥΡΩ 15.000.000,00 με την ακύρωση 3.750.000
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 4,00 εκάστης, με σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους
μετόχους αναλογικά, και συγκεκριμένα 2.642.128 ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 10.568.512,00 στον μέτοχο
Siemens International Holding B.V., ο οποίος κατέχει ποσοστό συμμετοχής 70,46% και 1.107.872 ονομαστικών μετοχών
συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 4.431.488,00 στον μέτοχο Siemens Aktiengesellschaft, ο οποίος κατέχει ποσοστό συμμετοχής 29,54%.

Αμαρούσιον, 29 Απριλίου 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

JOHANN GOETTLER
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30η Σεπτεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών 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 ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες
ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη
μας.

Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών
Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή
οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και
με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις
γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που
έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης 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.
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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.

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 ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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 τη 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 τη 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 διοίκηση.
• 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.
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.09.2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 05 Μαΐου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βασίλειος Τζίφας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 30011
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ
Χειμάρρας 8Β Μαρούσι, 151 25 Αθήνα
(ΑΜ ΣΟΕΛ 107)
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για τη χρήση που έληξε την 30ην Σεπτεμβρίου 2020
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ.

01.10.2019 - 30.09.2020

01.10.2018 - 30.09.2019

53.420.916,86
(43.671.377,18)
9.749.539,68
3.881.623,49
(2.659.604,69)
(9.341.805,17)
(1.504.741,45)
1.886.608,71
2.011.620,57

42.650.670,52
(32.562.650,72)
10.088.019,80
4.095.807,08
(2.826.584,28)
(9.399.096,24)
(639.207,94)
175.308,18
1.494.246,60

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

3
4

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων

8
8

10.136,97
(27.312,09)
1.994.445,45

24.279,55
(70.500,97)
1.448.025,18

Φόρος Εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

9

530.139,98
2.524.585,43

(1.246.259,21)
201.765,97

5
4
4
6
7

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
κατά την 30ην Σεπτεμβρίου 2020
30.09.2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

30.09.2019

Σημ.

10
10
10
10

726,01
45.068,13
0,01
113.676,89
159.471,04

798,01
61.044,31
0,01
141.901,68
203.744,01

Άυλα πάγια στοιχεία
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

11
11

(0,01)
41.260,08
41.260,07

(0,01)
18.362,64
18.362,63

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο

12
9
13

1.305.911,94
3.012.106,78
123.869,71
4.441.888,43

1.305.911,94
2.902.059,82
129.141,31
4.337.113,07

4.642.619,54

4.559.219,71

14

2.551.863,03
2.551.863,03

1.132.907,15
1.132.907,15

15
16
17
18
19

32.763.908,76
15.319.852,86
10.731.652,33
19.664,22
41.997.257,72
100.832.335,89

33.388.379,51
12.771.353,21
11.368.627,41
17.120,73
40.562.673,99
98.108.154,85

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

103.384.198,93

99.241.062,00

Σύνολο ενεργητικού

108.026.818,46

103.800.281,72

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
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Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια

30.09.2020

30.09.2019

20
20

30.552.756,00
6.356.707,31
36.909.463,31

30.552.756,00
6.356.707,31
36.909.463,31

20
20

7.064.326,04
(1.273.981,69)
2.600.122,14
8.390.466,49

6.938.096,77
(1.053.762,57)
201.765,98
6.086.100,18

45.299.929,80

42.995.563,49

Σημ.

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποθεματικά αναλογιστικών κερδών και ζημιών
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

21
22

9.350.146,16
27.753.977,85
37.104.124,01

9.483.504,53
28.768.161,75
38.251.666,28

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

23
24
25
26
27
28

10.659.316,38
2.146.508,91
151.530,63
488.351,12
2.343.911,87
9.833.145,74
25.622.764,65

10.409.772,29
2.752.170,64
156.569,72
491.625,74
2.161.469,76
6.581.443,80
22.553.051,95

62.726.888,66

60.804.718,23

108.026.818,46

103.800.281,72

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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E. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
κατά την 30ην Σεπτεμβρίου 2020

Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Συμψηφισμός
αποθεματικών
με
συσσωρευμένες
ζημίες
παρελθουσών
χρήσεων
Συμψηφισμός κεφαλαίου υπέρ το άρτιο με
μεταφερόμενες ζημίες παρελθουσών χρήσεων
Αποτελέσματα περιόδου
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές
Αναβαλόμενος φόρος αναλ/κών κερδών και
ζημιών
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Αποτελέσματα περιόδου
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές
Αναβαλόμενος φόρος αναλ/κών κερδών και
ζημιών
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

30.552.756,00

272.990.415,26

Αποθεματικά νόμων
και καταστατικού

Αφορολόγητα
αποθεματικά

22.475.192,64

1.354.415,15

(15.537.095,87)

(1.354.415,15)

Αποθεματικά
αναλογιστικών
κερδών και
ζημιών
80.367,93

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

(283.525.218,96)

43.927.928,02

16.891.511,02

0,00

266.633.707,95

0,00

201.765,97
(1.512.174,00)

201.765,97
(1.512.174,00)

378.043,50

378.043,50

(266.633.707,95)
0,00

0,00

0,00

0,00

30.552.756,00

6.356.707,31

6.938.096,77

0,00

0,00

0,00

126.229,27

0,00

30.552.756,00

6.356.707,31

7.064.326,04

0,00

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(1.053.762,57)

201.765,98

42.995.563,49

2.398.356,16

2.524.585,43

(289.762,00)

(289.762,00)

69.542,88

69.542,88

(1.273.981,69)

2.600.122,14

45.299.929,80
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ
για τη χρήση που έληξε την 30ην Σεπτεμβρίου 2020
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδος/(Ζημία) προ φόρων
Προσαρμογές για συμφωνία κέρδους προ φόρων με καθαρές ταμειακές
ροές:
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις επισφαλών πελατών. Σχηματισμός/(Χρησιμοποίηση)
Χρησιμοποιηθείσα προβλέψη απαξίωσης εμπορευματων
Πρόβλεψη εσόδων χρήσεως εισπρακτέα
Αντιλογισμός Λοιπών αχρησιμοποίητων προβλέψεων
Προβλεψη απαιήσεων τεχνικών εργων
Zημία/(Κέρδος) από πώληση Παγίων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση)/Μείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση)/Μείωση λοιπών απαιτήσεων & Προπληρωμένων Εξόδων
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/Μείωση από Δάνεια και απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Πληρωθείσες για αποζημίωση προσωπικού
Φόροι Πληρωθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές (σε) / από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές (σε) / από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα
Καθαρές ταμειακές ροές (σε) / από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 1 Οκτωβρίου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 30 Σεπτεμβρίου

30.09.2020

30.09.2019

1.994.445,45

1.448.025,18

95.697,87
12.102,56
(27.677,32)
85.385,47
12.041,63
(1.014.183,90)
198.643,96
632,94
(10.136,97)
27.312,09
1.618,58

83.976,29
7.692,84
1.060.847,70
15.392,12
(149.086,31)
(1.050.767,51)
(580.639,44)
2.858,35
(24.279,55)
70.500,97
308.158,52

(2.094.995,54)
622.389,96
(1.504.341,35)
5.271,60
3.069.712,70
1.473.919,73
(424.738,95)
489.635,91
1.538.816,69

(2.726.193,44)
(1.634.330,65)
986.743,84
(5.786,82)
2.100.859,98
(86.027,93)
(426.172,00)
(1.325.980,00)
(1.838.179,93)

(87.057,84)

(42.621,28)

10.136,97
(76.920,87)

24.279,55
(18.341,73)

(27.312,09)
(27.312,09)
1.434.583,73
40.562.673,99
41.997.257,72

(70.500,97)
(70.500,97)
(1.927.022,63)
42.489.696,62
40.562.673,99

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ανώνυμη εταιρεία ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») συστάθηκε την
02/12/1938 και η διάρκειά της ορίσθηκε 100 έτη. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται από
την SIEMENS AG στην Γερμανία και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.siemens.com.
Τα γραφεία – έδρα της Εταιρείας, είναι στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με διεύθυνση Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι. Η
Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 210/01ΑΤ/Β/86/647 και στο Γ.Ε.ΜΗ.
με αριθμό 231701000. Αντικείμενο της Εταιρείας είναι η διάθεση ηλεκτροτεχνικών προϊόντων, η μελέτη, ο σχεδιασμός,
η εγκατάσταση και συναρμολόγηση, η τεχνική υποστήριξη, η γενική εποπτεία και συντονισμός των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων όλου του ομίλου Siemens στην Ελλάδα.
O μέσος αριθμός του προσωπικού για τη χρήση που έληξε την 30ην Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε σε 116 άτομα (30/09/2019:
118). Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις
29/4/2021 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.
Το νόμισμα παρουσίασης και λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Τα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας («going concern»).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30 Σεπτεμβρίου 2020 έχουν με βάση την αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφού πρώτα λήφθηκαν υπόψη μακροοικονομικοί και μικροοικονομικοί παράγοντες
και οι επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες της Επιχείρησης.
Η πανδημία του Covid-19 αύξησε την εγγενή αβεβαιότητα της αξιολόγησης της επίδρασης που έχει στην οικονομία και
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του 2020 και στις αρχές του 2021, οι περιορισμοί στην
μετακίνηση σε όλο τον κόσμο χαλάρωσαν και στη συνέχεια επιβλήθηκαν εκ νέου σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με
τα δεδομένα της πανδημίας που διέθεταν οι κυβερνήσεις. Για την αντιμετώπιση των υγειονομικών και οικονομικών
πτυχών της πανδημίας, οι κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής κυβέρνησης, έχουν ξεκινήσει
προγράμματα μαζικού εμβολιασμού που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο να καλύψουν όλο τον πληθυσμό. Σε χώρες όπου
ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι οι νοσηλείες και τα κρούσματα έχουν επηρεαστεί
θετικά. Η αποτελεσματικότητα και ο ρυθμός εμβολιασμού θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ανάκαμψη και
την επανεκκίνηση της παγκόσμιας και ελληνικής οικονομίας στο σύνολό τους.
Η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και θα αξιολογήσει τυχόν πιθανές
περαιτέρω επιπτώσεις στην οικονομική θέση και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Διοίκηση πιστεύει εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας
και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης ότι η πανδημία του Covid-19 δεν επηρέασε και δεν αναμένεται να
επηρεάσει στο εγγύς μέλλον την δραστηριότητες της Εταιρείας.
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2.2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων
2.2.1 Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και
παραδοχών, καθώς και την κρίση της Διοίκησης σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών.
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμώνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος, όπως αυτή
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων προσδοκιών
για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ’
ορισμού σπάνια ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα.
Οι βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης της Εταιρείας που έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις, είναι κυρίως:
(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Η Εταιρεία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος
περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να
προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και για τον καθορισμό της πρόβλεψης απαιτούνται
σημαντικές εκτιμήσεις. Οι πραγματικοί φόροι εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις εξαιτίας
μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, σημαντικών αλλαγών στις νομοθεσίες των χωρών στις οποίες
δραστηριοποιείται η Εταιρεία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης
κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν μετά από
τους φορολογικούς ελέγχους διαφέρουν από την αρχική εκτίμηση, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο
εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των
φορολογικών διαφορών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν ποσά που αφορούν σε φορολογικές ζημιές προηγουμένων
ετών. Αναλόγως της αιτίας λόγω της οποίας προκύπτουν, τέτοιες φορολογικές ζημιές είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό
για περιορισμένο χρονικό διάστημα από τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιούνται. Η Εταιρεία κάνει
παραδοχές σχετικά με το εάν αυτές οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δύνανται να ανακτηθούν,
χρησιμοποιώντας το εκτιμώμενο μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο
και τον προϋπολογισμό της Εταιρείας.
(β) Εκτίμηση αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεωv.
Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους
λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας πελατών, νομικοί) προκειμένου να αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που
περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς.
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με βάση τις εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν κατόπιν
ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία της Εταιρίας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει
γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου η
Εταιρεία σχηματίζουν πρόβλεψη για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλυφθεί η ζημία που μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης και τυχόν διαγραφές απαιτήσεων πραγματοποιούνται μέσω της
σχηματισθείσας πρόβλεψης.
(γ) Συντελεστές απόσβεσης:
Η Εταιρεία περιοδικά ελέγχει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων της προκειμένου να εκτιμήσει την
καταλληλόλητα των αρχικών εκτιμήσεων. Για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται
λόγω διαφόρων παραγόντων όπως οι τεχνολογικές εξελίξεις, η Εταιρεία, μπορεί να λαμβάνει τεχνικές μελέτες και να
χρησιμοποιεί εξωτερικές πηγές.
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(δ) Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προσωπικού βασίζεται σε
έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Τέτοιες
αναλογιστικές παραδοχές είναι το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της
παροχής και το ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων. Οι τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν το υπόλοιπο
των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο
θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες
αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για τον καθορισμό
του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών
ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία
λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
(ε) Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα
του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτείται εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της
υποχρέωσης αυτής και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις
αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και προσαρμόζονται ώστε να
αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της υποχρέωσης.
Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις
αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων, ο οποίος εκφράζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις
της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος και, όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται
συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται αν η
πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών
είναι πιθανή.
Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω:
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές
λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα
παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
Στ) Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις
Η Εταιρεία έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις (Σημείωση 31). Η Διοίκηση αξιολογεί την έκβαση των υποθέσεων,
λαμβάνοντας υπόψιν τη διαθέσιμη πληροφόρηση της νομικής υπηρεσίας της Εταιρείας και, εάν υπάρχει πιθανότητα
αρνητικής έκβασης τότε η Εταιρεία προβαίνει στο σχηματισμό των απαραίτητων προβλέψεων. Οι προβλέψεις, όπου
απαιτούνται, υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί
για την διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω:
2.2.1 Ενσώματα Πάγια
Αρχική αναγνώριση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των παγίων
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσής τους. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων κεφαλαιοποιούνται όταν
εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου (π.χ. όταν προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή του παγίου ή βελτιώνουν
την παραγωγική του δυναμικότητα), διαφορετικά αναγνωρίζονται ως έξοδο εντός της χρήσης στην οποία
πραγματοποιούνται.
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και
τυχόν απομειώσεις της αξίας τους).
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν εγκαταστάσεις κτιρίων, μηχανολογικό εξοπλισμό, έπιπλα και
λοιπό εξοπλισμό. Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση
της αξίας τους η οποία υπολογίζεται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και με συντελεστή που αντανακλά τις
ωφέλιμες ζωές των παγίων, ως εξής:
Εγκαταστάσεις κτιρίων:
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα

Βάσει της διάρκειας της μίσθωσης
5 έως 10 έτη
6,2 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
5 έως 10 έτη
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Οι ωφέλιμες ζωές, οι υπολειμματικές αξίες και μέθοδοι απόσβεσης των ενσώματων παγίων υπόκεινται ετησίως σε
επανεξέταση κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές
χρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο.
Παύση αναγνώρισης
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται πλέον
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους παύουν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το κέρδος
ή ζημία που προκύπτει από την ανωτέρω απο-αναγνώριση προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος
της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο
χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται.
2.2.2 Άυλα πάγια στοιχεία
Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτώνται μεμονωμένα και αναγνωρίζονται στο κόστος κατά την αρχική τους αναγνώριση.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις και τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Δεν αναγνωρίζονται εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα
στοιχεία. Οι ωφέλιμες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτιμώνται ως πεπερασμένες.
Τα άυλα πάγια στοιχεία της Εταιρείας αφορούν λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία.
Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους και έχουν ως εξής:
Λογισμικά προγράμματα:

5 έτη

Δεν υπάρχουν άυλα πάγια με απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2.2.3. Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα και άυλα) που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης
απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη
αξία του παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
ορίζεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου
και της αξίας χρήσης αυτού. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
του.
Η Εταιρεία εκτιμά πως δεν υφίστανται ενδείξεις απομείωσης των παγίων περιουσιακών της στοιχείων κατά τις
ημερομηνίες αναφοράς.
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2.2.4 Αποθέματα
Αρχική αναγνώριση
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.
Τα αποθέματα υπό παραλαβή της Εταιρείας, δηλαδή τα αποθέματα που δεν έχουν παραληφθεί μέχρι την ημερομηνία
του Ισολογισμού, ο αγοραστής έχει τους κινδύνους και τα οφέλη από την στιγμή της αποστολής και συνεπώς
αναγνωρίζονται και λογιστικοποιούνται ως αποθέματα μέσα στη χρήση.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους και
της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή
διάθεσής τους κατά την κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που
απαιτείται για την ολοκλήρωση και πραγματοποίηση της διάθεσης.
Η Εταιρεία για την αποτίμηση των αποθεμάτων της χρησιμοποιεί την μέθοδο του κυκλοφοριακού μέσου όρου, η οποία
ακολουθείται πάγια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα της Εταιρείας βλέπε Σημείωση 14.
Η Εταιρεία πραγματοποιεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων σύμφωνα με τις παρακάτω παραδοχές:
• ανάλογα με το χρονικό διάστημα που τα εμπορεύματα παραμένουν στην αποθήκη της Εταιρείας χωρίς να
πωληθούν σε σύγκριση με τις πωλήσεις. Αναλυτικότερα για τα εμπορεύματα,
o Εάν τα εμπορεύματα λήξης είναι μεγαλύτερα από τις πωλήσεις των τελευταίων 12 με 18 μηνών
υπολογίζεται πρόβλεψη απαξίωσης ως η διαφορά επί ποσοστού 20%.
o Εάν τα εμπορεύματα λήξης είναι μεγαλύτερα από τις πωλήσεις των τελευταίων 18 με 24 μηνών
υπολογίζεται πρόβλεψη απαξίωσης ως η διαφορά επί ποσοστού 40%.
o Εάν τα εμπορεύματα λήξης είναι μεγαλύτερα από τις πωλήσεις των τελευταίων 24 μηνών υπολογίζεται
πρόβλεψη απαξίωσης ως η διαφορά επί ποσοστού 60%.
• για αλλοιωμένα εμπορεύματα ή εμπορεύματα που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους διενεργείται
πρόβλεψη με ποσοστό 100%.
•

για αναλώσιμα πραγματοποιείται πρόβλεψη απαξίωσης σε ποσοστό 30% ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα
που παραμένουν στην αποθήκη της Εταιρείας.

•

Η εταιρεία διενεργεί καταστροφή των εμπορευμάτων, τα οποία έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά και οικονομικά
και δεν αποτελούν ως εκ τούτου αντικείμενο συναλλαγής.

2.2.5 Μισθώσεις
Ο καθορισμός του κατά πόσο μία συναλλαγή εμπεριέχει μίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της συναλλαγής κατά την
ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης, δηλαδή στο κατά πόσο υπάρχει μια συμφωνία στην οποία ο εκμισθωτής
μεταβιβάζει στο μισθωτή, έναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια
συμφωνημένη περίοδο.
2.2.5.1. Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην Εταιρεία (μισθωτής) µε χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως
περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας µε το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, µε
ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια εταιρεία (υποχρέωση χρηματοδοτικής
μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά όπως τα αντίστοιχα ιδιόκτητα
στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε
χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Δεν υφίστανται
χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά την 30ην Σεπτεμβρίου 2020.
2.2.5.2. Λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία ως μισθωτής
Περιπτώσεις μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές και τα μισθώματα
αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία
άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη
διάρκεια της μίσθωσης.
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Τα μεταφορικά μέσα και τα γραφεία της Εταιρείας αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις και τα μισθώματα
επιμερίζονται στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Η Εταιρεία ως εκμισθωτής
Περιπτώσεις εκμισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές και τα μισθώματα
αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η εταιρεία υπομισθώνει χώρους γραφείων και αποθηκευτικούς χώρους. Οι μισθώσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως
λειτουργικές μισθώσεις.
2.2.6 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι μια σύμβαση που δημιουργεί χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε μια οντότητα
και χρηματοοικονομική υποχρέωση ή τίτλο καθαρής θέσης σε μια άλλη οντότητα.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αρχική αναγνώριση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος
κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου
ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον
τυχόν ζημιών απομείωσης.
Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται
στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο αντί του κόστους
κτήσεως. Η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος, αντί της επιμέτρησης στο κόστος κτήσης, εφαρμόζεται όταν η μέθοδος
του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχει ταξινομήσει η Εταιρεία σε αυτήν κατηγορία είναι οι εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις, οι απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια καθώς και τα ταμειακά διαθέσιμα. Οι εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις και οι απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια είναι άτοκες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια, βλέπε σημειώσεις 15 - 17.
Παύση Αναγνώρισης
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει (δηλαδή να αποσύρει από τον Ισολογισμό) ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο όταν:
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου, ή
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητας του
στοιχείου αυτού,
Απομείωση
Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν οι
σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4308/2014.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (έντοκα ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν οι
σχετικές ενδείξεις. Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό, η απόμειωση αυτή καταχωρείτε όταν εκτιμάται ότι θα είναι
μόνιμου χαρακτήρα
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο
από: α) την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη
χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος
πώλησης
Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:
υπάρχουν προφανείς, σοβαρές, χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των
χρηματοοικονομικών στοιχείων, ή
η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη
αξία υπάρχει), ή
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δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων
που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι
συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν
δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος
ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εάν
κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται.
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνικά έργα που
πουλήθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας και οι οποίες έχουν πίστωση κατά μέσο όρο 30
- 90 ημέρες. Οι απαιτήσεις εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα
υπόλοιπα. Απομείωση απαιτήσεων λόγω επισφάλειας διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου
του οφειλόμενου ποσού. Η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη επισφάλειας πελατών με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων
σε συνδυασμό με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιπλέον
ενδείξεις επισφάλειας διενεργείται επιπρόσθετη πρόβλεψη.
Το υπόλοιπο της απομείωσης προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους.
Οι συμμετοχές της Εταιρείας παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι
ανακτήσιμη. Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρούνται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη
αξία τους.
Η Εταιρεία συμμετέχει κατά 10,69% στην εταιρεία ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και
κατά 10,00% στην εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Η Εταιρεία εκτιμά πως δεν υφίστανται ενδείξεις απομείωσης των
ανωτέρω συμμετοχών κατά τις ημερομηνίες αναφοράς.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Αρχική αναγνώριση
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.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά.
Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η
επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων. Με την μέθοδο του αποσβέσιμου κόστους (σταθερή ή βάσει του πραγματικού επιτοκίου), αποσβένονται
σταδιακά ποσά που αφορούν υπό ή υπέρ το άρτιο και άμεσα κόστη που σχετίζονται ευθέως με την ανάληψη της
υποχρέωσης.
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
Παύση αναγνώρισης
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) παύει να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εξοφλείται, δηλαδή,
όταν η δέσμευση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του
οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση (αποαναγνώριση) της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας βλέπε σημειώσεις 26.
2.2.7 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία
Τρέχουσα φορολογία
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται στο ποσό που αναμένεται
να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόμοι που
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χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την
ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης στη χώρα στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία και δημιουργεί φορολογητέο
εισόδημα.
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση υπολογίζεται με βάση τα ποσά που εκτιμάται ότι θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τους θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε
χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος και τους τυχόν εκτιμώμενους πρόσθετους φόρους που
πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρημάτων
προηγούμενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει
από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που έχει πάρει αναφορικά με τη φορολογική δήλωση που σχετίζεται με
υποθέσεις στις οποίες οι φορολογικοί κανονισμοί επιδέχονται ερμηνείας και διενεργεί σχετική πρόβλεψη όπου είναι
απαραίτητο.
Αναβαλλόμενη φορολογία
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης (liability method),
βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισμού τους, σε όλες τις προσωρινές
φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται
είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός
εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία
συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό
ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και
μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες μόνο στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με
εξαίρεση την περίπτωση που η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική καταχώριση
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε μια συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο
της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων.
Για το έτος 2019, ο φορολογικός συντελεστής ήταν 29%. Σύμφωνα με το Ν.4646/2019 που ψηφίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου
2019, ο φορολογικός συντελεστής για το έτος 2020 και εξής θα είναι 24%. Oι αναβαλλόμενοι φόροι επί προσωρινών
διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης υπολογίσθηκαν με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή που
αναμένεται να ισχύει τη χρονιά που αυτές θα πραγματοποιηθούν
2.2.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις όψεως
σε τράπεζες.
2.2.9 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε
κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην
οποία προκύπτουν.
2.2.10 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια υπάρχουσα υποχρέωση σαφώς καθορισμένης φύσης ως
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί από το να μη συμβεί ή βέβαιο ότι θα
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προκύψει, αλλά είναι αβέβαιη ως προς το ποσό ή/και το χρόνο που θα προκύψει. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά
και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Το
ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση του ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της σχετικής
υποχρέωσης.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην
παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό της δέσμευσης. Σε αυτήν την περίπτωση,
η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.
Μια πρόβλεψη για αναδιάρθρωση σχηματίζεται μόνο εάν:
1.

υπάρχει ένα επίσημο πρόγραμμα για αναδιάρθρωση με λεπτομέρειες που περιλαμβάνει:
την επιχείρηση ή το τμήμα της επιχείρησης που αφορά
την κύρια δραστηριότητα που επηρεάζεται
την εγκατάσταση, λειτουργία και τον κατά προσέγγιση αριθμό των εργαζομένων , που θα
αποζημιωθούν για τερματισμό της εργασίας τους
τα έξοδα που θα προκύψουν
πότε θα εκπονηθεί το πρόγραμμα και

2.

έχει εγείρει μία βάσιμη προσδοκία σε αυτούς που επηρεάζονται, ότι θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση ,
αρχίζοντας την εφαρμογή αυτού του προγράμματος ή δηλώνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά του σε αυτούς
που επηρεάζονται από αυτό.

Όλες οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται προκειμένου να
αντιπροσωπεύουν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Αν μεταγενέστερα δεν είναι πλέον πιθανό ότι για να διακανονιστεί η
δέσμευση θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, τότε η πρόβλεψη αντιλογίζεται.
Επιπλέον, η Εταιρεία για σκοπούς κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γνωστοποιεί τις ενδεχόμενες
υποχρεώσεις της (σημ. 31) ως:
1.

Μια πιθανή δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί
μόνο από το αν συμβεί ή δεν συμβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό
τον πλήρη έλεγχο της οντότητας.

2.

Μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία:
2α) δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον
διακανονισμό της, ή
2β) το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία.

2.2.11 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους συνταξιοδοτημένους,
το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. Το πρόγραμμα
θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την
υπηρεσία αναγνωρίζονται και επιμετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού είτε με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη, στην
οποία χρησιμοποιείται η μέθοδος των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Το ποσό της
αποζημίωσης βασίζεται στον μηνιαίο μισθό των εργαζομένων και σε έναν συντελεστή που εξαρτάται από τη διάρκεια
της υπηρεσίας
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν
σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια
της αναμενόμενης εργασιακής ζωής.
Τα καθαρά κόστη αποζημιώσεων της περιόδου αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από
την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης
παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα
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συνταξιοδοτικά κόστη. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά
δεδομένα αναγνωρίζονται στο σύνολο τους απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Για την πρόβλεψη
αποζημίωσης προσωπικού βλέπε σημείωση 21
Πρόβλεψη συνταξιοδοτικού προγράμματος
Η Εταιρεία διαθέτει ένα πρόγραμμα εισφορών που χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές για το προσωπικό της. Το
πρόγραμμα θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει στα βιβλία αντίστοιχη
υποχρέωση προς εκπλήρωση μελλοντικών παροχών και η οποία αναπροσαρμόζεται σε κάθε έτος με βάση αναλογιστική
μελέτη, στην οποία χρησιμοποιείται η μέθοδος των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method).
Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό
τομέα (ΕΦΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος
να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την
Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών
παροχών στους συνταξιούχους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την
πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
2.2.12 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές ονομαστικές μετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο
της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για
τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο
που αφορά.
2.2.13 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, είτε αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε επιχορήγηση εξόδων, αναγνωρίζονται
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους, και
με την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που
εισπράττονται ή εγκρίνονται, αναλόγως.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων αποσβένονται (κατανέμονται) στα αποτελέσματα
ως έσοδο με το ίδιο σύστημα με το οποίο αποσβένεται η λογιστική αξία του επιχορηγηθέντος στοιχείου ως έξοδο.
2.2.14 Μετατροπή σε ξένο νόμισμα
Στοιχεία που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο νόμισμα στο οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρεία το οποίο είναι το Ευρώ.
Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Οι
διαφορές που προκύπτουν από την τακτοποίηση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και από την μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
2.2.15 Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν είναι σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής στην Εταιρεία
και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί
κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, εφόσον τα αγαθά αυτά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή
και εφόσον οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η
εισροή τους στην οντότητα.
Βασικά προϊόντα πώλησης της εταιρείας αποτελούν τα συστήματα αυτοματισμών κτιρίων, υλικά βιομηχανικού εξοπλισμού
και αυτοματισμού, υλικά παραγωγής μεταφοράς και διανομής ενέργειας , βιομηχανικά όργανα πεδίων μέτρησης και
γενικότερα η εμπορία τεχνικών προϊόντων επί του πεδίου της ηλεκτροτεχνικής και της ηλεκτρονικής.
Παροχή υπηρεσιών:
Τεχνικά έργα
Με βάση το αντικείμενο εργασιών της, η εταιρεία έχει αναλάβει τεχνικά έργα με κύρια φύση την εγκατάσταση
συστημάτων μετάδοσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσίες ηλεκτρονικής εγκατάστασης φωτεινής
σηματοδότησης και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης.
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης
(μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης). Μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης (percentage of completion method)
ορίζεται η μέθοδος στην οποία τα έσοδα από συμβάσεις παροχής υπηρεσίας ή κατασκευαστικά συμβόλαια
αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης της σύμβασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το έσοδο συσχετίζεται
με το κόστος που έχει αναληφθεί, σε σχέση με το συνολικό απαιτούμενο κόστος, για να επιτευχθεί το στάδιο
ολοκλήρωσης της σύμβασης στο τέλος της περιόδου αναφοράς του πωλητή, με αποτέλεσμα να προκύπτουν έσοδα και
έξοδα που αναλογούν στο μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και
εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό
κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης σε σχέση με το συνολικό
εκτιμώμενο κόστος κατασκευής κάθε έργου.
Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος της σύμβασης να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναμενόμενη ζημία
αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσης ως έξοδο. Τα συμβατικά κόστη έσοδα αναλύονται κατωτέρω:
• Συμβατικά κόστη κατασκευής: Το κατασκευαστικό κόστος περιλαμβάνει: α) το κόστος υλικών και τις δαπάνες
που αφορούν άμεσα τη συγκεκριμένη σύμβαση· β) δαπάνες που είναι καταλογιστέες στις συμβατικές
δραστηριότητες γενικά και μπορεί να επιμεριστούν στη σύμβαση κατασκευής γ) όσες άλλες δαπάνες
επιβαρύνουν ειδικά τον πελάτη, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης κατασκευής.
• Συμβατικά έσοδα: Το συμβατικό έσοδο προσδιορίζεται βάσει του κόστους κατασκευής πλέον περιθωρίου
κατασκευαστικού κέρδους.
Η πρόβλεψη για έξοδα συντήρησης των κατασκευαστικών έργων που προβλέπεται συμβατικά και δεν αποτελούν
ξεχωριστή συμβατική υποχρέωση, ενσωματώνονται στο συνολικό κόστος του έργου κατά την αναγνώριση του εσόδου.
Σε συγκεκριμένα τεχνικά έργα, μικρής αξίας και διάρκειας η εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο με τις τιμολογήσεις που
ορίζονται βάσει των πρωτοκόλλων παράδοσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσίας με τους πελάτες. Οι εν λόγω
συμβάσεις είναι συνήθως μικρότερες του ενός έτους. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι με τη μέθοδο αυτή δεν
επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ώστε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του
ποσοστού ολοκλήρωσης.
Υπηρεσίες συντήρησης
Αφορούν κυρίως υπηρεσίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού ή τεχνικών έργων. Μηνιαία πραγματοποιείται
πρόβλεψη εσόδου που υπολογίζεται ως το συνολικό ποσό της συντήρησης προς τους συνολικούς μήνες που η
συντήρηση αναφέρεται.
Έσοδα τόκων: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου
ή τη σταθερή μέθοδο.
Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών
της Εταιρείας αναλύεται στη σημείωση 3.
3.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Ο κύκλος εργασιών ανά γεωγραφική περιοχή αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις παροχής
υπηρεσιών
Πωλήσεις τεχνικών
έργων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

01.10.2019 - 30.09.2020
Εσωτερικού
Εξωτερικού
Σύνολο
26.336.558,28 1.256.171,25 27.592.729,53

01.10.2018 - 30.09.2019
Εσωτερικού
Εξωτερικού
Σύνολο
25.870.617,76 1.017.592,86 26.888.210,62

2.723.753,74

40.719,42

2.764.473,16

2.840.239,77

1.043.958,22

3.884.197,99

20.880.462,03

2.140.185,38

23.020.647,41

11.016.495,75

839.146,36

11.855.642,11

0,00
49.940.774,05

43.066,76
3.480.142,81

43.066,76
53.420.916,86

39.727.353,28

22.619,80
2.923.317,24

22.619,80
42.650.670,52

Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τομέα Ενέργειας και στην έναρξης εκτέλεσης σχετικών
συμβάσεων, κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης.
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Οι πωλήσεις από τεχνικά έργα προέρχονται κυρίως από τις παρακάτω συμβάσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crete Peloponnese Interconnection_GiS αξίας 6.015.025,00 ευρώ.
Crete Peloponnese Interconnection_LPT αξίας 4.177.150,00 ευρώ.
PARADISI-EVIA 6 S/S GIS extention 3 Bays αξίας 997.000,00 ευρώ.
TAP PROJECT - LOT 1 GREECE αξίας 1.484.495,88 ευρώ.
TAP PROJECT - LOT 2 ALBANIA αξίας 1.771.657,22 ευρώ.
TERNA SA DCS FOR PTOLEMAIS V αξίας 1.461.901,24 ευρώ.
Hellenic Navy CONTRACT 30/19 αξίας 999.089,22 ευρώ.

Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται και πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη ΕΥΡΩ 1.244.200,33. Εξ’ αυτών ΕΥΡΩ
1.079.550,94 αφορούν την εταιρία Siemens Mobility ΑΕ κυρίως στα πλαίσια υπεργολαβικού συμφωνητικού του έργου
ERGOSE TRAFOS.
4.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Οι λογαριασμοί εξόδων έχουν μερισθεί στο κόστος πωλήσεων και στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης ως εξής:
01.10.2019 01.10.2018 Κατηγορία
30.09.2020
30.09.2019
Κόστος Πωλήσεων (β1)
43.671.377,18
32.562.650,72
Έξοδα Διοίκησης (β2)
2.659.604,69
2.826.584,28
Εξοδα Διάθεσης (β3)
9.341.805,17
9.399.096,24
Σύνολο
55.672.787,04
44.788.331,24
01.10.2019 30.09.2020
535.428,32
35.462.319,55
(14.938.613,31)
2.206.102,60
(39.437,61)
(1.067.172,52)
22.158.627,03

01.10.2018 30.09.2019
695.414,83
24.639.384,40
(4.992.100,00)
3.467.509,95
(120.487,87)
(535.428,32)
23.154.292,99

Κόστος έργων
Απόθεμα Έναρξης
Αναλώσεις
Άμεσο κόστος παραγωγής
Απόθεμα Λήξης
Σύνολο (ii) (σημ. 16)

01.10.2019 30.09.2020
335.524,13
14.938.613,31
6.541.878,07
(303.265,36)
21.512.750,15

01.10.2018 30.09.2019
1.295.531,73
4.992.100,00
3.456.250,13
(335.524,13)
9.408.357,73

Συνολικό κόστος πωληθέντων

43.671.377,18

32.562.650,72

01.10.2019 30.09.2020
482.384,79
7.110.529,73
730.501,45
60.907,25
23.287,71
510.500,47
(170.130,73)
8.747.980,67

01.10.2018 30.09.2019
600.841,25
5.874.263,72
974.979,63
1.393,72
23.441,64
593.267,79
(1.144.427,67)
6.923.760,08

Κόστος εμπορευμάτων και υπηρεσιών
Απόθεμα έναρξης
Αγορές αποθεμάτων
Αναλώσεις σε έργα
Άμεσο κόστος παραγωγής
Καταστροφές - Αυτοπαραδόσεις
Απόθεμα Λήξης
Σύνολο (i)

Έξοδα που επιβαρύνουν το κόστος πωληθέντων και κόστος έργων

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Αποσβέσεις παγίων
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις
Σύνολο (ii)
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01.10.2019 30.09.2020
22.158.627,03
21.512.750,15
43.671.377,18

Σύνολο Κόστους πωληθέντων
Κίνηση αποθεμάτων
Κίηση έργων
Σύνολο (i + ii)

01.10.2018 30.09.2019
23.154.292,99
9.408.357,73
32.562.650,72

Έξοδα διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Αποσβέσεις παγίων
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις
Σύνολο

01.10.2019 30.09.2020
2.249.552,46
251.452,67
74.420,52
150,17
12.606,49
55.512,12
15.910,26
2.659.604,69

01.10.2018 30.09.2019
2.125.972,78
359.435,38
108.842,50
13.889,41
9.693,16
101.492,88
107.258,17
2.826.584,28

Έξοδα διάθεσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Αποσβέσεις παγίων
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις
Σύνολο

01.10.2019 30.09.2020
6.698.733,35
1.383.434,16
481.918,87
61.299,44
71.906,23
813.771,90
(169.258,78)
9.341.805,17

01.10.2018 30.09.2019
6.413.179,52
1.264.461,53
533.430,11
159.205,64
58.534,33
1.078.827,00
(108.541,89)
9.399.096,24

Στις αμοιβές και έξοδα τρίτων περιλαμβάνονται κυρίως αμοιβές υπεργολάβων για υπηρεσίες που προσφέρουν στα
πλαίσια εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων, εταιρειών διάθεσης προσωπικού, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και
υπηρεσίες συντήρησης. Το συνολικό ποσό των εν λόγω δαπανών ανέρχεται για μεν την χρήση 2019 σε 6.697.864,16 για
δε την κλειόμενη χρήση 2020 σε ΕΥΡΩ 8.378.666,30
Στις λοιπές παροχές τρίτων περιλαμβάνονται κυρίως ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων για αποθηκευτικούς χώρους και
χώρους γραφείων και δευτερευόντως μισθώματα για μεταφορικά μέσα και λοιπό εξοπλισμό. Το συνολικό ποσό των εν
λόγω δαπανών ανέρχεται για μεν την χρήση 2019 σε ΕΥΡΩ 847.994,18 για δε την κλειόμενη χρήση 2020 σε 698,773,99.
Τα διάφορα έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως μεταφορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών, έξοδα προβολής και διαφήμισης,
κοινόχρηστες δαπάνες μισθωμάτων, έξοδα εγγυητικών επιστολών και δικαστικά έξοδα.
Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής:
01.10.2019 01.10.2018 Αποσβέσεις
30.09.2020
30.09.2019
Αποσβέσεις ακινήτων
72,00
72,08
Αποσβέσεις μηχανημάτων
15.918,91
19.619,58
Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
0,00
0,28
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
79.706,96
64.284,35
Αποσβέσεις άυλων
12.102,56
7.692,84
Σύνολο
107.800,43
91.669,13
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:
01.10.2019 30.09.2020
6.798.817,43
1.047.874,16
1.428.236,31
155.742,70
9.430.670,60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Μισθοί και ημερομίσθια
Παρεπόμενες Παροχές
Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία
Αποζημίωση απόλυσης
Σύνολο
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Στις παρεπόμενες παροχές προσωπικού περιλαμβάνονται κυρίως συντάξεις προσωπικού μετά την έξοδο από την
υπηρεσία και ασφάλιστρα προσωπικού και ανέρχονται για μεν την οικονομική χρήση 2019 σε ΕΥΡΩ 874.771,60 για δε
την κλειόμενη οικονομική χρήση 2020 σε ΕΥΡΩ 877.454,00.
5.

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

Τα άλλα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:
01.10.2019 30.09.2020
2.619.877,44
1.172.523,37
81.586,38
0,00
7.636,30
3.881.623,49

(Ποσά σε Ευρώ)
Έσοδα παροχής διοικητικών υπηρεσιών
Έσοδα παροχής υπηρεσιών σε συνδεδεμένες εταιρείες
Έσοδα ενοικίων
Έσοδα επιχορηγήσεων
Λοιπά συνήθη έσοδα
Σύνολο
6.

01.10.2018 30.09.2019
2.772.792,67
1.154.173,58
171.499,51
(8.267,93)
5.609,25
4.095.807,08

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται ως ακολούθως
(Ποσά σε Ευρώ)
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
Ζημίες από εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Ζημίες από καταστροφή αποθεμάτων
Λοιπές προβλέψεις
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Ζημιές ανεπίδεκτων απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Σύνολο

01.10.2019 30.09.2020
152.088,29
632,94
0,00
1.278.417,53
1.797,06
30.005,00
41.800,63
1.504.741,45

01.10.2018 30.09.2019
(45.272,97)
2.855,93
70.634,50
467.127,81
3.121,02
72.653,83
68.087,82
639.207,94

30.09.2019

30.09.2019

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
Περιγραφή
Επισφαλείς Απαιτήσεις (σημ.15 )
Προβλέψεις επί των αποθεμάτων
Σχηματισμός πρόβλεψης εσόδων χρήσεως εισπρακτέα(σημ.17)
Αναστροφή πρόβλεψης εσόδων χρήσεως εισπρακτέα(σημ.17)
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους σε έργα (σημ.4)
Αναστροφή λοιπών έκτακτων προβλέψεων
Σύνολο
7.

193.114,43
85.385,47
12.041,63

594.973,87
15.392,12
(149.086,31)
5.848,13

987.876,00
1.278.417,53

467.127,81

01.10.2019 30.09.2020
25.496,14
250,00
260.554,78
1.600.307,79
1.886.608,71

01.10.2018 30.09.2019
56.904,96
1.224,28
2.413,33
114.765,61
175.308,18

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

Τα λοιπά έσοδα από κέρδη αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Κερδη από εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη (συμπερ. κέρδη από πώληση κλαδου)
Έσοδο από αναστροφή προβλέψεων
Σύνολο

Τα έσοδα από αναστροφή προβλέψεων αφορούν κυρίως σε προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους.
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8.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
Προμήθειες και έξοδα τραπεζών
Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο
Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
Τόκοι τρεχούμενων λογαριασμών πελατών
Τόκοι καταθέσεων και προθεσμίας
Σύνολο

01.10.2019 30.09.2020
20.503,92
6.808,17
27.312,09

01.10.2018 30.09.2019
53.364,76
17.136,21
70.500,97

01.10.2019 30.09.2020
8.674,43
1.462,54
10.136,97

01.10.2018 30.09.2019
22.612,10
1.667,45
24.279,55

9. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
α) Τρέχων φόρος εισοδήματος
Η Εταιρεία φορολογείται με ονομαστικό συντελεστή 24%. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια
βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις
δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι φορολογικές ζημίες,
στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για
διάστημα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν.
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
01.10.2019 01.10.2018 Φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης
30.09.2020
30.09.2019
Τρέχων φόρος εισοδήματος
489.635,91
(1.325.980,00)
Αναβαλλόμενος φόρος
40.504,07
79.720,79
Σύνολο φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα
530.139,98
(1.246.259,21)
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήματος στα Ίδια κεφάλαια
Φόρος που αντιστοιχεί στα αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) παροχών
αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στα ίδια κεφάλαια

01.10.2019 30.09.2020

01.10.2018 30.09.2019

69.542,88
69.542,88

378.043,50
378.043,50

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 280/8/1118/23.9.2013 εντολής ελέγχου, που επιδόθηκε στις 17.12.2014, διενεργήθηκε στην
Εταιρεία φορολογικός έλεγχος από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010.
Σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου και ενδεχόμενους κινδύνους από φορολογικά θέματα βλέπε σημείωση 31.
β) Αναβαλλόμενος Φόρος
H Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές, έχει αναπροσαρμόσει την αναβαλλόμενη
φορολογία αναγνωρίζοντας τη διαφορά ως έσοδο/έξοδο από φόρο εισοδήματος στα αποτελέσματα και στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα λογιστικά κέρδη με τις φορολογικές
διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που αναφέρονται σ’ αυτές θεωρούνται προσωρινές μέχρι τη διενέργεια
φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και την έκδοση της σχετικής έκθεσης με την οποία οι φορολογικές
υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις, στο βαθμό που
είναι αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφισθούν με τα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων που
ακολουθούν.
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές χρησιμοποιώντας τον
φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την χρήση που ένα περιουσιακό στοιχείο πραγματοποιείται ή μια
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υποχρέωση διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την
ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Κατά τη χρήση που έληξε την 30.09.2020 η Εταιρεία είχε σωρευμένες και μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές ύψους
ΕΥΡΩ 0,6 εκατ. περίπου, επί των οποίων δεν αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καθώς λήγει η πενταετία
μεταφοράς τους και αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους ΕΥΡΩ 3.005.617,65 για το ύψος των εκπεστέων
προσωρινών διαφορών.
Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος έχει ως εξής:
Κίνηση αναβαλλόμενου φόρου
Υπόλοιπο 1η Οκτωβρίου 2018
Χρέωση / (Πίστωση) στα αποτελέσματα χρήσεως
Χρέωση / (Πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο, 30η Σεπτεμβρίου 2019
Χρέωση / (Πίστωση) στα αποτελέσματα
Χρέωση / (Πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο, 30η Σεπτεμβρίου 2020

2.444.295,53
79.720,79
378.043,50
2.902.059,82
40.504,07
69.542,88
3.012.106,77

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα
συμψηφισμού και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος
εισπραττόμενους από την ίδια φορολογική αρχή.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία:
30.09.2020
30.09.2019
Αποθέματα
4.533.559,86
4.826.883,19
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
5.720.658,89
7.073.027,89
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2.244.035,08
2.655.381,27
Λοιπές προβλέψεις
1.850.658,25
3.141.960,06
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
(3.591.387,89)
(3.877.919,95)
Απόμείωση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
(7.745.417,41)
(10.917.272,65)
Καθαρή Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
3.012.106,77
2.902.059,82
Η θετική μεταβολή του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος από εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις προέρχεται κυρίως
απο την άυξηση των δεδουλευμένων εσόδων (cost in excess) στα έργα καθώς επίσης και από την μείωση του
φορολογικού συντελεστή για τον υπολογισμό του αναβαλόμενου φόρου απο 28% το 2019 σε 24% το 2020.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα της Εταιρείας προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Απόμείωση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μεταφερόμενων φορολογικών
ζημιών
Καθαρή Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (στα αποτελέσματα)
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Καθαρή Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (στην καθαρή θέση)
Καθαρή Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (κίνηση περιόδου)

30.09.2020
(293.323,33)
(1.352.369,00)
(480.889,07)
(1.291.301,82)
286.532,05
3.171.855,24

30.09.2019
316.571,02
(467.031,27)
1.150.767,12
(24.899,94)
10.326,82
(454.606,26)

0,00
40.504,07

(451.406,69)
79.720,79

69.542,88
69.542,88

378.043,50
378.043,50

110.046,95

457.764,29

Η μεταβολή του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος από Λοιπές Προβλέψεις, οφείλεται κυρίως σε λύση προβλέψεων
για έκτακτους κινδύνους, σε αύξηση μόνιμων διαφορών καθώς επίσης και από την μείωση του φορολογικού Η μεταβολή
του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος από Λοιπές Προβλέψεις, οφείλεται κυρίως σε λύση προβλέψεων για έκτακτους
κινδύνους, σε αύξηση μόνιμων διαφορών καθώς επίσης και από την μείωση του φορολογικού συντελεστή για τον
υπολογισμό του αναβαλόμενου φόρου απο 28% το 2019 σε 24% το 2020. Οι λόγοι αυτοί εξηγούν κατά το μεγαλύτερο
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μέρος και την μεταβολή της απομείωσης της φορολογικής απαίτησης, καθώς μειώνουν αντίστοιχα το σύνολο των
προσωρινών διαφορών.
10

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

52.008,99
0,00
(0,01)
52.008,98
0,00
0,00
52.008,98

419.616,98
10.706,10
(11.994,66)
418.328,42
0,00
(1.066,62)
417.261,80

0,00
0,00
(10.264,07)
(10.264,07)

(51.138,89)
(72,08)

Κτίρια
Αξία κτήσης
01.10.2018
Προσθήκες
Μειώσεις
30.09.2019
Προσθήκες
Μειώσεις
30.09.2020
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
01.10.2018
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις απορρόφησης
Μειώσεις αποσβέσεων
30.09.2019
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις αποσβέσεων
30.09.2020
Αναπόσβεστη αξία
30.09.2020
30.09.2019

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

(10.264,07)

1.563.517,62
31.915,18
(266.085,05)
1.329.347,75
52.057,84
(39.010,19)
1.342.395,40

2.035.143,59
42.621,28
(288.343,79)
1.789.421,08
52.057,84
(40.076,81)
1.801.402,11

(349.478,87)
(19.619,58)

0,00
(0,28)

(1.388.823,65)
(64.284,35)

(1.789.441,41)
(83.976,29)

10.264,36
10.264,08

(51.282,97)

11.814,34
(357.284,11)
(15.918,91)
1.009,35
(372.193,67)

10.264,08

265.661,93
(1.187.446,07)
(79.706,96)
38.434,52
(1.228.718,51)

287.740,63
(1.585.677,07)
(95.697,87)
39.443,87
(1.641.931,07)

726,01
798,01

45.068,13
61.044,31

0,01
0,01

113.676,89
141.901,68

159.471,04
203.744,01

(51.210,97)
(72,00)

Επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου είδους δεσμεύσεις.
11.

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ

Τα άυλα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Λοιπά άυλα πάγια

(Ποσά σε Ευρώ)
Αξία κτήσης
01.10.2018
Μειώσεις
30.09.2019
Προσθήκες
Μειώσεις
30.09.2020
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση
01.10.2018
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις αποσβέσεων
30.09.2019
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις αποσβέσεων
30.09.2020
Αναπόσβεστη αξία
30.09.2020
30.09.2019
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Σύνολο

225.985,06
(22.533,29)
203.451,77
35.000,00
(2.700,00)
235.751,77

225.985,06
(22.533,29)
203.451,77
35.000,00
(2.700,00)
235.751,77

(197.676,27)
(7.692,84)
20.279,97
(185.089,13)
(12.102,56)
2.700,00
(194.491,69)

(197.676,27)
(7.692,84)
20.279,97
(185.089,13)
(12.102,56)
2.700,00
(194.491,69)

41.260,08
18.362,64

41.260,08
18.362,64
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Η μεταβολή στις προσθήκες στο νέο οικονομικό έτος αφορά σε αγορά software για το τμήμα μηχανογράφησης (ΕΥΡΩ
35.000)
12.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Συμμετοχή σε συνδεδεμένες εταιρείες
Συμμετοχή σε μη συνδεδεμένες εταιρείες
Σύνολο

30.09.2020
(3,00)
1.305.914,94
1.305.911,94

30.09.2019
(3,00)
1.305.914,94
1.305.911,94

Οι συμμετοχές σε μη συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνουν συμμετοχή κατά 10,69% στην εταιρεία ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΕΥΡΩ 1.273.911,94) και συμμετοχή κατά 10,00% στην εταιρεία
Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ (ΕΥΡΩ 32.000,00).
13.

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων
Σύνολο
14.

30.09.2020
123.869,71
123.869,71

30.09.2019
129.141,31
129.141,31

30.09.2020
303.265,36
1.067.172,52
1.549.946,99
2.920.384,87

30.09.2019
335.524,13
535.428,32
545.091,07
1.416.043,52

(368.521,84)
2.551.863,03

(283.136,37)
1.132.907,15

30.09.2020
283.136,37
85.385,47
368.521,84

30.09.2019
267.744,25
15.392,12
283.136,37

30.09.2020
14.836.476,01
1.754.876,68
4.736.667,91
54.678.497,19
250.362,60
76.256.880,39

30.09.2019
16.691.095,86
1.904.485,87
881.379,72
54.678.644,98
6.278,42
74.161.884,85

(28.173.118,77)
48.083.761,62

(28.002.152,13)
46.159.732,72

32.763.908,76
15.319.852,86

33.388.379,51
12.771.353,21

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Αποθέματα τεχνικών έργων
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Μείον: Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
Καθαρό ποσό αποθεμάτων
H κίνηση απαξίωσης εμπορευμάτων έχει ως ακολούθως:
Κίνηση πρόβλεψης απαξιωμένω/απομειωμένων αποθεμάτων
Πρόβλεψη Εναρξης
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη(σημ.6)
Πρόβλεψη λήξης
15.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Ελληνικό δημόσιο
Επίδικοι πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Σύνολο
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων
Καθαρό ποσό εμπορικών απαιτήσεων
Εκ των οποίων:
Εμπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια
Η κίνηση των επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων είναι ως εξής:
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Κίνηση πρόβλεψης επισφάλειας των εμπορικών απαιτήσεων
Πρόβλεψη επισφάλειας Έναρξης
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ.6)
Aναστροφή προβλέψεων (σημ. 7)
Πρόβλεψη επισφάλειας Λήξης

30.09.2020
28.002.152,13
193.114,43
(22.147,79)
28.173.118,77

30.09.2019
27.521.943,87
594.973,87
(114.765,61)
28.002.152,13

Στις ανωτέρω προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων συμπεριλαμβάνεται και πρόβλεψη ύψους ΕΥΡΩ 22.713.199,05 , που
αφορά στην σύμβαση υπεργολαβίας με την Leidos Inc (πρώην SAIC) έναντι υπολοίπου απαιτήσεων και προκαταβολών
ΕΥΡΩ 49.507.687,07 αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος C4I ασφάλειας ολυμπιακών
αγώνων, για την οποία εκκρεμεί η οριστικοποίηση του αποτελέσματος της σχετική δικαστική διαδικασία μεταξύ της
Leidos Inc και του Ελληνικού Δημοσίου. (βλέπε σημείωση 31) . H Leidos Inc έχει δικαιωθεί πρόσφατα για την εν λόγω
διακαστική διαμάχη με το ελληνικό δημόσιο και αναμένεται η οριστικοποίηση του ποσού για την οποία η εταιρία θα
εισπράξει τη ανωτέρω απαίτηση. Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι με την οριστικοποίηση της συμφωνίας με Leidos
Inc δεν θα προκύψει επιπρόσθετη ζημία στην εταιρία σε σχέση με τις ανωτέρω προβλέψεις αξίας ΕΥΡΩ 23εκ.
16.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Τα τεχνικά έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία και ήταν υπό εκτέλεση κατά την 30 ην Σεπτεμβρίου 2020 και την 30ην
Σεπτεμβρίου 2019 αναλύονται ως εξής:
30.09.2020
30.09.2019
Kόστος έργων (σημ.4)
Μικτό κερδος από κατασκευαστικά συμβόλαια
Έσοδα περιόδου από κατασκευαστικά συμβόλαια
Zημίες περιόδου
Καθαρά έσοδα από κατασκευαστικά συμβόλαια (σημ.3)
Μείον τιμολογήσεις
Υπόλοιπο αναλυόμενο όπως παρακάτω:
Μεταβολή:
Έσοδα επομέμων χρήσεων κατασκευαστικών έργων (σημ.28)
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα κατασκευαστικών έργων
προκαταβολές κατασκ/κών έργων (αποτιμ. βάσει ποσοστού ολοκήρωσης)
Υπόλοιπο:
Έσοδα επομέμων χρήσεων κατασκευαστικών έργων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα κατασκευαστικών έργων
προκαταβολές κατασκ/κών έργων (αποτιμ. βάσει ποσοστού ολοκήρωσης)
Απαιτήσεις από πελάτες πώλησης έργων συνολικά
Προβλέψεις για απαιτήσεις πελατών από πώληση έργων
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια (σημ.15)
Έσόδων επομέμων χρήσεων κατασκευαστικών έργων(σημ.28)
Έσόδων χρήσεως εισπρακτέα κατασκευαστικών έργων(σημ.17)
Προβλέψεις εσόδων χρήσεως εισπρακτέων κατασκευαστικών έργων(σημ.17)
Κατασκευαστικά συμβόλαια σε εξέλιξη, καθαρή θέση

17.

21.512.750,15
1.507.897,26
23.020.647,41

9.408.357,73
2.447.284,38
11.855.642,11

23.020.647,41

11.855.642,11

(23.930.995,38)
(910.347,97)

(10.991.501,62)
864.140,49

(3.251.701,94)
1.600.444,00
740.909,97

209.464,42
1.070.512,05
(415.835,98)

(9.832.370,03)
7.323.415,58
20.792.845,73
40.213.081,12
(24.893.228,26)
15.319.852,86
(9.832.370,03)
7.323.415,58
(2.038.343,55)
10.772.554,86

(6.580.668,09)
5.722.971,58
20.051.935,76
37.465.937,51
(24.694.584,30)
12.771.353,21
(6.580.668,09)
5.722.971,58
(2.026.301,92)
9.887.354,78

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Απαιτήσεις από λοιπούς παρακρατούμενους φόρους
Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

30.09.2020
1.048.327,36
376.977,27
376.880,27
4.197.078,09
402.648,72
7.323.415,58
13.725.327,29
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30.09.2019
1.607.198,25
2.701.218,19
228.035,87
3.717.149,79
373.687,06
5.722.971,58
14.350.260,74
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Κίνηση πρόβλεψης λοιπών απαιτήσεων
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων
Μείον: Πρόβλεψη εσόδων χρήσεως εισπρακτέα(σημ.16)
Καθαρό ποσό λοιπών απαιτήσεων
18.

(955.331,41)
(2.038.343,55)
10.731.652,33

(955.331,41)
(2.026.301,92)
11.368.627,41

30.09.2020
5.117,96
14.546,26
19.664,22

30.09.2019
0,00
17.120,73
17.120,73

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Τα προπληρωμένα έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Λοιπά έξοδα επομένων χρήσεων
Αγορές υπό παραλαβή
Σύνολο
19.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής κατά την 30 ην Σεπτεμβρίου 2020 και την 30ην Σεπτεμβρίου
2019:
(Ποσά σε Ευρώ)
30.09.2020
30.09.2019
Ταμείο
0,00
883,24
Καταθέσεις όψεως
41.071.294,67
39.636.518,80
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα
925.963,05
925.271,95
Σύνολο
41.997.257,72
40.562.673,99
Τα έσοδα τόκων από καταθέσεις όψεως λογιστικοποιούνται στη χρήση που αφορούν και ανέρχονται σε 1.462,54 Ευρώ
(30.09.2019: 1.632,64 Ευρώ) και περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΆ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και αναλύεται ως εξής:
30.09.2020
Αριθμός μετοχών
7.638.189
Ονομαστική τιμή μετοχής
4,00 €
Σύνολο
30.552.756,00
(Ποσά σε Ευρώ)
Υπέρ το άρτιο
Σύνολο

30.09.2020
6.356.707,31
6.356.707,31

Α) Αποθεματικά νόμων και καταστατικού
Τα αποθεματικά νόμων και καταστατικού που έχει σχηματίσει η εταιρεία αναλύονται ως ακολούθως:
Αποθεματικά νόμων / καταστατικού
(Ποσά σε Ευρώ)
30.09.2020
Τακτικό αποθεματικό
7.064.326,04
Σύνολο
7.064.326,04

30.09.2019
7.638.189
4,00 €
30.552.756,00
30.09.2019
6.356.707,31
6.356.707,31

30.09.2019
6.938.096,77
6.938.096,77

Για την μεταβολή των αποθεματικών βλέπε την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της
χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου
μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού
αποθεματικού.
Έκτακτο αποθεματικό: Αφορούν αποθεματικά που σχηματίστηκαν τις προηγούμενες χρήσεις και η Εταιρεία προτίθεται
να συμψηφίσει τα συγκεκριμένα αποθεματικά με συσσωρευμένες ζημιές.
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών: Πρόθεση της διοίκησης είναι ο συμψηφισμός του αποθεματικού
με συσσωρευμένες ζημιές.
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Γ) Αποθεματικά αναλογιστικών κερδών και ζημιών
Τα αποθεματικά αναλογιστικών κερδών και ζημιών που έχει σχηματίσει η εταιρεία αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
Αποθεματικά αναλογιστικών κερδών και ζημιών
Σύνολο
21.

30.09.2020
1.273.981,69
1.273.981,69

30.09.2019
1.053.762,57
1.053.762,57

30.09.2020

30.09.2019

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το κονδύλι στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Πρόβλεψη συνταξιοδοτικού προγράμματος
Πρόβλεψη αναδιοργάνωσης προσωπικού

4.225.468,22
4.414.080,01
710.597,93

3.923.651,55
4.678.962,63
880.890,35

Σύνολο

9.350.146,16

9.483.504,53

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση και συνταξιοδότηση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης. Η
πρόβλεψη για αναδιοργάνωση προσωπικού αφορά σε αποζημιώσεις προσωπικού που πρόκειται να αποχωρήσει από
την Εταιρεία.
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού έχει ως εξής:
30.09.2020

30.09.2019

Καθαρή υποχρέωση 1 Οκτωβρίου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων καθορισμένης παροχής
Κόστος προϋπηρεσίας
Κόστος περικοπών/διακανονισμών τερματισμού υπηρεσίας
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες
Πληρωθείσες παροχές

3.923.651,55
101.194,00
31.389,00
3.553,00

Καθαρή υποχρέωση 30 Σεπτεμβρίου

4.225.468,22

3.923.651,55

30.09.2020

30.09.2019

Καθαρή υποχρέωση 1 Οκτωβρίου
Κόστος τόκων καθορισμένης παροχής
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες
Πληρωθείσες παροχές

4.678.962,63
35.775,00
120.748,00
(421.405,62)

4.204.617,63
75.512,00
825.005,00
(426.172,00)

Καθαρή υποχρέωση 30 Σεπτεμβρίου

4.414.080,01

4.678.962,63

169.014,00
(3.333,33)

3.133.712,87
80.378,68
59.227,00
(36.836,00)
687.169,00

Η κίνηση της πρόβλεψης για συνταξιοδοτικού προγράμματος έχει ως εξής:

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων
αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης, έχουν ως εξής:
30.09.2020
30.09.2019
%
1,75%
0,00%
0,78%
0,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων
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%
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Ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας για τις σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές παρουσιάζεται παρακάτω:
Πρόβλεψη
Πρόβλεψη
Πρόβλεψη
Πρόβλεψη
αποζημίωσης
συνταξιοδότησης
αποζημίωσης
συνταξιοδότησης
προγράμματος
προγράμματος
προγράμματος
προγράμματος
Προεξοφλητικό επιτόκιο:
30.09.2020
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2019
0,5% Αύξηση
4.500.123,65
4.259.587,21
3.668.614,20
4.515.198,94
0,5% Μείωση

4.525.476,46

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
0,5% Αύξηση
0,5% Μείωση

30.09.2020
4.457.868,97
4.005.743,87

30.09.2020
Ν/Α
Ν/Α

30.09.2019
4.139.452,39
3.719.621,67

30.09.2019
Ν/Α
Ν/Α

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων
0,5% Αύξηση
0,5% Μείωση

30.09.2020
Ν/Α
Ν/Α

30.09.2020
4.590.643,21
4.237.516,81

30.09.2019
Ν/Α
Ν/Α

30.09.2019
4.866.121,14
4.491.804,12

22.

4.577.400,97

4.202.230,81

4.852.084,25

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)
Πρόβλεψη για κινδύνους σε τεχνικά έργα ( σημ. 6)
Προβλέψεις για ζημιές από συμβάσεις ( σημ.6 )
Προβλέψεις για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού (σημ.4)
Πρόβλεψη για έκτακτα έξοδα ( σημ.6)
Πρόβλεψη εγγυήσεων
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις (σημ 4)
Πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις (σημ. 6)
Σύνολο

16.948.781,84
2.253.994,82
1.039.651,67
1.447.801,48
1.502.580,98
2.403.966,22
2.157.200,84

Σχηματισμός /
(Χρησιμοποίηση)
(15.200,00)
158.470,43
(3.838,18)
137.833,47
(147.126,74)
(1.144.322,88)
0,00

16.963.981,84
2.095.524,39
1.043.489,85
1.309.968,01
1.649.707,72
3.548.289,10
2.157.200,84

27.753.977,85

(1.014.183,90)

28.768.161,75

30.09.2020

30.09.2019

Στις προβλέψεις για κινδύνους σε τεχνικά έργα συμπεριλαμβάνεται και πρόβλεψη ύψους ΕΥΡΩ 14.726.874,84, που
αφορά στην σύμβαση υπεργολαβίας με την Leidos Inc (πρώην SAIC) αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση του
συστήματος C4I ασφάλειας ολυμπιακών αγώνων, για την οποία εκκρεμεί σχετική δικαστική διαδικασία μεταξύ της Leidos
Inc και του Ελληνικού Δημοσίου. (βλέπε σημείωση 31) όπως αναφέρεται στη σημ. 15.
Στις λοιπές έκτακτες προβλέψεις συμπεριλαμβάνονται κυρίως προβλέψεις έναντι απαιτήσεων από Ελληνικό Δημόσιο
ΕΥΡΩ 1,2 εκατ. περίπου (οικονομική χρήση 2019 ΕΥΡΩ 2,7 εκατ. περίπου).
23.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Προκαταβολές πελατών
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Προμηθευτές υποκαταστημάτων εξωτερικού
Λοιποί προμηθευτές
Σύνολο

30.09.2020
2.277.449,62
5.516.252,74
2.861.119,53
4.593,69
(99,20)
10.659.316,38
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24.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Λοιποί φόροι και τέλη
Σύνολο

30.09.2020
2.058.422,49
89.234,00
(1.147,58)
2.146.508,91

30.09.2019
1.338.188,00
99.626,95
1.314.355,69
2.752.170,64

Η μεταβολή στους λοιπούς φόρους οφείλεται στο ότι κατά την προηγούμενη χρήση καταβλήθηκε φόρος απο
φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών (ΕΥΡΩ 1.312.479,53), τα οποία συμψηφίστηκαν με ζημιές παραλθουσών
χρήσεων.
25.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι λοιποί Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
IKA
Επικουρικά και λοιπά ταμεία ασφάλισης
Ταμεία ασφάλισης εξωτερικού
Σύνολο
26.

30.09.2020
144.477,98
4.897,44
2.155,21
151.530,63

30.09.2019
147.758,25
6.031,26
2.780,21
156.569,72

30.09.2020
222.624,72
158.614,15
32.439,40
73.702,72

30.09.2019
297.896,32
38.462,57
67.056,50
58.220,76

970,13
488.351,12

29.989,59
491.625,74

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Διάφορες λοιπές υποχρεώσεις
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Υποκαταστήματα
Αποδοχές προσωπικού
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες
Εταιρείες
Σύνολο

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως σε υποχρεώσεις των υποκαταστημάτων της εταιρείας σε Αλβανία και Άιγυπτο.
27.

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Δουλευμένα incentives
Δουλεμένα έξοδα προσωπικού
Δουλευμένα έξοδα
Σύνολο

30.09.2020
1.408.062,97
511.766,48
424.082,42
2.343.911,87

30.09.2019
1.140.364,10
524.625,20
496.480,46
2.161.469,76

Τα δουλευμένα incentives αφορούν σε επιπρόσθετες παροχές στο προσωπικό λόγω επίτευξης των Εταιρικών στόχων
που τίθενται στην αρχή της εκάστοτε οικονομικής χρήσης.
28.

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Τα έσοδα επομένων χρήσεων αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Έσοδο επομένων χρήσεων από συμβάσεις συντήρησης
Έσοδο επομένων χρήσεων κατασκευαστικών έργων
Σύνολο

30.09.2020
775,71
9.832.370,03
9.833.145,74
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Τα έσοδα επομένων χρήσεων για τεχνικά έργα, αφορούν σε τιμολογήσεις έργων που δεν έχουν αναγνωρισθεί ως έσοδα
με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων και στο υπερβάλλον ποσό μεταξύ εισπραχθεισών προκαταβολών για
τεχνικά έργα και αναγνωρισθέντος εσόδου με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης έργων.
29.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν τις συναλλαγές με τις εταιρείες του Ομίλου Siemens καθώς και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αγορές από συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν κυρίως σε εμπορεύματα και
εξοπλισμό εταιρειών του ομίλου Siemens καθώς και σε υπηρεσίες παροχής τεχνογνωσίας. Οι πωλήσεις αφορούν
αμοιβές για διοικητικές και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τα όργανα της Διοίκησης έλαβαν τακτικές αποδοχές στα
πλαίσια των συμβάσεών τους για τη χρήση που έληξε την 30ην Σεπτεμβρίου 2020 ύψους ΕΥΡΩ 541.209,00
συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων ύψους ΕΥΡΩ 36.568,46.
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις που έληξαν την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και 30η Σεπτεμβρίου 2019:
01.10.2019 - 30.09.2020
Αγορές/έξοδα
από
συνδεδεμένα
μέρη
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Όνομα
Siemens L.L.C.
ETM professional control GmbH
Siemens AG Oesterreich
Trench Austria GmbH
Siemens Aktiengesellschaft
Siemens Ltd.
SIEMENS CANADA LIMITED
Siemens Schweiz AG
Siemens Electrical Drives Ltd.
Siemens Ltd., China
Siemens Electric Machines s.r.o.
Siemens s.r.o.
Siemens AG
OEZ s.r.o.
Siemens Gamesa Renewable Energy
Siemens Bank GmbH
Siemens Compressor Systems GmbH
Siemens Healthcare Diagnostics
Siemens Energy Austria GmbH
SIEMENS HEALTHCARE INDUSTRIAL
Siemens Industriegetriebe GmbH
SIEMENS MOBILITY GMBH
Siemens Turbomachinery Equipment
VVK Versicherungsvermittlungs
Siemens Gas and Power GmbH & Co.
KG
Siemens Wind Power A/S
Siemens A/S
SIEMENS HOLDING S.L.
Siemens S.A.
SIEMENS SAS
Siemens VAI Metals Technologies SAS

Χώρα
AE
AT
AT
AT
AT
IN
CA
CH
CN
CN
CZ
CZ
DE
CZ
GR
DE
DE
DE
AT
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DK
DK
ES
ES
FR
FR

Πωλήσεις
υπηρεσιών σε
συνδεδεμένα
μέρη

18.095,32
508.532,49
34.000,00

2.242,50
32.400,00
1.112.973,78

3.136.324,92
177.110,37
2.919,15
1.810,00
16.264,31
18.294.527,88
-1.792,97

01.10.2018- 30.09.2019
Πωλήσεις
Αγορές/έξοδα
υπηρεσιών
από
σε
συνδεδεμένα
συνδεδεμένα
μέρη
μέρη

711.130,92

235.321,68
1.629.596,43
197,59
3.270.698,13
193.226,56

8.582.502,34

19.266,74
18.809.140,65

7.659.769,06

22.426,98
112.328,85
22.790,66

36.348,60

141.391,48
555,43

315,32
7.388.702,89

156.910,00

116.325,08

173.922,00

105.999,32
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Trench France S.A.S.
Siemens Industrial
Siemens plc
Siemens Industrial Turbomachinery
Eviop Tempo
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
SIEMENS HEALTHCARE INDUSTRIAL
AND
SIEMENS MOBILITY GMBH
Siemens Mobility Rail and Road
SIEMENS POSTAL, PARCEL & AIRPORT
Siemens Wind Power GmbH
Koncar-Energetski Transform Zagreb
Siemens Zrt, Plant DB
Siemens AG
SIEMENS HEALTHCARE SRL
Siemens SPA
Siemens S.p.A.
SIEMENS ENERGY S.R.L.
SIEMENS TRANSFORMERS S.R.L.
TRENCH ITALIA SRL
SIEMENS WIND POWER GMBH
Siemens Nederland N.V.
Siemens energy Sp. z o.o.
Siemens Sp. z o.o.
Siemens S.R.L.
Siemens SA
Siemens Zrt, Plant DB
Siemens Energy Kft.
Siemens Ltd.
Siemens Limited
Siemens AB
Siemens Industrial
Siemens Numerical Control Ltd.,.
Siemens Osakeyhtioe
SIEMENS SANAYI VE TICARET AS
Siemens Ukraine SG/EA
SIEMENS ENERGY,Inc
Siemens Corporation
Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Συνολικό ποσό συναλλαγών με
συνδεδεμένα μέρη

FR
GB
GB
GB
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
HR
HU
IE
IT
IT
IT
IT
IT
IT
MK
NL
PL
PL
NO
PT
HU
HU
IN
IN
SE
SE
CN
FI
TR
UA
US
US
US

2.943,43
9.691,75
739.298,90

140.260,71

30.250,54
2.177,39
31.278,76
11.740,00
785.624,64
115.694,08
1.546.184,79
72.756,00

615.006,82
19.311,98

29.183,70
15.679,78
275.580,70
28.024,10
1.073.393,60

141.908,46

97.800,00
2.218.571,11
77.340,00
65.127,39

1.146.500,00
205.550,70

11.670,00

3.680,00
141.957,63
268.838,30
28.625,40
1.336.800,00
571.720,00

556.796,17
100.653,52

386.534,32
383.736,50
410.160,00
14.730,00

12.608,46
58.420,96
488.635,70
65.869,24
190.004,01
8.589.345,56
-2.197.456,96
569.096,58

460.404,58

11.355,75
2.594,24

62.239,49
213.999,96

427.870,74

213.999,99

1.633,80
5.500,00
473,48
956.305,11
3.708,72
18.140,77
231.970,14
7.588,72
123.293,05

41.145,00
35.566,09
356,69
41.626.639,51
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12.808.613,61

29.800.675,72

12.980.456,99
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Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις που έληξαν την 30ην Σεπτεμβρίου 2020 και 30ην Σεπτεμβρίου 2019:
01.10.2019 - 30.09.2020
Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις
Ποσά ανεξόφλητων υπολοίπων με
συνδεδεμένα μέρη
Siemens L.L.C.
Koncar-Energetski Transform Zagreb
SIEMENS A.G
Siemens Mobility Rail and Road
Siemens AG Oestereich
SIEMENS HEALTHCARE
SIEMENS POSTAL, PARCEL & AIRPORT
SIEMENS TRANSFORMERS SPA
Siemens Ltd. Mumbai
SIEMENS SANAYI VE TICARET AS
Siemens Wind Power Branch
Siemens Sanayi ve Ticaret A.S.

AE
CR
DE
GR
AT
GR
GR
IT
IN
TR
MK
TU

1.454.526,06

1.454.526,06
907.200,00

5.644,17
970,13
62.912,50

38.371,56
152.708,37
7.299,45

12.773,70
33.530,00

56.482
4.391,73
8.000
120.364,63

30.

01.10.2018 - 30.09.2019
Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις

1.475.469,68

1.136.201,66

1.467.299,76

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο που έληξε την 30ην Σεπτεμβρίου 2020 για τον έλεγχο των
ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για την έκθεση φορολογικής
συμμόρφωσης ανέρχεται σε EUR 85.820 (EUR 93.359, 2019)
31.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
i)

Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές υποθέσεις

Η Εταιρεία έχει δικαστικές υποθέσεις εναντίον πελατών της για καθυστερημένα υπόλοιπα. Το συνολικό ύψος των
ανεξόφλητων απαιτήσεων της Εταιρείας εναντίον των πελατών της από υπόλοιπα πωλήσεων με τιμολόγια και
πιστωτικούς τίτλους (επιταγές) για τις εν λόγω υποθέσεις ανέρχεται στο ποσό των 56.004.521,45 ΕΥΡΩ. Για μέρος των
υποθέσεων αυτών έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκτέλεσης αυτών χωρίς να
αναμένεται κάποια επιπρόσθετη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εξ' αυτού του λόγου.
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις στα πλαίσια της σύμβασης υπεργολαβίας της με την Leidos Inc (πρώην SAIC)
αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος C4I ασφάλειας ολυμπιακών αγώνων καθώς εκκρεμεί
σχετική δικαστική διαδικασία μεταξύ της Leidos Inc και του Ελληνικού Δημοσίου που ήταν ο τελικός πελάτης του
προαναφερθέντος συστήματος.
Οι εν λόγω προβλέψεις συμπεριλαμβάνονται αφαιρετικά κατά ποσό ΕΥΡΩ 22.713.199,05 στην σημείωση του
Ισολογισμού 15 «Εμπορικές απαιτήσεις» και κατά ποσό ΕΥΡΩ 14.726.874,84 στην σημείωση του Ισολογισμού 22 «Λοιπές
Προβλέψεις» .Όπως αναφέρεται στη σημείωση 15, η εταρεία Leidos Inc έχει δικαιωθεί πρόσφατα για την εν λόγω
δικαστική διαμάχη με το ελληνικό δημόσιο και αναμένεται η οριστικοποίηση του ποσού για την οποία η εταιρία θα
εισπράξει από την ανωτέρω απαίτηση. Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι με την οριστικοποίηση της συμφωνίας με
Leidos Inc δεν θα προκύψει επιπρόσθετη ζημία στην εταιρία σε σχέση με τις ανωτέρω προβλέψεις αξίας ΕΥΡΩ 37,4εκ
Επίσης υπάρχουν εκκρεμοδικίες – αγωγές από τρίτους συνολικού ποσού περίπου 11 εκατ. έναντι των οποίων η Εταιρεία
έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για κάλυψη τυχών κινδύνων.(σημ. 22)
Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα αποφάσεις των δικαστηρίων και τις απόψεις των
νομικών της συμβούλων, εκτιμά ότι οι προβλέψεις που έχουν καταχωρηθεί έως σήμερα στα βιβλία της καλύπτουν
επαρκώς κάθε κίνδυνο για τις ανωτέρω υποθέσεις και η πιθανότητα να προκληθούν περαιτέρω ζημίες των ανωτέρων
υποθέσεων είναι απομακρυσμένη.
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ii)

Φορολογικός έλεγχος χρήσεων

Σύμφωνα με το Ελληνικό φορολογικό σύστημα, οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση 2010, καθίστανται
οριστικές, μόνο μετά τον έλεγχο των σχετικών δηλώσεων από τις φορολογικές αρχές. Από τη χρήση 2011 και μετά ο
φορολογικός έλεγχος διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 65α του Ν.4174/2013.
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 280/8/1118/23.9.2013 εντολής ελέγχου, που επιδόθηκε στις 17.12.2014, διενεργήθηκε στην
Εταιρεία φορολογικός έλεγχος από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010. Η
Εταιρεία άσκησε εμπροθέσμως και προσηκόντως όλα τα νόμιμα δικαιώματά της, ιδιαίτερα δε προέβη στην άσκηση
προσφυγών οι οποίες εκδικάστηκαν την 02.12.2019. Επί των προσφυγών της Εταιρείας εκδόθηκαν οι με αριθμό
3161/2020, 3167/2020 3170/2020, 3172/2020, 3174/2020 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οι
οποίες έκαναν πλήρως αποδεκτές τις προσφυγές της Εταιρείας, διέταξαν δε την έντοκη επιστροφή των όποιων
καταβληθέντων από την Εταιρεία ποσών σε αυτήν. Επί της τελευταίας προσφυγής εκδόθηκε η με αριθμό 3655/2020
απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε εν μέρει αποδεκτή την προσφυγή της Εταιρείας,
διέταξε ωστόσο την έντοκη επιστροφή των όποιων καταβληθέντων από την Εταιρεία ποσών σε αυτήν. Η προθεσμία για
άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο τελεί σε αναστολή λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας
Covid-19. Ωστόσο η Εταιρεία πιθανολογεί ότι έχει ισχυρές πιθανότητες για δικαίωσή της ακόμα και αν το Δημόσιο
ασκήσει αναίρεση και ως εκ τούτου έλυσε τις σχετικές προβλέψεις.
Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 188/0/1118/06.07.2020 εντολής ελέγχου, που επιδόθηκε στις 07.07.2020, διενεργήθηκε στην
Εταιρεία φορολογικός έλεγχος από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων για την χρήση 2014.
Στις 31.12.2020 η φορολογική αρχή προέβη στην κοινοποίηση (μεταξύ άλλων) στην Εταιρεία της από 30.12.2020
Εκθέσεως Τακτικού Ελέγχου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας φορολογικής περιόδου 01.10.2013-30.09.2014, και της υπ’
αριθ. 590 30/12/2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας χρήσης 2013/2014,
με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της Εταιρείας φόρος προστιθέμενης αξίας μετά προσαυξήσεων συνολικού ύψους
993.806,39 ευρώ, εκ των οποίων η Εταιρεία αμφισβητεί συνολικό ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας μετά προσαυξήσεων
συνολικού ύψους 993.806,39 ευρώ.
Η Εταιρεία κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή την 29.03.2021 κατά της προαναφερθείσας πράξης, με την οποία ζητά την
ακύρωσή της εν λόγω πράξης – άλλως δε και όλως επικουρικώς την τροποποίησή της – για τους σε αυτήν
επικαλούμενους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους.
Για το παραδεκτό της άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής η Εταιρεία μας έχει προκαταβάλει (δια συμψηφισμού) το
100% των αμφισβητούμενων ποσών συνολικού ύψους 993.806,39 ευρώ.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι έχει καταχωρήσει επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη τυχόν κινδύνων που θα
προκύψουν από την εκδίκαση των ανωτέρω προσφυγών.
Για τη χρήση 2020 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 65α, του Νόμου 4174/2013. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση
της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν
και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
iii)

Εγγυητικές επιστολές-λοιπές εξασφαλίσεις:

Οι εγγυητικές επιστολές για τη χρήση που έληξε την 30ην Σεπτεμβρίου 2020 και 30ην Σεπτεμβρίου 2019 αναλύονται ως
ακολούθως:
30.09.2020
30.09.2019
Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς,
καλή εκτέλεση συμβάσεων και λήψη προκαταβολών
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40.710.008,00

41.187.467,68
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iv)

Μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων (Ως μισθωτής):

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 30ην
Σεπτεμβρίου 2020 και 30ην Σεπτεμβρίου 2019 έχουν ως ακολούθως:
30.09.2020
30.09.2019
Πληρωτέα
Εντός 1 έτους
665.032,69
822.451,56
Από 2 μέχρι 5 έτη
994.451,90
1.408.046,89
Πάνω από 5 έτη
0,00
0,00
Σύνολο
1.659.484,59
2.230.498,45
v)

Μελλοντικά εισπρακτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων (Ως εκμισθωτής):

Τα ελάχιστα μελλοντικά εισπρακτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 30ην
Σεπτεμβρίου 2020 και 30ην Σεπτεμβρίου 2019 έχουν ως ακολούθως:
30.09.2020
Πληρωτέα
Εντός 1 έτους
Σύνολο

30.09.2019

58.838,81
58.838,81

67.905,00
67.905,00

32.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων δεν συνέβησαν άλλα
γεγονότα που να έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως και θα έπρεπε να
αναφερθούν σε αυτές.

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2021

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. , ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
TΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

JOHANN GOETTLER
C4V5PG2VN

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ

ΑΚ 847289

Αρ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
Ο.Ε.Ε 0011509
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Η από 29.04.2021 ετήσια έκθεση διαχειρίσεως αφορώσα στις δραστηριότητες της
Εταιρείας για την κλησθείσα εταιρική χρήση 2019/2020 υποβάλλεται στη Γενική
Συνέλευση και περιλαμβάνεται ανωτέρω στις υποβληθείσες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.

Ακολούθως των ανωτέρω, υποβάλλεται στη Συνέλευση η από 5.5.2021 έκθεση
ελέγχου της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «ERNST & YOUNG
(ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ) ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», η οποία
περιλαμβάνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, καθώς και την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τη
μεταφορά κερδών χρήσεως και συγκεκριμένα ομόφωνα αποφασίζει όπως τα κέρδη
χρήσεως 2019/2020 ΕΥΡΩ 2.524.585,43, μετά την αφαίρεση ΕΥΡΩ 126.229,27 για
τακτικό αποθεματικό, μεταφερθούν στα κέρδη εις νέον.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η μέτοχος Siemens
International Holding B.V., όπως εκπροσωπείται από την κα. Kωνσταντίνα
Κυριακοπούλου, και η μέτοχος Siemens Aktiengesellschaft, όπως εκπροσωπείται από
τον κ. Ιωάννη Τσαλαμιδά, εκπροσωπούντων το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας, εγκρίνουν παμψηφεί τη συνολική διαχείριση για την
κλεισθείσα εταιρική χρήση 2019/2020.
Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η μέτοχος Siemens
International Holding B.V., όπως εκπροσωπείται από την κα. Κωνσταντίνα
Κυριακοπούλου, και η μέτοχος Siemens Aktiengesellschaft, όπως εκπροσωπείται από
τον κ. Ιωάννη Τσαλαμιδά, εκπροσωπούντων το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας απαλλάσσουν παμψηφεί τους ορκωτούς ελεγκτές από πάσα
ευθύνη για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2019/2020.
Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση
ορίζει παμψηφεί ελεγκτές για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020/2021 την εις

Αμαρούσιον Αττικής και επί Οδού Χειμάρρας αρ. 8β, εδρεύουσα ελεγκτική ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ERNST & YOUNG (ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ) ΕΛΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.».
Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση
λαμβάνει γνώση των αμοιβών που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις τους και τις
εγκρίνει ομόφωνα.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η γενική συνέλευση
αποφασίζει ομοφώνως την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά
δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000,00) ΕΥΡΩ με την ακύρωση τριών εκατομμυρίων
επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.750.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής
αξίας 4,00 ΕΥΡΩ εκάστης, με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου κεφαλαίου στους
μετόχους δια της καταβολής σε αυτούς μετρητών κατ’ αναλογία προς το ποσοστό της
συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο ως εξής:
(α) όσον αφορά στον μέτοχο Siemens Ιnternational Holding B.V., ο οποίος κατέχει
5.381.619 ονομαστικές μετοχές που ανέρχονται περίπου στο 70,46% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί ακύρωση 2.642.128
μετοχών του, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ εκάστης, και συνεπώς στον εν λόγω μέτοχο
θα επιστραφεί το ποσό των ΕΥΡΩ 10.568.512,00 σε μετρητά.
(β) όσον αφορά στον μέτοχο Siemens Aktiengesellschaft, ο οποίος κατέχει 2.256.570
ονομαστικές μετοχές που ανέρχονται περίπου στο 29,54% του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί ακύρωση 1.107.872 μετοχών του,
ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ εκάστης, και συνεπώς στον εν λόγω μέτοχο θα
επιστραφεί το ποσό των ΕΥΡΩ 4.431.488,00 σε μετρητά.
Κατόπιν της ως άνω μείωσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
σε δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι
(15.552.756,00) ΕΥΡΩ είναι δε διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα
οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (3.888.189) μετοχές ονομαστικής αξίας 4,00
ΕΥΡΩ έκαστης, όσον αφορά δε στους μετόχους της Εταιρείας Siemens Ιnternational
Holding B.V. και Siemens Aktiengesellschaft, η πρώτη εξ αυτών θα κατέχει 2.739.491
κοινές ονομαστικές μετοχές (70,46% του μετοχικού κεφαλαίου) και η δεύτερη

1.148.698 κοινές ονομαστικές μετοχές (29,54% του μετοχικού κεφαλαίου).
Σε συνέχεια των ανωτέρω η συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση των
άρθρων 6 και 60 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:
α) Την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού ως εξής:
«Άρθρο 6 - Κεφάλαιο

1.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια

πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (15.552.756,00) ΕΥΡΩ
ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα
οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (3.888.189) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας τεσσάρων (4,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο υπέστη, από την σύσταση της εταιρείας, τις αυξομειώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 60 του καταστατικού αυτού.»

β) Την τροποποποίηση του άρθρου 60 ως ακολούθως:
«Άρθρο 60 - Μετοχικό κεφάλαιο

1.

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε από το αρχικό καταστατικό σε δραχμές

15.000.000, διηρημένο σε 1.500 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε
μία και κατεβλήθη ολόκληρο σε μετρητά (ΔΑΕ 395 της 2.12.1938).
2.

Μετά την προσαρμογή του ΒΔ της 14/27.11.1955 το μετοχικό κεφάλαιο

μειώθηκε σε δραχμές 239.574,50 και στη συνέχεια αυξήθηκε σταδιακά, με
καταβολές των μετόχων σε μετρητά και κεφαλαιοποιήσεις δανείων και υποχρεώσεων
προς τους μετόχους καθώς και της υπεραξίας από τις νόμιμες αναπροσαρμογές της
αξίας παγίων, και ανήλθε το έτος 1983 σε δραχμές 1.033.000.000,διηρημένο σε
1.033.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης, όπως αναφέρεται
αναλυτικά στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 292, της 18.2.1983, της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως.
3.

Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολές από τους

μετόχους σε μετρητά:
(α)

με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως της 4.9.1984 κατά δραχμές
278.000.000 (ΤΑΕ & ΕΠΕ 2780 της 12.9.1984),

(β)

με απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως της 19.8.1985 κατά δραχμές
338.000.000 (ΤΑΕ & ΕΠΕ 3149 της 17.9.1985),

(γ)

με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως της 31.3.1987 κατά δραχμές
425.000.000 (ΤΑΕ & ΕΠΕ 1156, της 4.6.1987),

(δ)

με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως της 31.3.1988 κατά δραχμές
437.000.000 (ΤΑΕ & ΕΠΕ 946, της 17.5.1988),

για τις οποίες αυξήσεις εκδόθηκαν αντίστοιχες νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας
δραχμών 1.000 η κάθε μία.
4.

Με απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων, της 6ης

Δεκεμβρίου 1989, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 118.341.000 με
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την υποχρεωτική αναπροσαρμογή της αξίας των
ακινήτων της εταιρείας, κατά δραχμές 102.939.001 με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων
που δεν είχαν αναληφθεί από τους μετόχους και κατά δραχμές 188.719.999 με
μετρητά, δηλαδή κατά συνολικά 410.000.000 δραχμές, και εκδόθηκαν 410.000 νέες
μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.
5.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων, της 29ης

Μαρτίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 570.053.593 με
κεφαλαιοποίηση μερισμάτων, που δεν είχαν αναληφθεί από τους μετόχους, και κατά
δραχμές 1.946.407 με μετρητά, δηλαδή κατά συνολικά 572.000.000 δραχμές, και
εκδόθηκαν 572.000 νέες με- τοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.
6.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων, της 31ης

Μαρτίου 1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 346.350.000 με
κεφαλαιοποίηση μερισμάτων, που δεν είχαν αναληφθεί από τους μετόχους, και κατά
δραχμές 6.750.000 με μετρητά, δηλαδή κατά συνολικά 353.100.000 δραχμές, και
εκδόθηκαν 353.100 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.
7.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 31ης

Μαρτίου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 230.500.000 με
κεφαλαιοποίηση μερισμάτων, που δεν είχαν αναληφθεί από τους μετόχους και
εκδόθηκαν 230.500 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.
8.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 31ης

Μαρτίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 150.000.000 με

κεφαλαιοποίηση μερισμάτων, που δεν είχαν αναληφθεί από τους μετόχους και
εκδόθηκαν 150.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.
9.

Με την συγχώνευση στην εταιρεία της "ΣΗΜΕΝΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ"

σύμφωνα με απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 25ης
Αυγούστου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 161.420.000, για
τις οποίες εκδόθηκαν 161.420 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η
κάθε μία, που παραδόθηκαν στους μετόχους της συγχωνευθείσης εταιρείας.
10.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 22ας

Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 855.980.000, από
τις οποίες δραχμές 854.767.674 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει
του Ν. 2065/92, δραχμές 860.000 από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων του
Ν.1839/89 της κατά την προηγούμενη παράγραφο 9 συγχωνεύσεως και δραχμές
352.326 σε μετρητά, και εκδόθηκαν 855.980 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας
δραχμών 1.000 η κάθε μία.
11.

Με απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 28ης

Σεπτεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 330.731.000 με
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 και εκδόθηκαν
330.731 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.
12.

Με απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 15ης

Ιανουαρίου 2002 αποφασίστηκε: α) η μετατροπή του υφισταμένου μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ ως εξής: 5.574.731.000 δραχμές ÷
340,75 = 16.360.179,02 ΕΥΡΩ β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
κατά ΕΥΡΩ 4.120,98 ή δραχμές 1.404.224, εκ των οποίων ΕΥΡΩ 4.014,67 ή δραχμές
1.367.999 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων
βάσει του Ν. 2065/92 και ΕΥΡΩ 106,31 ή δραχμές 36.225 με κεφαλαιοποίηση
έκτακτων φορολογηθέντων αποθεματικών προς στρογγυλοποίηση, ούτως ώστε το
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, από ΕΥΡΩ 16.360.179,02 ή δραχμές 5.574.731.000
να ανέλθει σε ΕΥΡΩ 16.364.300,00 ή δραχμές 5.576.135.225, και γ) η μετατροπή
της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 1.000 σε ΕΥΡΩ 2,9347
(1.000÷340,75= 2,9347) και η κατόπιν τούτου αύξηση της ονομαστικής αξίας αυτής
κατά ΕΥΡΩ 1,0653 ή δραχμές 363 σε συνολικά ΕΥΡΩ τέσσερα (4,00) ή δραχμές
1.363, η ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών από 5.574.731 σε 4.091.075,
η ακύρωση του συνόλου των υφισταμένων 5.574.731 μετοχών ονομαστικής αξίας
δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και την ως άνω έκδοση 4.091.075 νέων μετοχών

ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ΕΥΡΩ και αναδιανομή αυτών στους μετόχους
κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας.
13.

Με απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 20ης

Ιουνίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 286.064,00, εκ των
οποίων ΕΥΡΩ 286.061,68 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.
2065/92 και ΕΥΡΩ 2,32 από φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά προς
στρογγυλοποίηση και εκδόθηκαν 71.516 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ
4,00 η κάθε μία.
14.

Δυνάμει αποφάσεως που ελήφθη κατά την τακτική γενική συνέλευση των

μετόχων της 31ης Μαρτίου 2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 6.761.900,00 διά κεφαλαιοποιήσεως δανείων της εταιρείας
με την έκδοση 1.690.475,00 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,00
ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης 84,00 ΕΥΡΩ εκάστη.
15.

Δυνάμει αποφάσεως που ελήφθη κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των

μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 272.992,00, εκ των οποίων ΕΥΡΩ 272.988,21 με
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 και ΕΥΡΩ 3,79 από
φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά προς στρογγυλοποίηση και εκδόθηκαν 68.248
νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 4,00 η κάθε μία.
16.

Δυνάμει αποφάσεως που ελήφθη κατά την τακτική γενική συνέλευση των

μετόχων της 31ης Μαρτίου 2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 2.495.000,00 διά πληρωμής τοις μετρητοίς από τους
μετόχους με την έκδοση 623.750 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
4,00 ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης 84,00 ΕΥΡΩ εκάστη.
17.

Δυνάμει της από 5ης Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεως του Διοικητικού

Συμβουλίου διαπιστώθηκε η μη καταβολή της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που
αποφασίστηκε κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 31ης Μαρτίου
2011 και το κεφάλαιο επαναφέρεται στο πριν την αύξηση ποσό δια της σχετικής
τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι
(23.685.256,00) ΕΥΡΩ.
18.

Δυνάμει αποφάσεως της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των

μετόχων της 17ης Απριλίου 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 5.445.000,00 διά καταβολής τοις μετρητοίς από τους

μετόχους με την έκδοση 1.361.250 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
4,00 ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης 84,00 ΕΥΡΩ εκάστη.
19.

Δυνάμει αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της 28ης Φεβρουαρίου 2013 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 362.500,00 διά καταβολής τοις μετρητοίς από
τους μετόχους με την έκδοση 90.625 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
4,00 ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης 84,00 ΕΥΡΩ εκάστη.
20.

Δυνάμει αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της 17ης Φεβρουαρίου 2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 1.060.000,00 διά καταβολής τοις μετρητοίς από
τους μετόχους με την έκδοση 265.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
4,00 ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης 84,00 ΕΥΡΩ εκάστη.
21.

Δυνάμει αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης

Μαΐου 2021 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά
ΕΥΡΩ 15.000.000,00 με την ακύρωση 3.750.000 κοινών ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας 4,00 ΕΥΡΩ εκάστης.»
Ακολούθως των ως ανω τροποποιήσεων, η γενική συνέλευση αποφασίζει
ομόφωνα την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν τούτου και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος αναγιγνώσκεται το παρόν
πρακτικό και ο πρόεδρος κηρύσσει το πέρας της συνελεύσεως.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματεύς

Ιωάννης Τσαλαμιδάς

Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της γενικής συνελεύσεως των
μετόχων της εις Αμαρούσιον εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμίαν
«ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Ηλεκτροτεχνικών Έργων και Προϊόντων».
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