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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ABB Α.Ε.») ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

01/01/2021-31/12/2021) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για τη χρήση 2021 την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «Έκθεση»), καθώς και να υποβάλλουμε προς έγκριση τις 

συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα Έκθεση απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας για 

τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 και περιέχει τον απολογισμό των 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και μεταβολών της χρήσεως, την αναφορά των 

σημαντικών γεγονότων κατά το 2021 καθώς και την ανάλυση των προοπτικών και κινδύνων που 

αναμένονται κατά το 2022. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τρία μέλη και η σύνθεσή 

του είναι η ακόλουθη: 

1. Απόστολος Πετρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Παναγιώτης Μαυροειδής, Αντιπρόεδρος 

3. Τσιλιάκου Μαρία, Μέλος 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

Απολογισμός για την κλειόμενη χρήση 

Το 2020,ο Όμιλος ΑΒΒ σε συνέχεια των οργανωτικών αλλαγών που ξεκίνησαν το 2019,ανακοίνωσε 

την απόσχιση του κλάδου της ανάπτυξης,μηχανικής,παραγωγής,διανομής,συντήρησης και 

επισκευής συστημάτων στροβίλων-υπερπληρωτών(turbocharging systems) και άλλων συναφών 

τεχνικών προϊόντων και λύσεων με σκοπό είτε την μεταπώληση του είτε την είσοδό του στο 

χρηματιστήριο.Η παραπάνω απόσχιση είχε στόχο την περαιτέρω κερδοφορία του ομίλου καθώς 

και την  στοχοπροσήλωση στους ηγετικούς τομείς της εταιρείας οι οποίοι είναι ο κλάδος του 

αυτοματισμού και ο κλάδος των ηλεκτρολογικών λύσεων. 

Σε τοπικό επίπεδο ,στις 10 Αυγούστου του 2021 ιδρύθηκε η εταιρεία «TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στις 27 Οκτωβρίου του 2021 υπογράφηκε η σύμβαση 

αγοραπωλησίας του κλάδου μεταξύ της ABB Ελλάδος και της TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.Στις 31 Οκτωβρίου του 2021 έγινε η μεταβίβαση του 

συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου με τίμημα Ευρώ 

25.375.000,00 όπως προέκυψε από την έκθεση αποτίμησης της, στις 02/12/2021 με το 

περιεχόμενο και τον τύπο των άρθρων 17 και 19 του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Νόμου 

4172/2013 ,την οποία εκπόνησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί 

Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.» .Η Εταιρεία TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ξεκίνησε την λειτουργία της την 1η  Νοεμβρίου 2021.Η εταιρεία έπραξε τα αντίστοιχα 



 

  2 

για το υποκατάστημα της Κύπρου ,αποφασίζοντας στις 26 Νοεμβρίου την μεταβίβαση/πώληση 

του επιχειρησιακού κλάδου της ανάπτυξης,μηχανικής,παραγωγής,διανομής,συντήρησης και 

επισκευής συστημάτων στροβίλων-υπερπληρωτών(turbocharging systems) και άλλων συναφών 

τεχνικών προϊόντων και λύσεων και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα που διατηρεί η πιο πάνω 

αναφερόμενη εταιρεία στην Κύπρο.Η πώληση υλοποιήθηκε/αναγνωρίστηκε στα βιβλία του 

υποκαταστήματος στις 30 Νοεμβρίου του 2021. 

Όπως προκύπτει από τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των  Ευρώ 100.838.045,71 έναντι Ευρώ 

106.335.746,19 της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,17%.    

Το μικτό περιθώριο κέρδους της χρήσεως 2021 παρουσίασε μείωση κατά Ευρώ 1.871.625,97 και 

διαμορφώθηκε σε ποσοστό 18,95%  έναντι 19,73% της προηγούμενης χρήσεως. Η ελαφρά μείωση 

του ποσοστού του μικτού περιθωρίου κέρδους προήλθε κατά κύριο λόγω από την αύξηση του 

κόστους αγοράς των εμπορευμάτων.    

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 7.778.147,42 το 2021 έναντι Ευρώ 

8.599.985,65 το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων το 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 7.007.179,99  έναντι 

Ευρώ 7.806.109,43 το 2020, ως συνέπεια κυρίως της  μείωσης του κύκλου εργασιών. 

 

Στόχοι και προοπτικές για το 2022 
 

Το μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα παρουσίασε βελτίωση 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, με το ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές να διαμορφώνεται σε 7,8%.Επιπλέον η ρευστότητα στην 

αγορά σημείωσε σημάδια επιβράδυνσης λόγω της πανδημίας του Covid-19 , των αναγκαίων 

μέτρων αναχαίτισής του και του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. 

 

Ωστόσο, το 2022, ο κόσμος βιώνει  ακόμα την επίδραση της  πανδημίας της νόσου Covid-19, της 

οποίας η πρόβλεψη των επιχειρηματικών και οικονομικών της επιπτώσεων, σε πλήρη έκταση και 

διάρκεια, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν η τρέχουσα 

εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία,η αβεβαιότητα που κυριαρχεί σε ενεργειακό επίπεδο και η 

αύξηση του πληθωρισμού. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί την επίδραση από τις 

αυξανόμενες τιμές των εμπορευμάτων και του αυξημένου κόστους ενέργειας και μεταφοράς των 

αγαθών.Συνεπώς, το πλήρες εύρος των συνεπειών όλων των παραπάνω για τις λειτουργικές και 

οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας ΑΒΒ Α.Ε. είναι αβέβαιο και θα εξαρτηθεί από διάφορους 

παράγοντες που υπερβαίνουν τον έλεγχό της. Αυτοί οι παράγοντες συναρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό με τη διάρκεια της πανδημίας,τη διάρκεια του πολέμου αλλά και της ενεργειακής κρίσης. 

Το εύρος των πιθανών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία είναι δύσκολο να προβλεφθεί και 

οι προοπτικές για το 2022 εξαρτώνται και αυτές από τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία θα 

συνεχίσει να επηρεάζει τις διαφορετικές περιοχές ανά την υφήλιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η 

διάρκεια του πολέμου. Παρόλα τα παραπάνω, με δεδομένο τον υφιστάμενο όγκο ανεκτέλεστων 

παραγγελιών και τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες, η επίδραση από τον 

Covid-19 τόσο σε μακροπρόθεσμο (επιχειρηματικά), όσο και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 

(χρηματοοικονομικά) για την ΑΒΒ Α.Ε. ,αναμένεται να είναι περιορισμένη. Συνεπώς, η Εταιρεία 

παραμένει αισιόδοξη για το 2022 παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Διοίκηση 

εκτιμά διαρκώς την κατάσταση που επικρατεί στις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρία 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι γίνονται έγκαιρα όλες οι αναγκαίες ενέργειες που θα 

εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και την κερδοφορία της  

 

Στόχος της Εταιρείας για το 2022 αποτελεί η αύξηση του όγκου των παραγγελιών και των 

πωλήσεων καθώς και η αύξηση του ρυθμού  ανάπτυξης της Εταιρείας σε σύγκριση με το ρυθμό 

ανάπτυξης της αγοράς. 
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Χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας  
 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 κρίνεται 

ικανοποιητική. Οι σημαντικότερες μεταβολές στα στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Θέσης της 

Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

- Στα κονδύλια των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζονται δικαιώματα 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων ύψους ΕΥΡΩ 1.111.347,06, όπως περιγράφεται στη σημείωση 

4 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Επίσης, κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, 

προέκυψαν μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις, οι οποίες 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 714.415,41 και ΕΥΡΩ 402.176,49 αντίστοιχα. 

- Οι απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια και οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

αυξήθηκαν  κατά ΕΥΡΩ 26.626.255,21 σε συνάρτηση και με την πώληση του κλάδου των 

turbochargers. 

- Οι μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στη συνημμένη 

κατάσταση ταμειακών ροών. 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 33.342.213,79 έναντι 

Ευρώ 14.712.683,06 της προηγούμενης χρήσεως, ως αποτέλεσμα των κερδών της χρήσης και της 

πώλησης του κλάδου των turbochargers και πραγματοποιήθηκε διανομή μερίσματος ποσού 

Ευρώ 7.076.282,78 κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 

- Οι υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια και οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

αυξήθηκαν  κατά ΕΥΡΩ 2.902.991,68 λόγω αυξημένων υποχρεώσεων προς τις συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις καθώς και λόγω των αυξημένων προκαταβολών των πελατών κατά τη διάρκεια 

της τρέχουσας χρήσης. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων παρατίθενται ορισμένοι 

βασικοί αριθμοδείκτες στην ενότητα 2 της παρούσας Έκθεσης. 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει σαν πρωταρχικό στόχο της διαχείρισης κεφαλαίου της 

Εταιρείας, να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθμισης, καθώς και 

των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες 

της Εταιρείας και να μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να 

διατηρήσει τους στόχους μόχλευσης σύμφωνα με ένα προφίλ υψηλού επιπέδου φερεγγυότητας. 

Η Εταιρεία ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας το δείκτη καθαρού δανεισμού 

προς τα λειτουργικά κέρδη όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση 24 των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση 

κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις δύο χρήσεις έχουν ως εξής: 
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3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η Εταιρεία διατηρεί συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης του κινδύνου οι οποίες εφαρμόζονται  

προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει, να τίθενται 

όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης 

κινδύνου και τα σχετικά συστήματα της Εταιρείας εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενημερώνονται 

με τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. 

Η Εταιρεία από την συναλλακτική της δραστηριότητα εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους: 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή 

τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης 

εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα. Τα πιστωτικά όρια ορίζονται 

για κάθε πελάτη και επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. 

Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται 

ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων 

τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι  πελάτες 

που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών. 

Ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του, η Εταιρεία για την εξασφάλιση των 

απαιτήσεων της ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις (π.χ εγγυητικές 

επιστολές). 

 2021 2020 

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 

(Μεικτά αποτελέσματα/ Πωλήσεις) 
18,95% 19,73% 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

(Αποτελέσματα μετά από φόρους/ Πωλήσεις) 
4,60% 5,36% 

Δανειακής Επιβάρυνσης 

(Δάνεια / Ίδια κεφάλαια) 
32,99% 111,47% 

Ρευστότητας 

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) 

145,36% 109,42% 

Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 

(Αποτελέσματα μετά από φόρους / Ίδια 
Κεφάλαια) 

13,91% 38,77% 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

(Αποθέματα/ Κόστος Πωλ.) x 365 ημέρες 
48 40 

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων 

(Εμπορικές απαιτήσεις+απαιτήσεις από 
Κατασκευαστικά Συμβόλαια/ Πωλήσεις) x 365 
ημέρες 

115 129 

Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων 

(Εμπορικοί Πιστωτές/ Κόστος Πωλ.) x 365 ημέρες 
121 97 
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Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της 

για ζημιές σε σχέση με τους πελάτες. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζημιές 

απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι θα 

πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. 

Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο αδυναμίας της Εταιρείας να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία 

για την διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα 

έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από 

συνήθεις αλλά και ασυνήθιστες συνθήκες. 

Κίνδυνος αγοράς- διακύμανσης τιμών 
 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται σε ενδεχόμενη αλλαγή τιμών, όπως οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες και τα επιτόκια, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των 

χρηματοοικονομικών της μέσων, καθώς επίσης και σε μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας των εταιρειών του κλάδου.  

Η Εταιρεία δεν διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο να διαταραχθεί η θέση της στην αγορά καθώς διαθέτει 

ισχυρή ανταγωνιστική θέση και επιπλέον η προμήθεια των εμπορευμάτων της γίνεται κυρίως από 

εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει.Παρ’όλα αυτά η αύξηση των τιμών λόγω της ανόδου του 

πληθωρισμού και της αυξητικής τάσης των τιμών ενέργειας ενδέχεται να έχει ένα αντίκτυπο στα 

αποτελέσματα του 2022. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της στο λειτουργικό της 

νόμισμα που είναι το ευρώ. Κατά συνέπεια, η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο 

αναφορικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε νόμισμα άλλο από το λειτουργικό της 

νόμισμα είναι περιορισμένη.  Τα νομίσματα στα οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές 

είναι κυρίως το δολάριο ΗΠΑ και το Ελβετικό Φράγκο και κατά κύριο λόγο αφορούν τις αγορές 

εμπορευμάτων της Εταιρείας.  

Διαχρονικά η Εταιρεία αντισταθμίζει το μεγαλύτερο μέρος της εκτιμώμενης έκθεσης της σε ξένα 

νομίσματα σε σχέση με τις προβλεπόμενες πωλήσεις και αγορές καθώς και τις απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα συνάπτοντας συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος 

μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury Department) της μητρικής εταιρείας για 

την αντιμετώπιση του κινδύνου μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών τα οποία λήγουν 

κατά κύριο λόγο σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία αναφοράς των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Όταν κριθεί απαραίτητο, τα συμβόλαια αυτά ανανεώνονται 

κατά τη λήξη τους.  

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και συνεπώς δε διαφέρουν από το 

λειτουργικό της νόμισμα.  

 

Κίνδυνος επιτοκίων 
 

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω 

τραπεζικού δανεισμού και δανεισμού από συνδεδεμένα μέρη, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα 

αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική 

επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. 
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Το επιτόκιο δανεισμού σχετίζεται με το IBOR πλεόν ένός περιθωρίου κέρδους που εχει 

συμφωνηθεί με την μητρική εταιρεία. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τακτικά τις 

μεταβολές των επιτοκίων και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να μετριάσει την όποια 

αρνητική επίπτωση από τις μεταβολές των επιτοκίων. 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Εταιρεία αποτελεί η ανάπτυξη ενός λειτουργικού και 

διοικητικού μοντέλου που να στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις: 

 • Πρόληψη της ρύπανσης 

 • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και 

 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία 

Γενικά η επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρείας δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, 

ωστόσο γίνεται διαρκώς παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων της. 

 

Στην Εταιρεία, εφαρμόζονται όλες οι πολιτικές και τα προγράμματα σε όλες τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες του ομίλου στον οποίο ανήκει για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της 

χρήσης του νερού και των πρώτων υλών, και παράλληλα για την αύξηση στο μέγιστο δυνατό των 

υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν. Πέραν αυτών για τον εξορθολογισμό των 

δραστηριοτήτων προμηθειών, ανεφοδιασμού και συσκευασίας έχει ενταχθεί σε όλες τις 

δραστηριότητες η εξάλειψη των επικίνδυνων υλικών από τα παραγόμενα προϊόντα και τους 

εξοπλισμούς. 

Η Εταιρεία παράγει, διανέμει και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς τους χρήστες και 

το περιβάλλον. Όλα τα εργοστάσια κατασκευής των προϊόντων της είναι πιστοποιημένα με το 

πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EMS ISO 14001.  

Η Εταιρεία συμμετέχει σε συνεργασία με επίσημους φορείς, όπως η Ελληνική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α., η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ., η ΑΦΗΣ ΑΕ, σε προγράμματα ανακύκλωσης 

συσκευασιών, χαρτιού, αλουμινίου, συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών 

καθώς και μπαταριών, που υλοποιούνται από τις εταιρείες αυτές. 

 

Η Εταιρεία έχει εντάξει στο Οργανόγραμμά της Υπεύθυνο Περιβάλλοντος ο οποίος αναφέρεται 

απ’ ευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος σε συνεργασία με όλους 

τους Επιχειρηματικούς και Κατασκευαστικούς Τομείς επιτηρεί και θέτει στόχους βελτίωσης 

στους περιβαλλοντικούς δείκτες όπως αυτοί ορίζονται από την Ευρωπαϊκή, την Ελληνική 

Νομοθεσία αλλά και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς. 

Ετησίως συντάσσεται Αναφορά Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με 

το πρότυπο GRI-4, η οποία εντάσσεται στον Ετήσιο Απολογισμό του Ομίλου ΑΒΒ στον οποίο 

ανήκει η Εταιρεία. 

 

Στις στέγες των κτιρίων των κεντρικών γραφείων της στην Μεταμόρφωση, η Εταιρεία έχει 

εγκαταστήσει από το 2012 φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 71,9 kWp. Με τη λειτουργία του πάρκου 

αποτρέπεται η εκπομπή περισσότερων από 80 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. 

 

Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα κτίρια που αποτελούν υπόδειγμα εξοικονόμησης ενεργειακών 

πόρων, είναι σχεδιασμένα βιοκλιματικά και χρησιμοποιούν έξυπνα συστήματα διαχείρισης 

κτιρίων με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αυτοπαρακολούθησης και αυτοβελτίωσης. 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία επιδιώκει τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων υγείας και ασφάλειας και την 

υλοποίηση οργανωμένων δράσεων για την προστασία των εργαζομένων της. Κυρίαρχος στόχος 

αποτελεί η εξάλειψη των συμβάντων και η κατανόηση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από 

το σύνολο των εργαζομένων. 
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Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το βασικότερο μοχλό εξέλιξης και ανάπτυξης της Εταιρείας. 

Έχοντας αναγνωρίσει τη σημαντική συμβολή των εργαζομένων στην ευημερία της, η Εταιρεία, 

φροντίζει με συνέπεια και συνέχεια, για τη διατήρηση εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας, το 

οποίο χαρακτηρίζουν οι ίσες ευκαιρίες και τα ίσα δικαιώματα για όλους, η εμπιστοσύνη μεταξύ 

εργαζομένων και διοίκησης, η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση, η επικοινωνία «ανοιχτών 

θυρών» και οι δίκαιες αμοιβές.  

 

Βασική αρχή που διέπει την λειτουργία του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία αποτελεί η 

διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης 

σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του. Σειρά σχετικών επιμορφωτικών 

σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε και κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, όπως και τα 

προηγούμενα έτη, καθώς βασικό μέλημα της Εταιρείας είναι η διαρκής επικαιροποίηση της 

γνώσης και η διατήρηση του συνόλου του προσωπικού στην αιχμή της ενημέρωσης.  

 

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Υποκαταστήματα 
 
Η Εταιρεία με ημερομηνία 31.12.2021 διατηρεί τα παρακάτω υποκαταστήματα :  

 

α) Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης  
 

Το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης υποστηρίζει όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας στην Βόρειο Ελλάδα. 

 

β) Υποκατάστημα Κύπρου 

 

Το υποκατάστημα της Εταιρείας στην Κύπρο ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την εκτέλεση 

έργου κατασκευής Υποσταθμών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Έκτοτε το κατάστημα 

συνέχισε να λειτουργεί για να εξυπηρετεί τους εμπορικούς σκοπούς της Εταιρείας στη 

Κύπρο. 
 

Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Το Νοέμβριο του 2020 ο όμιλος ABB ανακοίνωσε την έναρξη των στρατηγικών βημάτων για την 

μετάβαση του τομέα των Turbochargers σε μια ξεχωριστή επιχείρηση δημιουργώντας μια νέα 

νομική οντότητα. Αυτό θα επιτρέψει στον όμιλο της ΑΒΒ να διερευνήσει την πιθανότητα 

εισαγωγής της νέας επιχείρησης στο χρηματιστήριο ή την πώλησή της σε έναν δυνητικό 

αγοραστή. Η επιχείρηση παγκοσμίως οργανώθηκε τοπικά, σε νέες νομικές οντότητες οι οποίες  

ανήκουν άμεσα ή έμμεσα σε μια εταιρεία συμμετοχών που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους 

νόμους της Ελβετίας. Η απόσχιση του κλάδου των Turbochargers με σκοπό είτε την πώληση του 

είτε την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο προβλέπεται να γίνει εντός του 2022. Τον Αύγουστο 

του 2021 , στην Ελλάδα συστήθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2021 η μεταφορά του 

κλάδου στη νέα εταιρεία από την ABB A.E. Επιπροσθέτως,κατά τη διάρκεια του 2022 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης της δραστηριότητας της TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υποκαταστήματος Κύπρου) όπου υπογράφηκε η σχετική 

συμφωνία στις 18 Φεβρουαρίου του 2022.Το τίμημα της πώλησης της δραστηριότητας, τόσο για 

την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο εξοφθληθηκε στις 7/1/2022 και αντίστοιχα στις 22/2/2022. 

Η ολοσχερής εξόφληση του δανείου πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2022. 
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Στις 22 Ιουλίου του 2022 ανακοινώθηκε από τον όμιλο ότι η εταιρεία Accelleron(πρώην ΑΒΒ 

Turbocharging παγκοσμίως) θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Ελβετίας. 

Η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές κυρώσεις που 

έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

έχουν δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον σε Ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο. Έμμεσες επιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της συνεπακόλουθης 

μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πελατών μας, ως αποτέλεσμα του αυξημένου 

ενεργειακού κόστους και της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.Η όποια συνολική τελική 

οικονομική επίδραση από την σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας στην παγκόσμια και την ελληνική 

οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, 

λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της 

τελικής κατάληξης, αλλά και λόγω των δευτερογενών επιπτώσεών της που αναφέρονται 

παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις 

σχετικές εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την 

οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης 

εγρήγορσης για τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης που να 

χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31 

Δεκεμβρίου 2021. 

7. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Εταιρεία  επιδιώκει τη μακροχρόνια ενίσχυση της χρήματοοικονομικής της αξίας, μέσω της 

ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, ενεργώντας με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε όλες τις 

διαδικασίες και ενέργειες των οργάνων της. Η Διοίκηση της Εταιρείας συμμετέχει στην 

αναγνώριση των κινδύνων και ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την έγκαιρη 

και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 

H Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει για μια μακρά σειρά ετών ,τις βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που προάγουν τη συνέχεια, τη συνέπεια και την 

αποτελεσματικότητα στον τρόπο λειτουργίας της, σύμφωνα με τους νόμους και τα σχετικά 

πρότυπα των μετόχων της (Ελβετικός Κώδικας Βέλτιστης Εταιρικής Διακυβέρνησης). 

Πέραν αυτών οι βασικές αρχές και κανόνες της Εταιρείας στα θέμα εταιρικής διακυβέρνησης 

καταγράφονται στο Καταστατικό της, στον Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της ΑΒΒ και 

στους εσωτερικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της (GRABB Manual) 

8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Με βάση την χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου  2021, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει την διανομή μερίσματος ύψους Ευρώ 

26.602.563,35 , το οποίο θα προέλθει εξ’ολοκλήρου από τα κέρδη της χρήσης που έληξε την 31η  

Δεκεμβρίου 2021. Η εν λόγω πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων. 
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

 

Έπειτα από την παρουσίαση του απολογισμού της Διαχείρισης της χρήσης 2021 τους κινδύνους 

και τους τρόπους διαχείρισης αυτών, καθώς και τις προοπτικές και την εξέλιξη της Εταιρείας για 

το 2022, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, 

καθώς επίσης και την παρούσα Έκθεση, για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 και να 

απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα 

πεπραγμένα της χρήσης 2021, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, αφού πρώτα σας 

ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρεία. 

 

 

 

 

 

                                                Μεταμόρφωση , 12 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

 

                                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ KAI ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    

Απ.Πετρόπουλος                     

 

 

 

 
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                       ΤΟ ΜΕΛΟΣ    

 

Π.Μαυροειδής         Μ.Τσιλιάκου 
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B.ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Στρατηγού Τόμπρα 3 
153 42 Αγία Παρασκευή 
Ελλάδα 
Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100 
Φαξ:         +30 210 60 62 111 

 

Προς τους Μετόχους της 
 
ASEA BROWN BOVERI BIOMHXANIKH TEXNIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPEIA 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ A.E. 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ASEA BROWN 
BOVERI BIOMHXANIKH TEXNIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPEIA ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
A.E. που αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 
2021, τις Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών 
Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις Σημειώσεις που 
περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ASEA BROWN 
BOVERI BIOMHXANIKH TEXNIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPEIA ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
A.E. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου 
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών 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 



 

  2 

γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», 
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί 
αυτών.  
Η γνώμη μας επί των Χρηματοοικονομικών 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι 
να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές 
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις Χρηματοοικονομικές 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.  
 

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 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 
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.  
 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στο σύνολό 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  
Στα πλαίσια 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 χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 
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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 αν 
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. 
Αν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων ή, αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη 
μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την 
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

— Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
μας. 
 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
 
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 (ή δεν αντιστοιχεί) με τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021. 

(β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την ASEA BROWN BOVERI 
BIOMHXANIKH TEXNIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPEIA ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ A.E. και το 
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 
 
 
 

Αναστάσιος Κυριακούλης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 ΑΜ ΣΟΕΛ 39291 
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ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 Σημ. 

01.01.2021 - 

31.12.2021 

01.01.2020 - 

31.12.2020 (*) 

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες    
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις 

προιόντων 
5α 

97.295.279,86 95.757.129,78 

Έσοδα από κατασκευαστικά συμβόλαια 3.542.765,85 10.578.616,41 

Σύνολο Εσόδων 100.838.045,71 106.335.746,19 

    

Κόστος πωλήσεων 

5β 

(79.298.820,49) (76.713.140,81) 

Κόστος έργων (2.431.893,75) (8.643.647,95) 

Συνολικό Κόστος (81.730.714,24) (85.356.788,76) 

    

Μικτό αποτέλεσμα  19.107.331,47 20.978.957,43 

    

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5γ 1.547.531,25 906.442,63 

Έξοδα διοίκησης 5β2 (4.994.639,47) (5.442.097,50) 

Έξοδα διάθεσης 5β3 (8.313.487,32) (8.104.173,22) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 5δ (84.702,71) (260.901,63) 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  7.262.033,22 8.078.227,71 

    

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5ε 22.588,18 15.848,79 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5ε (277.441,41) (287.967,07) 

Κέρδος εκμετάλλευσης  7.007.179,99 7.806.109,43  

   

Φόρος Εισοδήματος 6 (2.367.618,62) (2.102.024,89) 

Κέρδη μετά από τους φόρους  4.639.561,37 5.704.084,54 

Διακοπτόμενες Δραστηριότητες    

Κέρδη  μετά φόρων από διακοπτόμενες 

δραστηριότητες 4 20.825.533,21 1.047.441,14 

  25.465.094,58 6.751.525,68 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα      

   
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) επί 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών  16 284.311,29 483.928,62 

Φόρος που αντιστοιχεί σε στοιχεία του λοιπού 

συνολικού εισοδήματος 
4,6 

(62.548,48) (116.730,13) 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα  της χρήσης, καθαρά 

από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   
221.762,81 367.198,49 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  της χρήσης, καθαρά 

από φόρους από διακοπτόμενες δραστηριότητες 

 4 18.956,11 (3.172,17) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της 

χρήσης, καθαρά από φόρους  
25.705.813,50 7.115.552,00   

 

 
(*)Τα συγκεκριμένα κονδύλια της χρήσης του 2020 έχουν επαναδιατυπωθεί εξ’ αιτίας της αλλαγής  λογιστικής πολιτικής για το ΔΛΠ  19 

(Σημείωση 2.4). 
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ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

            (όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  31.12.2021 31.12.2020(*) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

 Σημ.   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 9.171.225,34 10.010.557,27 

Δικαιώματα χρήσης περουσιακών στοιχείων 4, 7 1.111.347,06 2.903.969,07 

Επενδύσεις σε ακίνητα  347.668,05 347.668,05 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 34.464,28 60.246,75 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 31.250,45 91.453,14 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις    6 1.799.113,91 2.117.695,43 

Σύνολο  12.495.069,09 15.531.589,71 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Εμπορεύματα 10 10.681.960,09 9.326.110,96 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 11 352.037,07 3.735.514,91 

Εμπορικές απαιτήσεις 12 31.410.109,72 33.875.858,54 

Λοιπές απαιτήσεις 13 32.735.150,50 259.668,63 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 3.724.366,14 8.706.205,20 

Σύνολο  78.903.623,52 55.903.358,24 

Σύνολο ενεργητικού  91.398.692,61 71.434.947,95 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 15 1.720.651,64 1.720.651,64 

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 15 11.766,80 11.766,80 

Λοιπά αποθεματικά 15 5.007.232,00 5.007.232,00 

Αποτελέσματα εις νέον  26.602.563,35 7.973.032,62 

Σύνολο  33.342.213,79 14.712.683,06 

    

Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 16 2.779.365,00 3.099.066,00 

Λοιπές προβλέψεις 17 279.481,79 128.826,20 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 25 714.415,41 2.405.811,82 

Σύνολο  3.773.262,20 5.633.704,02 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Εμπορικές υποχρεώσεις 18 27.045.072,14 22.629.752,36 

Λοιπές Υποχρεώσεις 19 4.923.469,17 5.977.649,87 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 25 402.176,49 505.874,08 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20 11.000.000,00 16.400.000,00 

Φόρος Εισοδήματος Πληρωτέος 6 6.597.223,46 1.234.987,31 

Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 11 460.170,93 918.318,33 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 21 3.855.104,43 3.421.978,92 

Σύνολο  54.283.216,62 51.088.560,87 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 91.398.692,61 71.434.947,95  

 
(*)Τα συγκεκριμένα κονδύλια της χρήσης του 2020 έχουν επαναδιατυπωθεί εξ’ αιτίας της αλλαγής  λογιστικής πολιτικής για το ΔΛΠ 19 

(Σημείωση 2.4) 
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            ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  

Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

01/01/2021-31/12/2021 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

       

    
01.01 - 

31.12.2021 

01.01 - 

31.12.2020(*) 

  Σημ.     

Λειτουργικές Δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   7.007.179,99 7.806.109,43 

Κέρδη προ φόρων από διακοπτόμενες δραστηριότητες   26.682.946,21 1.265.271,58 

Προσαρμογές για συμφωνία κέρδους προ φόρων με καθαρές 

ταμειακές ροές: 
   

Αποσβέσεις και απομειώσεις παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 
7 516.114,20 521.757,94 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7 708.867,56 569.928,35 

Αποσβέσεις και απομειώσεις άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 
8 27.081,79 24.100,14 

Ζημιές από συναλλαγματική διαφορά 5 75.705,38 156.164,74 

Ζημίες απο καταστροφή αποθεμάτων 5 620.502,46 88.775,14 

Ζημίες απο καταστροφή παγίων 7 3.913,81 35.665,59 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5 (22.588,18) (15.848,79) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5 277.441,41 287.967,07 

Κέρδη από πώληση δραστηριότητας  (23.636.825,39) (1.271.498,56) 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 10 (436.998,49) 193.642,73 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 11, 12 (27.487,79) (294.233,78) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 16 968.020,00 684.886,89) 

Λοιπές προβλέψεις  150.655,59 (57.730,79) 

Προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης:    

(Αύξηση)/Μείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων  (13.822.414,59) 883.636,56 

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων  2.942.680,25 (531.971,07) 

Αύξηση/(Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων  9.822.434,48 (6.046.882,01) 

   11.857.228,68 4.299.741,15 

Τόκοι εισπραχθέντες  22.588,18 15.848,79 

Τόκοι πληρωθέντες  (299.553,31) (266.621,73) 

Φόροι πληρωθέντες  (2.182.679,99) (94.089,19) 

Πληρωθείσες αποζημειώσεις απόλυσης προσωπικού  (979.107,00) (411.031,08) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες  8.418.476,56 3.543.847,94 

Επενδυτικές Δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 7, 8 (183.949,26) (362.627,85) 

Έσοδα από πώληση κλάδου  0,00 1.650.500,00 

Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες  (183.949,26) 1.287.872,15 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες    

Μερίσματα πληρωθέντα  (7.076.282,78) (8.813.819,04) 

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων  (5.400.000,00) 6.000.000,00 

Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις  (740.083,58) (759.778,89) 

Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (13.216.366,36) (3.573.597,93) 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 
 (4.981.839,06) 1.258.122,16 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 1 Ιανουαρίου  8.706.205,20 7.448.083,04 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 31 Δεκεμβρίου  3.724.366,14 8.706.205,20 

(*)Τα συγκεκριμένα κονδύλια της χρήσης του 2020 έχουν επαναδιατυπωθεί εξ’ αιτίας της αλλαγής  λογιστικής πολιτικής για το ΔΛΠ  19 

(Σημείωση 2.4) 
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ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

 

 

 
 

  Κεφάλαιο 

Αποθεματικό από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 

νέον Σύνολο  

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2020 1.720.651,64 11.766,80 5.007.232,00 8.813.819,04 15.553.469,48 

Επίπτωση από αλλαγή 

λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 

(Σημ. 2.4) μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 857.480,62 857.480,62 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2020  1.720.651,64 11.766,80 5.007.232,00 9.671.299,66 16.410.950,10 

Αποτελέσματα Περιόδου 0,00 0,00 0,00 6.751.525,68 6.751.525,68 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 0,00 0,00 0,00 364.026,32 364.026,32 

Διανομή στους μετόχους 0,00 0,00 0,00 (8.813.819,05) (8.813.819,05) 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2020 1.720.651,64 11.766,80 5.007.232,00 7.973.032,61 14.712.683,05 

Αποτελέσματα Περιόδου 0,00 0,00 0,00 25.465.094,59 25.465.094,59 

Αναλογιστικά κέρδη 0,00 0,00 0,00 240.718,92 240.718,92 

Διανομή στους μετόχους 0,00 0,00 0,00 (7.076.282,78) (7.076.282,78) 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2021 1.720.651,64 11.766,80 5.007.232,00 26.602.563,35 33.342.213,79 

 

  



ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  
Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά) 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 6 

 

 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η εταιρεία Asea Brown Boveri A.E. (εφεξής «ΑΒΒ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») καλύπτει στην Ελλάδα 

και την Κύπρο όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του ομίλου στον οποίο ανήκει, οι οποίες 

περιλαμβάνουν την εμπορία βιομηχανικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, την κατασκευή 

πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης υψηλών απαιτήσεων, τη μελέτη και εκτέλεση έργων καθώς 

και υπηρεσίες μετά την πώληση. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις της εταιρείας ASEA BROWN BOVERI LTD με 

έδρα την Ελβετία. Η Εταιρεία συστάθηκε το 1983 είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η 

διεύθυνση της έδρας της είναι 13Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη 

στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) καθώς και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) 

με αριθμό 4611/01ΑΤ/Β/86/195/98 και 000358101000 αντίστοιχα.  

 

 

Οι μέτοχοι της Εταιρείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΨΗΦΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ABB ASEA BROWN BOVERI LTD 

(ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ) 40.263 40.263 99,99% 

ABB VERWALTUNGS LTD 5 5 0,01% 

ΣΥΝΟΛΟ 40.268 40.268 100,00% 

 

  



ASEA BROWN BOVERI 
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά) 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 7 

2. Βάση σύνταξης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 
 

2.1   Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

 
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2021 (εφεξής οι «Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις»), έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) καθώς και τις σχετικές Διερμηνείες 

τους, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στις 25 Οκτωβρίου 2021 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν 

εφαρμοστεί πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 

 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας («going concern») και την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

2.2   Βάση παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ, το οποίο είναι το νόμισμα 

λειτουργίας της. Τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των σχετικών 

ποσών. 

 

2.3   Σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις:  

  
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε 

σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το 

γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε 

σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες,  τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 

τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται 

συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται 

αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν 

εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.   

 

Οι τομείς όπου απαιτείται υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις 

είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε 

χρήση. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να 

διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα 
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συντήρησης. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι κατά την ημερομηνία αναφοράς των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των περιουσιακών της στοιχείων. 

 

Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τον φόρο εισοδήματος 

απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της 

Εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής 

υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Είναι πιθανό να τεθούν σε γνώση της Εταιρείας νέα 

στοιχεία και πληροφορίες που να οδηγήσουν σε τροποποίηση της εκτίμησης σχετικά με την 

επάρκεια των σχηματισμένων τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που 

οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί 

από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 

εισοδήματος και της  χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών 

έχει λάβει χώρα. Επίσης, η Εταιρεία έχει εκτιμήσει ότι δεν υπάρχει πιθανή μελλοντική 

υποχρέωση από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.  

 

Προβλέψεις για αποθέματα 

 

Η Εταιρεία προβαίνει σε σχηματισμό κατάλληλων προβλέψεων για απαξιωμένα, άχρηστα και 

αποθέματα με πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι προβλέψεις βασίζονται σε 

αποφάσεις της Διοίκησης με βάση την πολιτική της Εταιρείας και βάση στοιχείων 

ιστορικότητας των αποθεμάτων (σημ.10). 

 

Προβλέψεις για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της 

πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της 

πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής της Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν 

βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 

διαχειρίζεται (σημ. 12). Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠXA 9 και 

υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων 

της. Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις εμπορικές 

της απαιτήσεις, η Εταιρεία χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την 

ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία της Εταιρείας για πιστωτικές 

ζημίες, προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το 

οικονομικό περιβάλλον. Οι πιστωτικές ζημιές επιμετρώνται ως η παρούσα αξία της διαφοράς 

μεταξύ των συμβατικών οφειλόμενων ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που η 

Εταιρεία αναμένει να εισπράξει. 

 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας διενεργεί προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, οι οποίες αφορούν 

κυρίως προβλέψεις για εγγυήσεις έργων (σημ.17). 
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Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

 

Το κόστος παροχών σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία υπολογίζεται 

χρησιμοποιώντας αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές 

για τους προεξοφλητικούς συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών, τα ποσοστά 

θνησιμότητας και τις μετακινήσεις προσωπικού. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης των 

προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα (σημ.16). 

 

Συνέχιση δραστηριότητας (going concern) 

 

H Διοίκηση εξετάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία και, κατά περίπτωση, τη τήρηση 

των μεσοπρόθεσμων προϋπολογισμών, μαζί με τους υφιστάμενους δανειακούς όρους, για να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η χρήση της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (going concern) είναι κατάλληλη για την κατάρτιση των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

 

Επιπρόσθετα ,από τις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το ξέσπασμα 

του Covid 19 σε πανδημία, η οποία είναι σε έξαρση μέχρι και σήμερα, επιφέροντας σημαντικές 

αλλαγές στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα, η Διοίκηση πιστεύει ότι - ακόμα και σε ακραία δυσμενή 

σενάρια – η Εταιρία βρίσκεται σε θέση ν’ ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της κρίσης για τους 

εξής λόγους: 

- Το κεφάλαιο κίνησης είναι επαρκές ώστε να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες,  δεν 

υφίσταται Τραπεζικός Δανεισμός, ενώ υφίστανται διαθέσιμες γραμμές πίστωσης που μπορεί 

να χρησιμοποιηθούν, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο 

- Δεν υφίσταται στη παρούσα χρονική στιγμή κανένα θέμα επισφάλειας που να έχει υποπέσει 

σε γνώση της Διοίκησης, ενώ οι εισπράξεις από Πελάτες πραγματοποιούνται χωρίς 

καθυστέρηση. 

Η κρίση δεν επηρέασε σημαντικά τον εφοδιασμό της Εταιρίας από τον Όμιλο ΑΒΒ, 

επιτρέποντας στην εταιρεία να διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποθεμάτων ώστε να 

ανταποκριθεί στην τρέχουσα ζήτηση, ενώ δεν αναμένονται σημαντικά θέματα στον 

εφοδιασμό της Εταιρίας και για τους επόμενους μήνες. Η Εταιρία δε διέκοψε τη λειτουργία 

της, παρόλο που μεγάλοι πελάτες της στον κατασκευαστικό κυρίως κλάδο υποχρεώθηκαν σε 

αναστολή εργασιών και συνέχισε την εμπορική της δραστηριότητα με ένα μεγάλο ποσοστό  

του πελατολογίου της. Οι πωλήσεις της Εταιρίας δεν αναμένεται να επηρρεασθούν σημαντικά 

για τη χρήση που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2021,  ωστόσο η συνολική επίπτωση στα μεγέθη 

της Εταιρείας θα εξαρτηθεί τόσο από το βαθμό εξάπλωσης και την διάρκεια της πανδημίας, 

όσο και από τις γενικότερες συνθήκες που θα έχουν δημιουργηθεί στο σύνολο της οικονομίας. 
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2.4   Νέα πρότυπα και διερμηνείες 

 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, 

τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2021 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας 

σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020)  

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα 

προαιρετικής εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που 

σχετίζεται με τον COVID19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να 

επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα 

έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων.  

 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 

αναφοράς – Φάση 2» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)  

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις 

επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό 

επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της 

αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα 

λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών 

μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις 

πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν 

είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερμηνείες εφαρμόζονται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2022, έχουν τεθεί σε 

εφαρμογή και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη σύνταξη αυτών των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» 

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

2022) 

 Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το 

άμεσα σχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων 

δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης 

ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα 

αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για 

την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο 

στη συγκεκριμένη σύμβαση.  
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018-2020  

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2022) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 9«Χρηματοοικονομικά μέσα»  

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για 

την αποανα γνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές 

θα μπορούσαν να κατ αβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την 

τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα 

συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%.  

 

ΔΠΧΑ 16«Μισθώσεις»  

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις 

βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να 

εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.  

 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 

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

2022) Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου 

παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η 

οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του.  

Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των 

δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της  

συνήθης δραστηριότητας της οντότητας.  

 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο»  

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

2022)  

Η τροποποίηση επικαιροποιεί το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο 

για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι 

συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον , 

προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων π ου αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο 

αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο  

ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2023)  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 

μακροπ ρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου 

αναφοράς. Η ταξ ινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από 

γεγονότα μετά την ημερομηνία α ναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη 

σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υπ οχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής  

ΔΠΧΑ 2: Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023). 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσεων ουσιαστικής 

σημασίας στις γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις στο 

ΔΛΠ 1 αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με 

την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται 

οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην 

εφαρμογή της έννοιας της ουσιαστικότητας κατά τη λήψη κρίσεων για γνωστοποιήσεις 

λογιστικής πολιτικής.  

 

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και 

σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν έναν νέο ορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων, οριζόμενοι ως 

νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα 

επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις 

σφαλμάτων. Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει σημαντική 

επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  

Επιπλέον υπάρχουν άλλα πρότυπα ή διερμηνείες που και εκείνα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε 

εφαρμογή και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω και τα οποία δεν αναμένεται να 

έχουν σημαντική επίδραση στην Εταιρεία.  

 

Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των προβλέψεων αποζημίωσης 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους» 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση 

ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα 

με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό 

υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί 

συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο 

άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το 

«Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). 

Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην 

Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά 

συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική 

τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας 

διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του 

Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο 

από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Η εφαρμογή 

της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχει ως 

αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του 

Ν.4093/2012. Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφασης έχει 

αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά 

από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του 



ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά) 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 13 

ΔΛΠ 8. Η επίδραση των τροποποιήσεων του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 στις καταστάσεις του 

«Συνολικού Εισοδήματος» , «Χρηματοοικονομικής Θέσης» και «Ταμειακών ροών» 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

3. Βασικές λογιστικές πολιτικές 
 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που παρουσιάζονται κατωτέρω υιοθετήθηκαν από την 

Εταιρεία για την προετοιμασία και σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια προς αυτές που εφαρμόστηκαν για τη 

χρήση που έληξε την  31 Δεκεμβρίου 2021, με την εξαίρεση των αλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν από την υιοθέτηση νέων προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

2020 €    

Δημοσιευμένο Επίδραση  

2020€ 

Αναμορφωμένο 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος    

Κόστος Πωλήσεων (76.661.710,85) (51.429,96) (76.713.140,81) 

Έξοδα Διοίκησης (5.415.057,17) (27.040,33) (5.442.097,50) 

Έξοδα διάθεσης (8.041.806,41) (62.386,41) (8.104.173,22) 

Αναλογιστικά Κέρδη και (Ζημιές) από 

Προγράμματα Προκαθορισμένων 

Παροχών 246.946,62 236.892,00 483.928,62 

Φόρος που αντιστοιχεί σε στοιχεία του 

λοιπού συνολικού εισοδήματος (59.267,19) (57.462,94) (116.730,13) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές)της 

χρήσης ,καθαρά από φόρους από 

διακοπτόμενες δραστηριότητες (3.759,43) 587,26 3.172,17 

    
Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης    

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 2.400.879,59 (283.184,16) 2.117.695,43 

Αποτελέσματα εις Νέον 7.076.282,78 896.749,84 7.973.032,62 

Υποχρεώσεις από Παροχές στο 

Προσωπικό 4.279.000,00 (1.179.934,00) 3.099.066,00 

    

Κατάσταση Ταμειακών Ροών    
Κέρδος/(Ζημιά) προ Φόρων απο 

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 7.946.946,53 (140.837,10) 7.806.109,43 

Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 499.574,89 185.222,00 684.796,89 

(Αύξηση)/Μείωση Εμπορικών και Λοιπών 

Απαιτήσεων 928.111,46 (44.474,90) 883.636,56 
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3.1     Συναλλαγματικές μετατροπές 
 

(i) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης: Τα στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αποτιμώνται με χρήση του 

νομίσματος του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί 

(λειτουργικό νόμισμα). Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε 

Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο 

λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά την 

ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις σε 

ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κέρδη και 

ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της 

χρήσεως και κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις 

υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

3.2     Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Αναγνώριση και επιμέτρηση  

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Το 

κόστος κτήσης των ενσώματων παγίων στοιχείων αποτελείται από την τιμή αγοράς 

συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων 

αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο 

λειτουργικό και έτοιμο για μελλοντική χρήση.  

Μεταγενέστερες δαπάνες 

Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των 

σχετικών παγίων όταν προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή του παγίου ή μειώνουν το 

κόστος λειτουργίας του. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της 

χρήσεως όπου πραγματοποιούνται. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι λοιπές εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα 

αποτιμώνται στην αξία κτήσεως τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

απομειώσεις. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε προσαύξηση της 

λογιστικής αξίας των εν λόγω παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα της χρήσης που πραγματοποιούνται.  
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Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης στη 

διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

και των τμημάτων τους.  Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.  Η εκτιμώμενη 

διάρκεια ωφέλιμης ζωής έχει ως ακολούθως: 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιμη Ζωή 

Κτίρια – τεχνικά έργα 40 έτη 

Λοιπές εγκαταστάσεις 20 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός και έπιπλα 3 - 8 έτη 

Μεταφορικά μέσα 5 έτη 

  

  Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής και η υπολειπόμενη αξία επανεκτιμώνται σε ετήσια βάση. 

Οι συντελεστές απόσβεσης προσδιορίζονται με βάση την εκτίμηση της ωφέλιμης 

διάρκειας ζωής. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στο κόστος παγίων μειωμένο κατά την εκτιμώμενη 

υπολειπόμενη αξία τους αν υπάρχει. Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος.  

3.3     Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 Η Εταιρεία έχει εντάξει στα άυλα περιουσιακά στοιχεία το κόστος αγοράς 

προγραμμάτων λογισμικού, αδειών χρήσης λογισμικού καθώς και κάθε δαπάνη που 

έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε 

λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση των προγραμμάτων λογισμικού λογίζεται βάσει 

της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 5 ετών. 

 

Δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στη χρήση που προκύπτουν. 

 

3.4     Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 
  

Η Εταιρεία εκτιμά σε κάθε ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης εάν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων δεν είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη απομείωσης ή 

όταν απαιτείται ετήσιος έλεγχος απομείωσης, η Εταιρεία προσδιορίζει το ανακτήσιμο 

ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου 

είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου ή της 

Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών (ΜΔΤΡ) μείον τα απαιτούμενα για την πώληση 

κόστη και της αξίας χρήσης. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, οι 

εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία με έναν 

προ-φόρου συντελεστή, ο οποίος αντανακλά τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς 

για τη χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που συνδέονται με το 

περιουσιακό στοιχείο. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για κάθε περιουσιακό 
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στοιχείο μεμονωμένα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο δεν δημιουργεί ταμειακές 

ροές οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή 

ομάδες περιουσιακών στοιχείων. Εάν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

ΜΔΤΡ υπερβαίνει το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, τότε το περιουσιακό στοιχείο 

θεωρείται απομειωμένο και μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό.  

Οι ζημίες απομείωσης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης στην κατηγορία 

εξόδων που συνάδει με τη λειτουργία του περιουσιακού στοιχείου που έχει 

απομειωθεί. 

Ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους 

επανεκτιμάται σε κάθε χρήση για τυχόν ενδείξεις μείωσης της και αντιλογίζεται εάν 

υπάρξει αλλαγή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της 

ανακτήσιμης αξίας, μέχρι το ύψος της λογιστικής αξίας που θα προσδιοριζόταν, 

καθαρή από αποσβέσεις, εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης. 

3.5   Χρηματοοικονομικά μέσα 
 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική 

οντότητα. 

i. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων  

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά όταν η Εταιρεία καταστεί συμβαλλόμενο μέρος 

στις συμβατικές διατάξεις του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις χωρίς σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα αρχικά 

επιµετρώνται στην αξία συναλλαγής. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική 

αναγνώριση, ως μεταγενέστερα επιμετρούμενα είτε στο αποσβεσμένο κόστος, είτε 

στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις συμβατικές ταμειακές ροές των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηματικό μοντέλο εντός 

του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία αρχικά αποτιμά ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος 

συναλλαγής, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που 
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δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι απαιτήσεις από 

πελάτες αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 15.  

Για να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων, πρέπει να δημιουργούνται ταμειακές ροές που αποτελούν 

«αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» επί του ανεξόφλητου υπολοίπου 

κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI (“solely payments of principal 

and interest”) κριτήριο και γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού 

μέσου.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες 

- στο αποσβεσμένο κόστος 

- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

- στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων  

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά 

στην εύλογη αξία με τα κέρδη ή ζημιές από την αποτίμηση αυτών να αναγνωρίζονται 

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Η Εταιρεία δε διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμώνται σε εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων ή σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021.  

Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν 

ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις ζημίες. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα 

έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωμα πληρωμής, 

εκτός εάν η Εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του 

κόστους του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσμένο 

κόστος, αποτιμώνται μεταγενέστερα βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 

(EIR) και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζημιές 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν το περιουσιακό 

στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται. 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον η αξία ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:  
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Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που επιµετρώνται 

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι 

απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η Εταιρεία 

προσδοκά να εισπράξει, προεξοφλημένες με βάση το κατά προσέγγιση αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. 

Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις 

απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του 

ΔΠΧΑ 9 και χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την 

ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία της Εταιρείας για 

πιστωτικές ζημίες, προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους 

οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. 

Οι ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αντικατοπτρίζονται σε λογαριασμό 

πρόβλεψης. Όταν η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές 

ανάκτησης του περιουσιακού στοιχείου, τα σχετικά ποσά διαγράφονται. Εάν το ποσό 

της ζημίας απομείωσης μειωθεί μεταγενέστερα και η μείωση σχετίζεται αντικειμενικά 

με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, τότε η ζημιά 

απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως αναστρέφεται μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, εκτός αυτών για τις οποίες έχει σχηματιστεί 

πρόβλεψη, θεωρούνται όλες εισπράξιμες. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις 

όψεως, υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης. Η ζημία απομείωσης επί 

αυτών ήταν μη σημαντική. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών είναι υψηλής  

ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αποαναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν 

εκπνεύσουν τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων από το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα 

δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ 

παράλληλα είτε έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από 

την κυριότητα του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είτε δεν έχει 

μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας, αλλά έχει 

μεταβιβάσει τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, 

όταν η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το 

συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, άλλα έχει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα 

καταβάλλει σε τρίτους πλήρως, χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή μιας 

σύμβασης μεταβίβασης. 

Όταν η Εταιρεία μεταβιβάζει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή συνάπτει σύμβαση μεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά 
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την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού 

στοιχείου. Όταν η Εταιρεία ούτε μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου και διατηρεί 

τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθμό 

της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Στην 

περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει παράλληλα και μια συνδεδεμένη 

υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η συνδεδεμένη υποχρέωση 

επιμετρώνται σε βάση που αντανακλά τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που έχει 

διατηρήσει η Εταιρεία. 

ii. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 

Αρχική αναγνώριση 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 

μείον το κόστος συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων 

υποχρεώσεων. Τα υπόλοιπα  προμηθευτών και  λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται 

στο κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι εμπορικές και οι λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως 

διακανονίζονται σε 30-120 ημέρες. 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα επιμετρά όλες τις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου, εκτός από: 

α) χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

β) χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 

διαγραφή ή όταν εφαρμόζεται η προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης. 

 γ) συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης.  

δ) δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς.  

 

Το αναπόσβεστο κόστος των δανείων υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες 

έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και 

ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή 

απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

Παύση αναγνώρισης 

Η οικονομική οντότητα παύει να αναγνωρίζει χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή 

μέρος αυτής) στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις όταν, και μόνον όταν, 
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εξοφλείται, δηλαδή, όταν η δέσμευση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Μια ανταλλαγή μεταξύ υπαρκτού οφειλέτη και δανειστή 

χρεωστικών τίτλων με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά 

ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Ομοίως, ουσιώδης τροποποίηση των όρων 

υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική 

δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που 

εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα άλλο μέρος και του ανταλλάγματος που 

καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαζόμενων εκτός μετρητών 

περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η 

απεικόνιση του καθαρού ποσού στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό και 

υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον 

συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό. 

 3.6  Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή 

πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, μειωμένη με το 

υπολογιζόμενο κόστος παραγωγικής ολοκληρώσεως και το υπολογιζόμενο κόστος 

που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. 

Το κόστος κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο 

της διαρκούς απογραφής. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων συμπεριλαμβάνει τα 

άμεσα κόστη των υλικών, τα άμεσα κόστη παραγωγής και την κατάλληλη κατανομή 

των σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής σύμφωνα με την κανονική 

παραγωγική δυναμικότητα. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει 

χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαμβάνονται στα 

αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά τον χρόνο της ανάλωσης τους. 

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με 

πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην  

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 
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3.7   Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και 

δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων, οι 

οποίοι γενικά έχουν πίστωση 90 ημέρες, εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά 

από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία εφαρμόζει την 

απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων 

πιστωτικής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά 

στοιχεία της Εταιρείας για πιστωτικές ζημίες, προσαρμοσμένο για μελλοντικούς 

παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον και επιπλέον  

όταν λόγω συγκεκριμένων γεγονότων ή άλλων συνθηκών δεν είναι πλέον πιθανή η 

είσπραξη ολόκληρου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο της 

συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε 

κάθε ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ώστε να 

αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων 

πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί 

πολιτική της Εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες 

οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. Το ποσό της πρόβλεψης 

καταχωρείται ως δαπάνη στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης» στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος. 

Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών για τα οποία είχε σχηματιστεί πρόβλεψη 

πιστώνονται στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης» στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος. 

3.8  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις 

καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής 

ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. Τραπεζικές υπεραναλήψεις απεικονίζονται 

στο Παθητικό στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των 

ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

3.9   Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας που 

έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Τα έξοδα που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων 

μετοχών παρουσιάζονται στα Ίδια Κεφάλαια αφαιρετικά από το αποθεματικό μετοχών 

υπέρ το άρτιο.  

Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της 

Εταιρείας, μέχρι οι ίδιες μετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος 
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ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα 

και φόρους, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

3.10    Αποθεματικά 
 

Το αποθεματικό της Εταιρείας αφορά σε ποσό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και 

λοιπά αποθεματικά. 

3.11    Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 

δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή μια εκροή πόρων 

που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσμευσης μπορεί να 

εκτιμηθεί με αξιοπιστία. Όταν η Εταιρεία αναμένει μια πρόβλεψη να καλυφθεί με 

αποζημίωση, π.χ. από ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα 

για την είσπραξη της τότε η συγκεκριμένη αποζημίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή 

απαίτηση. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του 

εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η 

επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις 

υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν 

συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς 

για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που 

σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο 

για τον σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον 

η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

Επαχθείς συμβάσεις 

Πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις σχηματίζεται όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα 

προκύψουν για την Εταιρεία από μια σύμβαση είναι χαμηλότερα από το αναπόφευκτο 

κόστος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της σύμβασης.  Η πρόβλεψη 

αυτή υπολογίζεται στην παρούσα αξία του χαμηλότερου ποσού μεταξύ του 

αναμενόμενου κόστους για τον τερματισμό της σύμβασης και του αναμενόμενου 

καθαρού κόστους για τη συνέχιση της σύμβασης.  Πριν το σχηματισμό της πρόβλεψης, 

η Εταιρεία αναγνωρίζει τυχόν ζημία απομείωσης επί των στοιχείων του ενεργητικού 

που συνδέονται με την εν λόγω σύμβαση. 

 

 



ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά) 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 23 

3.12    Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό 

Οι παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων 

παροχών.  

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, στο οποίο 

η εταιρεία πληρώνει πάγιες εισφορές σε ένα τρίτο νομικό πρόσωπο χωρίς άλλη 

υποχρέωση. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καλύπτονται από τα κρατικά ασφαλιστικά 

ταμεία. Για κάθε εργαζόμενο γίνεται παρακράτηση ενός ποσοστού του μηνιαίου μισθού 

του, το οποίο η Εταιρεία καταβάλλει στα ασφαλιστικά ταμεία. Ομοίως, η Εταιρεία είναι 

υποχρεωμένη να καταβάλλει ένα ποσοστό στα ασφαλιστικά ταμεία. Με τη 

συνταξιοδότηση τα ασφαλιστικά ταμεία καταβάλλουν στον εργαζόμενο ό,τι 

δικαιούται. Τα κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα αντιμετωπίζονται ως ένα 

πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών για την Εταιρεία η οποία καταχωρεί τις εισφορές 

της ως έξοδο στη χρήση που αφορούν. 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, αφορούν εισφορές σε ανεξάρτητα από την 

Εταιρεία ασφαλιστικά ταμεία για συνταξιοδοτικές παροχές των εργαζομένων για τις 

οποίες η Εταιρεία δεν έχει νομική ή συμβατική υποχρέωση για επιπλέον μελλοντικές 

παροχές. Οι εισφορές αυτές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος, εφαρμόζοντας την αρχή των δεδουλευμένων εξόδων.  

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι πρόγραμμα συνταξιοδότησης εκτός του 

προγράμματος καθορισμένων εισφορών. 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. 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 τα τελευταία 16 εργασιακά 

έτη πριν την συνταξιοδότηση. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις 

οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την 

αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected 

Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται 

στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και αποτελούνται από την παρούσα αξία των 

παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της 

υποχρέωσης παροχών, και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία καταχωρούνται 

άμεσα απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και δε μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο.  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 
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Παροχές στο προσωπικό που αφορούν πώληση μετοχών 

 

Η Εταιρεία δίνει την δυνατότητα στους εργαζομένους της να αγοράσει μέσω αυτής 

μετοχές της μητρικής εταιρείας. Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει κάποιο έσοδο ή κόστος 

λόγω της μεσολάβησης. 

 

3.13   Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης 
 
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. 

 
3.15    Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
  

 Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν 

στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο 

εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε Εταιρείας όπως 

αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος 

που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και 

προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά 

την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης, 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. Εάν ο 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός 

στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της 

συνένωσης επιχειρήσεων, τότε κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα 

λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζημίες και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με 

καταστάσεις όπου η φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία και σχηματίζει 

κατάλληλες προβλέψεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, σε σχέση με τα ποσά που 
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αναμένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. Κατά τη διαδικασία υπολογισμού 

του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου της Εταιρείας η Διοίκηση έχει λάβει 

υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική θέση της Εταιρείας, σχετικά με 

τυχόν προσθετους φόρους και πρόστιμα. Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι τυχόν 

υποχρεώσεις από ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ερμηνείες 

του φορολογικού νόμου και προηγούμενη εμπειρία από φορολογικούς ελέγχους, δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Σε περίπτωση νέων πληροφοριών και γεγονότων που θα γνωστοποιηθούν και 

δημιουργήσουν την αναγκαιότητα για αναθεώρηση των εκτιμήσεων, η επίδραση επί 

της φορολογικής δαπάνης/εσόδου θα απεικονιστεί κατά την περίοδο που θα γίνει η 

επανεκτίμηση. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές, τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και τα μεταφερόμενα 

δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες και τα 

μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων μπορεί να 

αξιοποιηθούν. 

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. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν 

υπάρχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή. 

3.16    Αναγνώριση Εσόδων 

Η Εταιρεία εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», προκειμένου να 

αναγνωρίσει έσοδα στα λογιστικά της βιβλία. Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων και μετά 

τις εκπτώσεις και επιστροφές. 

Έσοδα από την πώληση αγαθών, λογίζονται όταν η επιχείρηση έχει μεταβιβάσει στον 

αγοραστή όλους τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες που απορρέουν από την 

κυριότητα των αγαθών και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι βέβαιη.  

 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρούνται όταν 

το ποσό του εσόδου και τα αντίστοιχα κόστη μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, τα 

οικονομικά οφέλη πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το στάδιο 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής (μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) κατά την 

ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
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Τα έσοδα από την εκτέλεση κατασκευαστικών συμβάσεων λογίζονται την περίοδο που 

κατασκευάζεται το έργο, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του. 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 χρηματοοικονομικής θέσης (ανεξάρτητη εκτίμηση) σε 

σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. 

Έσοδα από τόκους λογίζονται βάση μιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται από 

την πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 

3.17   Έξοδα 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

 
3.18     Μισθώσεις (ως μισθωτής) 
 

Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί, ή 

εμπεριέχει, μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η σύμβαση 

μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού 

στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά 

στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των 

υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 

 

i. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την 

ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου (δηλ. την ημερομηνία που το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση).  Αναφορικά με τη μεταγενέστερη 

επιμέτρηση, η Εταιρεία, εφαρμόζει τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση των 

δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, το δικαίωμα 

χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων επιμετράται στο κόστος μετά την 

αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών 

απομείωσης και αναπροσαρμόζεται λόγω επαναμέτρησης της υποχρέωσης από 

μισθώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται με βάση τη 

σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης 

και της ωφέλιμης ζωής τους. 

 

ii. Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση από 

μισθώσεις στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν 

κατά τη διάρκεια μίσθωσης.  Αφετέρου, αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο πάνω στις 

υποχρεώσεις από μισθώσεις, ενώ το λογιστικό τους υπόλοιπο μειώνεται προκειμένου 

να αποτυπώνει τις καταβολές των μισθωμάτων. Σε περίπτωση επαναξιολογήσεων ή 

τροποποιήσεων, το λογιστικό υπόλοιπο των υποχρεώσεων από μισθώσεις 

επαναμετράται ώστε να αποτυπωθούν τα αναθεωρημένα μισθώματα.  
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4. Πώληση κλάδου Υπερπληρωτών (Turbochargers)  
 

Στις 09 Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε σύμβαση αγοραπωλησίας του επιχειρηματικού κλάδου 

των Υπερπληρωτών (Turbochargers) ,μεταξύ της εταιρείας «ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε» και της 

εταιρείας «TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με σκοπό τη μεταβίβαση του 

κλάδου στην δεύτερη. Η ημερομηνία πώλησης ήταν η 31η Οκτωβρίου 2021 κατά την οποία 

έγινε η μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του 

μεταβιβαζόμενου κλάδου και η εκτίμηση της αξίας αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου 4172/2013, και τα άρθρα 17&19 του Νόμου 4548/2018, διενεργήθηκε από την 

ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ (ΕΥ)» με 

ημερομηνία αναφοράς την 31 Οκτωβρίου 2021.  

 

Επίσης στις 18 Φεβρουαρίου 2022 υπογράφηκε σύμβαση αγοραπωλησίας του 

επιχειρηματικού κλάδου των Υπερπληρωτών (Turbochargers) – Υποκαταστήματος 

Κύπρου,μεταξύ της εταιρείας «ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε» και της εταιρείας «TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με σκοπό τη μεταβίβαση του κλάδου στην δεύτερη. Η ημερομηνία 

πώλησης ήταν η 30 Νοεμβρίου 2021 κατά την οποία έγινε η μεταβίβαση του συνόλου των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου και η εκτίμηση της αξίας 

αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013, και τα άρθρα 17&19 του Νόμου 

4548/2018, διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ (ΕΥ)» με ημερομηνία αναφοράς την 30 Νοεμβρίου 2021.Με 

βάση τις παραπάνω εκθέσεις της εταιρείας συμβούλων, η αξία του μεταβιβασθέντος κλάδου 

σε Ελλάδα και Κύπρο αποτιμήθηκε σε Ευρώ 8.687.385,49 και η υπερβάλλουσα εύλογη αξία 

που προέκυψε από την εξαγορά ανήλθε σε Ευρώ 32.382.000,00 (Ευρώ 25.375.000,00 για την 

Ελλάδα και 7.007.000,00 για την Κύπρο). Όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι 

υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία πώλησης στην εύλογη αγοραία τους αξία. 

Ως “εύλογη αγοραία αξία” ορίζεται η τιμή στην οποία θα άλλαζαν κάτοχο οι μετοχές μιας 

εταιρείας μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, υπό την προυπόθεση 

ότι και οι δύο έχουν ικανοποιητική γνώση των σχετικών στοιχείων και της κατάστασης της 

εταιρείας και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά τη στιγμή της συναλλαγής.Τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του μεταβιβαζόμενου κλάδου κατά τις ανωτέρω 

ημερομηνίες μεταβίβασης του κλάδου,παρουσιάζονται παρακάτω:  

  31.10.2021 & 30.11.2021(*) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  502.480,39 

Άϋλα περιουσιακα στοιχεία  4.600,58 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων  1.894.926,62 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  52.156,86 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     796.001,25 

Σύνολο  3.250.165,70 

   
(*)31.10.2021 μεταβίβαση συνόλου Ενεργητικού και Παθητικού στην Ελλάδα και 30.11.2021 αντίστοιχα στο υποκατάστημα 

Κύπρου 
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Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Εμπορεύματα  1.770.335,09 

Απαιτήσεις από Συμβόλαια Συντήρησης  2.397.105,70 

Εμπορικές απαιτήσεις  8.495.781,54 

Λοιπές απαιτήσεις  210.450,44 

Σύνολο  12.873.672,77 

   

Σύνολο ενεργητικού  16.123.838,47 

 

Υποχρεώσεις   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό  366.079,73 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  1.712.317,80 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  867.595,74 

Σύνολο  2.945.993,27 

   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Εμπορικές υποχρεώσεις  3.939.611,17 

Λοιπές προβλέψεις  90.796,47 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  184.552,85 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  275.499,22 

Σύνολο  4.490.459,71 

Σύνολο υποχρεώσεων 7.436.452,98  

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία πώλησης 8.687.385,49  
 

Τα αποτελέσματα της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 

περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του κλάδου των turbochargers για την περίοδο 1 

Ιανουαρίου 2021 έως και 30 Νοεμβρίου 2021, καθώς μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της 

μεταβίβασης του κλάδου, όλες οι πράξεις και συναλλαγές που αφορούν στον κλάδο, 

θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της ίδιας, τα δε οικονομικά 

αποτελέσματα που προέκυψαν κατά το διάστημα αυτό, ωφέλησαν την Εταιρία. Πληροφορίες 

για τα αποτελέσματα των διακοπτόμενων δραστηριότητων κατά τη περίοδο 1η Ιανουαρίου 

2021 έως και 30η Νοεμβρίου 2021, παρατίθενται στο παρακάτω πίνακα:  

  

01.01.2021 - 30.11.2021 

Διακοπτόμενες Δραστηριότητες   

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις 

προιόντων  21.358.620,53   

Σύνολο Εσόδων 21.358.620,53  

   

Κόστος πωλήσεων  (16.880.990,59) 

Συνολικό Κόστος (16.880.990,59) 

   

Μικτό αποτέλεσμα  4.477.629,94 
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Κέρδη από πώληση κλάδου(Έλλαδα & Κύπρος)  23.602.330,65 

Έξοδα διοίκησης  (39.535,66) 

Έξοδα διάθεσης  (1.357.478,72) 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  26.682.946,21 

Φόρος Εισοδήματος  5.857.413,00 

Κέρδη μετά από φόρους από διακοπτόμενες 

δραστηριότητες  20.825.533,21 

   

Λοίπα συνολικά εισοδήματα 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(ζημιές) που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος σε μεταγενέστερες περιόδους: 

Αναλογιστικά κέρδη επί προγραμμάτων 

καθορισμένων παροχών 
 

24.302,71 

Φόρος που αντιστοιχεί σε στοιχεία του λοιπού 

συνολικού εισοδήματος 
 

(5.346,60) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) της 

χρήσης, καθαρά από φόρους 
 

18.956,11 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της 

χρήσης, καθαρά από φόρους 
 

20.844.489,32 
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5. Έσοδα / Έξοδα από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

 
Τα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

α) Κύκλος εργασιών 

 

   01.01-31.12.2021  01.01-31.12.2020 

       
Έσοδα από Εμπορική Δραστηριότητα   70.912.848,25  77.981.810,55 

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών   8.560.765,39  7.430.142,87 

Έσοδα από Παραγωγική 

δραστηριότητα 

 

 17.821.666,22  10.345.176,36 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και 

πωλήσεις προϊόντων 

 

 97.295.279,86  95.757.129,78 

Έσοδα από κατασκευαστικά 

συμβόλαια 

 

 3.542.765,85  10.578.616,41 

Σύνολο   100.838.045,71  106.335.746,19 

 

 

β) Κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης 

 

Οι λογαριασμοί εξόδων έχουν μερισθεί στο κόστος πωλήσεων και στις λειτουργίες 

διοίκησης και διάθεσης ως εξής: 

 

Κατηγορία  01.01-31.12.2021   01.01-31.12.2020 

Κόστος Πωλήσεων (β1)  81.730.714,24  85.356.788,76 

Έξοδα Διοίκησης (β2)  4.994.639,47  5.442.097,50 

Εξοδα Διάθεσης (β3)  8.313.487,32  8.104.173,22 

Σύνολο   95.038.841,02  98.903.059,48 

 

 

β1) Κόστος πωληθέντων και κόστος έργων 

 

Κόστος πωληθέντων     

  01.01-31.12.2021   01.01-31.12.2020 

     
Απόθεμα έναρξης  10.407.875,19  10.733.981,50 

Αγορές  68.060.026,19  66.182.162,18 

Αμεσα κόστη παραγωγής  10.622.407,75  10.208.781,61 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων  (102.054,78)  193.642,73 

Ζημίες απο καταστροφή αποθεμάτων  242.873,19  88.775,14 

Καταστροφές - Αυτοπαραδόσεις  (872.523,42)  (286.327,16) 

Απόθεμα λήξης  (9.059.783,62)  (10.407.875,19) 

Σύνολο (i)  79.298.820,50  76.713.140,81 
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Κόστος έργων  01.01-31.12.2021  01.01-31.12.2020 

Αναλώσεις  1.811.353,55  7.772.031,93 

Αμεσα κόστη παραγωγής  620.540,20  871.616,02 

Σύνολο (ii)  2.431.893,75  8.643.647,95 

 

 
Τα άμεσα κόστη παραγωγής που επιβαρύνουν το κόστος πωληθέντων και κόστος έργων αναλύονται 

ως εξής: 

     

  01.01 - 31.12.2021  01.01 - 31.12.2020 

     
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  4.681.806,93  5.334.376,23 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  4.282.492,08  4.501.246,05 

Λοιπές παροχές τρίτων   704.594,48  482.904,34 

Φόροι - τέλη  133.520,48  18.884,23 

Αποσβέσεις παγίων  419.696,14  92.864,39 

Τόκοι και συναφή έξοδα  24.308,90  11.400,08 

Διάφορα έξοδα  996.528,94  638.722,31 

Σύνολο (ii)  11.242.947,95  11.080.397,63 

 

 

Σύνολο Κόστους πωληθέντων  01.01 - 31.12.2021  01.01 - 31.12.2020 

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων  79.298.820,50  76.713.140,81 

Κόστος έργων  2.431.893,75  8.643.647,95 

Σύνολο (i + ii)  81.730.714,25  85.356.788,76 

 

 

 

β2) Έξοδα διοίκησης 

 

  01.01 - 31.12.2021  01.01 - 31.12.2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  2.547.248,74  2.735.597,91 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  1.610.084,26  1.506.061,21 

Λοιπές παροχές τρίτων   119.053,41  552.469,55 

Φόροι - τέλη  671.863,38  150.820,40 

Αποσβέσεις παγίων  22.345,76  406.887,24 

Τόκοι και συναφή έξοδα  8.276,02  9.121,99 

Διάφορα έξοδα  15.767,90  81.139,20 

Σύνολο  4.994.639,47  5.442.097,50 
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β3) Έξοδα διάθεσης 

 

  01.01 - 31.12.2021  01.01 - 31.12.2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  6.633.849,48  6.289.509,33 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  331.233,84  566.668,85 

Λοιπές παροχές τρίτων   358.300,36  407.780,43 

Φόροι - τέλη  10.506,37  31.343,16 

Αποσβέσεις παγίων  39.934,28  45.794,51 

Τόκοι και συναφή έξοδα  27.609,05  74.836,08 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (140.770,09)  (299.589,23) 

Διάφορα έξοδα  1.052.824,03  987.830,09 

Σύνολο  8.313.487,32   8.104.173,22 

 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

 

  01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020 

Μισθοί και ημερομίσθια  10.427.074,72 10.932.726,69 

Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά 

ταμεία 

1.976.440,86 

 2.373.858,25  
Παρεπόμενες Παροχές  475.582,99 487.163,88 

Αποζημίωση απόλυσης  983.806,58 565.734,65 

Σύνολο  13.862.905,15 14.359.483,47 

 

Αποσβέσεις 

  01.01-31.12.2021   01.01-31.12.2020 

Αποσβέσεις ακινήτων  314.865,48  353.764,56 

Αποσβέσεις μηχανημάτων  39.857,72  43.983,14 

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων  6.769,74  6.705,49 

Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού  97.284,80  116.992,80 

Αποσβέσεις άυλων  23.198,44  24.100,14 

Σύνολο  481.976,18  545.546,13 

 

γ) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλευσης  στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

  01.01-31.12.2021  01.01-31.12.2020 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε 

συνδεδεμένες  504.918,57  531.199,60 

Έσοδα από επιδοτήσεις - αποζημιώσεις  49.268,60  258.106,40 

Κέρδη από συναλλαγματική διαφορά  18.799,28  0,00 

Κέρδη από αναστροφή φορολογικών 

προβλέψεων  861.053,79  0,00 

Κέρδη από πώληση δραστηριότητας  15.627,30  0,00 

Λοιπά διάφορα έσοδα  97.863,71  117.136,63 

Σύνολο  1.547.531,25  906.442,63 
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δ) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

 

  01.01-31.12.2021  01.01-31.12.2020 

Ζημίες απο συναλλαγματικές 

διαφορές, καθαρές  0,00  156.164,74 

Ζημιές από εκποίηση παγίων  0,06  86.330,61 

Λοιπά διάφορα έξοδα  84.702,65  18.406,28 

Σύνολο  84.702,71  260.901,63 

 

ε) Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα 

     

  01.01-31.12.2021  01.01-31.12.2020 

Τόκοι καταθέσεων  22.588,18  15.848,79 

Σύνολο  22.588,18  15.848,79 

 

  01.01-31.12.2021  01.01-31.12.2020 

Τόκοι ενδοομιλικού δανείου  159.383,88  185.457,46 

Τόκοι τραπεζικού δανεισμού και λοιπα 

έξοδα 61.428,91  29.280,10  
Τόκοι Δικαιωματα Χρήσης 

Περιουσιακων Στοιχείων  56.628,62  73.229,51 

Σύνολο  277.441,41  287.967,07 

 

6. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

 
O φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 

Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:  

 
01.01.2021-31.12.2021 

 
01.01.2020 - 31.12.2020 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
 

 
 

Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσης (2.116.932,19)  (2.528.489,08) 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος χρήσης (250.686,44)  426.464,19 

Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (2.367.618,62) 

 

(2.102.024,89) 

    

Διακοπτόμενες δραστηριότητες    

Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσης (5.857.413,00)  (303.665,18) 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος χρήσης 0,00  85.834,74 

Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με 

διακοπτόμενες δραστηριότητες (5.857.413,00) 

 

(217.830,44) 

    

Σύνολο επιβάρυνσης φόρου εισοδήματος στα 

αποτελέσματα (8.225.031,62) 

 

(2.319.855,33) 

 



ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά) 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 34 

Φόρος εισοδήματος στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της Εταιρείας 

αφορούν τόσο τις συνεχιζόμενες όσο και τις διακοπτόμενες δραστηριότητες και προέρχονται 

από τα ακόλουθα στοιχεία: 

  

01.01.2021-

31.12.2021  

01.01.2020- 

31.12.2020 

Φόρος που αντιστοιχεί στα αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 

παροχών αποζημίωσης προσωπικού 
 67.895,08  114.955,68 

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα - (έξοδο)/ έσοδο 
67.895,08  114.955,68  

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του 

πραγματικού φορολογικού συντελεστή: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

Κέρδη προ φόρων  33.690.126,21 9.071.381,01 

Φόρος εισοδήματος με τον ονομαστικό συντελεστή 

22%  (7.411.827,77) (2.177.131,44) 

Φόρος μη εκπιπτόμενων δαπανών  162.219,74 37.842,66 

Επίδραση διαφορετικού συντελεστή φόρου 

εισοδήματος υποκαταστήματος  (984.367,96) (56.406,49) 

Επίδραση μόνιμων διαφορών   (191.128,93) (124.160,06) 

Επίδραση στον αναβαλλόμενο από αλλαγή 

φορολογικού συντελεστή  
200.073,30 0,00  

Σύνολο επιβάρυνσης φόρου εισοδήματος στα 

αποτελέσματα – χρέωση (8.225.031,62) (2.319.855,33)  

 

Φόρος εισοδήματος στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές 

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.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε  χρόνο 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογισμένη σε ποσοστό 80% επί του φόρου 

εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, 

τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην Εταιρεία μετά από φορολογικό 

έλεγχο της χρήσης που προέκυψε. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 22% για το 2021 (2020: 

24%).   Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4799/2021, 

ο φορολογικός συντελεστής μειώθηκε στο 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 
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2021 και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε ποσοστό 80% επι του φόρου  

εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. 

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 υποχρέωση διακανονίζεται, λαμβάνοντας 

υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος έχει ως εξής: 

 

Κίνηση αναβαλλόμενου φόρου  
 

  
 

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2020  1.946.660,66  
Επίπτωση από αλλαγή λογιστικής αρχής ΔΛΠ 19  (270.783,36)  
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2020 (αναμορφωμένο)  1.675.877,30  
Πίστωση στα αποτελέσματα χρήσεως  631.773,81 

Πώληση δραστηριότητας  (75.000,00) 

Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα  (114.955,68) 

Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2021  2.117.695,43 

Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως  (250.686,44) 

Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα  (67.895,08) 

Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2021  1.799.113,91 

 
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: 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/ (υποχρεώσεις)  

  

  31.12.2021 31.12.2020 

    
Διαφορές αποσβέσεων ενσώματων παγίων  (625.292,30) (703.895,64) 

Διαφορές αποσβέσεων δικαιωμάτων 

χρήσης παγίων  (244.496,35) (624.116,21) 

Διαφορές αποσβέσεων ασώματων παγίων  5.145,95 5.453,93 

Διαφορές προβλέψεων από επενδύσεις σε 

ακίνητα  (76.486,97) (83.440,33) 

Πρόβλεψη για απαξιωμένα προϊόντα  385.784,67 857.993,40 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   39.752,45 (642.311,74) 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  803.956,14 1.140.263,58 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  611.460,30 743.775,84 
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Υποχρεώσεις από μισθώσεις  249.799,45 627.817,19 

Λοιπές προβλέψεις  61.485,99 30.918,29 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  123,20 134,40 

Δουλευμένα έξοδα  587.881,38 765.102,72 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.799.113,91 2.117.695,43  

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα της Εταιρείας προέρχονται από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

Η (χρέωση) / πίστωση για αναβαλλόμενους φόρους στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

αναλύεται ως εξής: 

  

01.01.2021 

-31.12.2021  

01.01.2020- 

31.12.2020 

Διαφορές αποσβέσεων ενσώματων παγίων  78.603,34  4.460,58 

Διαφορές αποσβέσεων δικαιωμάτων χρήσης παγίων  379.619,86  24.178,73 

Διαφορές αποσβέσεων ασώματων παγίων  (307,99)  (15.585,70) 

Διαφορές προβλέψεων από επενδύσεις σε ακίνητα  6.953,36  0,00 

Πρόβλεψη για απαξιωμένα προϊόντα  (472.208,73)  39.236,81 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  682.064,19  534.728,68 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (336.307,44)  96.295,52 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  (64.420,46)  58.420,08 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  (378.017,74)  (20.477,74) 

Λοιπές προβλέψεις  30.567,71  (13.855,39) 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  (11,20)  (78.305,83) 

Δουλευμένα έξοδα  (177.221,33)  77.678,08 

Πώληση δραστηριότητας  0,00  (75.000,00) 

Σύνολο που (χρεώθηκε)/ πιστώθηκε στα αποτελέσματα  (250.686,44)  631.773,81  

 

Η (χρέωση)/πίστωση για αναβαλλόμενους φόρους στα λοιπά εισοδήματα αναλύεται ως εξής:   

 

  

01.01.2021-

31.12.2021  

01.01.2020-

31.12.2020  
 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  (67.895,08)  (114.955,68)  
 

Σύνολο που (χρεώθηκε)/ πιστώθηκε στα λοιπά  

εισοδήματα  (67.895,08)  (114.955,68)  
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7. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά στοιχεία 
 
Η κίνηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:  
 

 

 
Επί των ενσώματων παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή 

άλλου είδους δεσμεύσεις. Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2021 δεν υφίστανται ενδείξεις απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων στοιχείων της.  

 
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

Κτίρια - 

εγκαταστάσεις 

κτιρίων σε ακίνητα 

τρίτων 

Μηχανήματα Μεταφορικά  

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσης 
      

       

01.01.2020 3.008.089,22 12.223.233,84 1.460.598,61 265.757,97 2.633.319,10 19.590.998,74 

Προσθήκες  0,00 18.064,84 106.513,98 1.285,00 169.442,03 295.305,85 

Πωληση 

δραστηριότητας 
0,00 0,00 (6.892,60) (15.074,20) (15.658,15) (37.624,95) 

Μειώσεις 0,00 0,00 (43.226,73) (13.316,19) (11.807,08) (68.350,00) 

31.12.2020 3.008.089,22 12.241.298,68 1.516.993,26 238.652,58 2.775.295,90 19.780.329,64 

Προσθήκες  0,00 9.361,91 54.596,75 0,00 114.090,60 178.049,26 

Πωληση 

δραστηριότητας 
0,00 (704.622,74) (601.131,36) (29.055,96) (315.162,76) (1.649.972,82) 

Μειώσεις 0,00 (3.400,00) (15.939,26) 0,00 (37.437,20) (56.776,46) 

31.12.2021 3.008.089,22 11.542.637,85 954.51939 209.596,62 2.536.786,54 18.251.629,62        

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση 
    

 
      

01.01.2020 0,00 (5.309.970,43) (1.309.461,79) (236.290,16) (2.456.145,09) (9.311.867,47) 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 (353.764,56) (44.006,06) (6.705,49) (117.281,83) (521.757,94) 

Πωληση 

δραστηριότητας 
0,00 0,00 4.852,93 15.074,19 11.241,51 31.168,63 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 11.211,33 13.316,17 8.156,91 32.684,41 
31.12.2020 0,00 (5.663.734,99) (1.337.403,59) (214.605,29) (2.554.028,50) (9.769.772,37) 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 (349.268,52) (47.223,53) (6.769,74) (112.852,41) (516.114,20) 

Πωληση 

δραστηριότητας 
0,00 318.119,19 545.578,14 29.055,92 259.866,39 1.152.619,64 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 1.495,64 15.939,15 0,00 35.427,86 52.862,65 
31.12.2021 0,00 (5.693.388,68) (823.109,83) (192.319,11) (2.371.586,66) (9.080.404,28)  

      

Αναπόσβεστη αξία 
      

31.12.2021 3.008.089,22 5.849.249,17 131.409,56 17.277,51 165.199,88 9.171.225,34 

31.12.2020 3.008.089,22 6.577.563,69 179.589,67 24.047,29 221.267,40 10.010.557,27 
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Πίνακας Μεταβολής Δικαιωμάτων Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων 

       

  

Κτίρια - 

εγκαταστάσεις 

κτιρίων σε ακίνητα 

τρίτων 

 Μεταφορικά Μέσα  Σύνολο 

Αξία κτήσης       

 
      

01.01.2020  2.299.415,70  1.292.655,88  3.592.071,58 

Προσθήκες   0,00  666.281,56  666.281,56 

Πωληση δραστηριότητας  0,00  (22.198,13)  (22.198,13) 

Λήξεις  (31.324,36)  (342.638,27)  (373.962,63) 

31.12.2020  2.268.091,34  1.594.101,04  3.862.192,38 

Προσθήκες   225.965,69  596.395,65  822.361,34 

Πωληση δραστηριότητας  (2.257.970,10)  (162.645,76)  (2.420.615,86) 

Λήξεις  0,00  (52.157,99)  (52.157,99) 

31.12.2021  236.086,93  1.975.692,94  2.211.779,87 

 
      

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση     

 
      

01.01.2020  (177.688,43)  (372.096,00)  (549.784,43) 

Αποσβέσεις χρήσης  (173.506,78)  (396.421,57)  (569.928,35) 

Μειώσεις αποσβέσεων  0,00  5.108,94  5.108,94 

Λήξεις  0,00  156.380,53  156.380,53 

31.12.2020  (351.195,21)  (607.028,10)  (958.223,31) 

Αποσβέσεις χρήσης  (168.802,52)  (540.065,04)  (708.867,56) 

Πωληση δραστηριότητας  442.785,89  86.664,33  529.450,22 

Λήξεις  0,00  37.207,84  37.207,84 

31.12.2021  (77.211,84)  (1.023.220,97)  (1.100.432,81) 

       

Αναπόσβεστη αξία       

31.12.2021  158.875,09  952.471,97  1.111.347,06 

31.12.2020  1.916.896,13  987.072,94  2.903.969,07 
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 
       

  

 
   

Λογισμικά 

προγράμματα 

Η/Υ  

   Αξία κτήσης    

    
   

   01.01.2020   272.696,14 

   Προσθήκες    67.322,00 

  Μειώσεις   (16.720,00) 

   31.12.2020   323.298,14 

   Προσθήκες    5.900,00 

   Πώληση δραστηριότητας   (58.514,90) 

  Μειώσεις   (8.257,47) 

   31.12.2021   262.425,77 

    
   

  

 Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομείωση 
   

    
   

   01.01.2020   (238.951,25) 

   Αποσβέσεις χρήσης   (24.100,14) 

   31.12.2020   (263.051,39) 

   Αποσβέσεις χρήσης   (27.081,79) 

   Πωληση δραστηριότητας   53.914,30 

  Μειώσεις αποσβέσεων   8.257,39 

  31.12.2021   (227.961,49) 

       

   Αναπόσβεστη αξία    

   31.12.2021   34.464,28 

   31.12.2020   60.246,75 

       

       

 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά λογισμικά προγράμματα και 

αποσβένονται βάσει της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 5 ετών. 
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9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται στο κόστος, 

αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

     

Δοσμένες εγγυήσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και λοιπών παρόχων 11.188,41 13.782,19 

Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων ακινήτων  13.000,00 59.500,00 

Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων αυτοκινήτων  7.062,04 18.170,95 

Σύνολο  31.250,45 91.453,14 

    

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν εγγυήσεις, οι οποίες δεν πρόκειται να εισπραχθούν μέχρι το τέλος 

της επόμενης χρήσης και οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στο κόστος. 

 

10. Εμπορεύματα 
 

Τα αποθέματα της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2021  31.12.2020 

      

Εμπορεύματα  9.059.783,62  10.407.875,19 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων  1.521.053,94  1.011.688,08 

Δεσμευμένα περιθώρια/Δασμοί  0,00  19.350,00 

Αγορές υπό παραλαβή  1.715.994,57  1.334.644,22 

  12.296.832,13  12.773.557,49 

     

Μείον: Πρόβλεψη απαξίωσης εμπορευμάτων  (1.614.872,04)  (3.447.446,53) 

Σύνολο  10.681.960,09  9.326.110,96  

 

Κίνηση πρόβλεψης απαξίωσης αποθεμάτων    

Πρόβλεψη καταστροφής 01.01.2020  3.239.660,15 

Καταστροφές χρήσης  88.775,14 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ. 5)  193.642,73 

Πωληση δραστηριότητας  (74.631,49) 

Πρόβλεψη καταστροφής 31.12.2020  3.447.446,53 

Καταστροφές χρήσης  (620.502,44) 

Πρόβλεψη από διακοπτόμενες 

δραστηριότητες  (334.943,71) 

Μείωση πρόβλεψης στη χρήση (σημ. 5)  (102.054,78) 

Πώληση δραστηριότητας  (775.073,56) 

Πρόβλεψη καταστροφής 31.12.2021   1.614.872,04 

 
Επί των αποθεμάτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου 

είδουςδεσμεύσεις. 
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11. Κατασκευαστικά συμβόλαια 

 
Τα τεχνικά έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία και ήταν υπό εκτέλεση κατά την 31.12.2020, 

και 31.12.2021 αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

     
Kόστη περιόδου  2.431.893,75   8.643.647,95  

Kέρδη περιόδου  1.110.872,10   1.934.968,46  

Έσοδα περιόδου από κατασκευαστικά συμβόλαια 

από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  3.542.765,85   10.578.616,41  

     

     

Τακτοποίηση των εσόδων χρήσεως εισπρακτέα  2.392.928,09   4.773.226,44  

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις   (210.478,70)  (248.001,33) 

Μείον τιμολογήσεις  (5.164.471,06)  (12.958.914,76) 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  560.744,18   2.144.926,76  

     

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια  352.037,07   3.735.514,91  

Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια  460.170,93   918.318,33  

Υπόλοιπο από κατασκευαστικά συμβόλαια  (108.133,86)  2.817.196,58  

Προκαταβολές πελατών για έργα  (219.326,40)  (327.830,50) 

Κατασκευαστικά συμβόλαια σε εξέλιξη, καθαρή θέση  (327.460,26) 
 

2.489.366,08  

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 και 2021, είχε ως ακολούθως: 

 

Κίνηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων   
Πρόβλεψη επισφάλειας 01.01.2020  240.603,78 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες  7.397,55 

Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2020  248.001,33 

Μείωση πρόβλεψης στη χρήση από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (37.522,63) 

Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2021  210.478,70 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει σχηματιστεί για συγκεκριμένα υπόλοιπα 

πελατών που έχουν ξεπεράσει την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τον σχηματισμό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων αναφέρονται 

παρακάτω στη σημείωση 12. 
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  12. Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

Πελάτες  24.737.903,76  27.093.991,72 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις 
 

82.980,19  87.271,81 
Εγγυήσεις Πελατών  1.832.807,17  1.972.195,69 

Επιταγές εισπρακτέες   5.512.732,35  5.700.776,43 

Επισφαλείς πελάτες  6.926.260,20  7.109.205,58 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων  39.092.683,67  41.963.441,23 

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων       (7.682.573,95) 
 

(8.087.582,69) 
Σύνολο            31.410.109,72   33.875.858,54 

 

 

Επί των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 και 2021, είχε ως ακολούθως: 

 

 

Κίνηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων   

Πρόβλεψη επισφάλειας 01.01.2020  8.457.187,42 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση  

        

(301.631,33) 

Πώληση δραστηριότητας  

          

(67.973,40) 

Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2020  8.087.582,69 

Μείωση πρόβλεψης στη χρήση  

        

(103.247,46) 

Πρόβλεψης από διακοπτόμενες 

δραστηριότητες  

          

113.282,30  

Πώληση δραστηριότητας  

        

(415.043,58) 

Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2021  7.682.573,95 
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Στις 31 Δεκεμβρίου, η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

 

13. Λοιπές απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

     
 

Διευκολύνσεις προσωπικού  53.724,00  60.728,00 

Απαιτήσεις απο συνδεδεμένες εταιρείες 

Turbocharging Ελλάδα και Κύπρος  
32.493.634,37  70.800,07 

Προκαταβολές σε προμηθευτές  0,00  6.017,92 

Έξοδα επομένων χρήσεων  84.329,77  85.284,59 

Λοιπές  απαιτήσεις  103.462,36  36.838,05 

Σύνολο  32.735.150,50  259.668,63 

 

14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

   31.12.2021  31.12.2020 

        

Ταμείο   6.192,77  4.828,08 

Καταθέσεις 

όψεως  3.707.045,90  8.660.246,90  
Καταθέσεις σε ξένο 

νόμισμα 11.127,47  41.130,22   

Σύνολο   3.724.366,14  8.706.205,20 

 
Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασμένοι σε ευρώ και τοκίζονται με 

κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και με βάση τα μηνιαία επιτόκια 

καταθέσεων των τραπεζών. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως προσεγγίζει τη 

λογιστική τους αξία λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσμων λήξεών 

τους. Οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα αφορούν κυρίως καταθέσεις σε ελβετικό φράγκο (CHF). 

 

 

Ενηλικίωση Απαιτήσεων 

 

 
0 - 30 ημέρες 

30 - 60 

ημέρες 

60 - 90 

ημέρες 

90 - 120 

ημέρες 

120 και πλέον 

ημέρες 
Σύνολο 

Ευρώ        
31.12.2021 15.947.531,98 6.467.589,21 3.443.539,19 3.061.834,70 10.172.188,59 39.092.683,67 

31.12.2020 14.808.290,09 5.710.480,78 4.194.663,36 3.199.950,85 14.050.056,15 41.963.441,23 
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15. Μετοχικό Κεφάλαιο και λοιπά αποθεματικά 
 
Το εγκεκριμένο και πλήρες καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας έχει ως 

ακολούθως: 

 

    31.12.2021  31.12.2020 

       

Αριθμός μετοχών   40.268,00  40.268,00 

Ονομαστική αξία / μετοχή (Ευρώ)  42,73  42,73 

Αξία Μετοχικού κεφαλαίου  1.720.651,64  1.720.651,64 

     

     

    31.12.2021  31.12.2020 

Αποθεματικό Υπέρ άρτιο  11.766,80  11.766,80 

 

 

    31.12.2021  31.12.2020 

Τακτικό αποθεματικό  1.465.533,11  1.465.533,11 

Ειδικά αποθεματικά αρθρ. 3 N.2954/2001  2.460.592,88  2.460.592,88 

Έκτακτα αποθεματικά αρθρ. 8 Ν. 2578/98  6.251,52  6.251,52 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 

διατάξεων νόμων  
805.744,32  805.744,32 

Αποθεματικά ειδικώς φορολογηθέντα  269.110,17  269.110,17 

  5.007.232,00  5.007.232,00 

 

Τακτικό αποθεματικό 

 

O σχηματισμός και η χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του Ν.4548/2018 ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών (λογιστικών) 

καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει 

τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο. 

 

Ειδικά αποθεματικά 

 

Το κονδύλι ειδικά αποθεματικά αρθρ.3 Ν.2954/2001 αφορά αποθεματικά που σχηματίσθηκαν 

βάσει των διατάξεων του αρθρ.3 Ν.2954/2001 και προέρχεται από αυτοτελή φορολογία 

εισοδήματος 17,5% στα κέρδη τεχνικών εταιρειών και τα οποία δύναται να διανεμηθούν ή να 

κεφαλαιοποιηθούν. 
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16. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

 
Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους  2.779.365,00  3.099.066,00 

 

Καθαρή Υποχρέωση καθορισμένων παροχών 

 

    

Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού έχει ως εξής:  

  31.12.2021 31.12.2020 

Καθαρή υποχρέωση 1 Ιανουαρίου  3.099.066,00 4.462.895,00 

Επίπτωση από αλλαγή λογιστικής αρχής ΔΛΠ 19  0,00 (1.128.264,00) 

Καθαρή υποχρέωση 1 Ιανουαρίου (αναμορφωμένο)  3.099.066,00 3.334.631,00 

Κόστος τόκων καθορισμένης παροχής  27.868,00 23.123,00 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  210.277,00 220.294,00 

Κόστος επιπλέον παροχών  729.875,00 441.469,89 

Κόστος που καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης 968.020,00 684.796,89  

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες  (74.614,00) (483.928,62) 

(Κέρδος)/Ζημία που καταχωρείται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα 
(74.614,00) (483.928,62)  

Πώληση δραστηριότητας  (234.000,00) (25.492,19) 

Πληρωθείσες παροχές  (979.107,00) (411.031,08) 

Καθαρή υποχρέωση 31 Δεκεμβρίου  2.779.365,00 3.099.066,00  

 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση 

σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το 

χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή 

συνταξιοδότησης του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί 

κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν 

απολυόταν την ίδια μέρα. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος, προβλέπει ότι οι εταιρείες θα πρέπει 

να σχηματίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την 

υποχρέωση που δημιουργείται επί αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης (40% της συνολικής 

υποχρέωσης). 

 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής 

μελέτης. 

 

Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασμών προβλέψεων 

για αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στην συνημμένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 και της χρήσης που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020  και την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική 

πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα.Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που 
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χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού 

λόγω αποχώρησης έχουν ως εξής:  

     

  31.12.2021  31.12.2020 

  %  % 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  2,25%  2,25% 

Πληθωρισμός  1,00%  1,00% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,20%  0,95% 

     

Ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας  για τις σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές: 

     
Προεξοφλητικό επιτόκιο:  2021  2020 

0,5% / 0,5% Αύξηση  (119.512,70)  (167.349,56) 

0,5% / 0,5% Μείωση  127.850,79  182.844,89 

     
Μελλοντικός Ρυθμός Οικειοθελών 

Αποχωρήσεων  2021  2020 

0% Αύξηση  8.338,10  13.945,80 

     
Μελλοντικός Ρυθμός Πληθωρισμού  2021  2020 

     

0,5% Μείωση  (130.630,16)  (145.656,10) 

 

 

Η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσμα η 

αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 4,3%, ενώ η  αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η 

χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μικρότερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική 

υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 4,6%. 

 

Αν η αναμενόμενη αύξηση του ρυθμού των οικειοθελών αποχωρήσεων ήταν μηδενική τότε θα 

είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 0,3%. 

 

Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση του μελλοντικού ρυθμού 

πληθωρισμού ,δηλαδή η χρήση 0,5% μικρότερης αναμενόμενης αύξησης του θα είχε ως 

αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 4,7%.  

 

Οι ακόλουθες πληρωμές εισφορών αναμένονται να γίνουν στα επόμενα χρόνια από το 

πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: 

     

  31.12.2021  31.12.2020 

Στους επόμενους 12 μήνες  274.012,00  116.000,00 

Μεταξύ 2 και 5 ετών  425.912,00  575.000,00 

Μεταξύ 5 και 10 ετών  1.104.865,00  1.209.000,00 

Σύνολο αναμενόμενων πληρωμών  1.804.789,00  1.900.000,00 
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17. Λοιπές προβλέψεις  
 

Οι λοιπές προβλέψεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

       

Προβλέψεις για εγγυήσεις  135.481,79  128.826,20 

Πρόβλεψη αναδιάρθωσης  144.000,00  0,00 

Σύνολο  279.481,79  128.826,20 

 

 

Κίνηση πρόβλεψης για εγγυήσεις   
Πρόβλεψη 01.01.2020  186.556,99 

Αντιλογισμός  (52.958,30) 

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη  (4.772,49) 

Πρόβλεψη  31.12.2020  128.826,20 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση  206.075,59 

Αντιλογισμός  (6.070,00) 

Πώληση δραστηριότητας  (49.350,00) 

Πρόβλεψη  31.12.2021  279.481,79 

 

 

 18. Εμπορικές υποχρεώσεις  
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

       

Προμηθευτές Εσωτερικού  8.723.462,60  8.166.290,21 

Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις 15.444.399,30  13.069.087,31  
Προκαταβολές πελατών  2.877.210,24  1.394.374,84 

Σύνολο  27.045.072,14  22.629.752,36 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

περιλαμβάνονται στη σημείωση 22. Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι 

λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 30-120 ημέρες. 
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19. Λοιπές υποχρεώσεις  

 
Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

       

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  17.476,60  10.073,91 

Υποχρεώσεις ΦΠΑ και λοιπών φόρων  1.920.302,86  3.857.040,91 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά 

ταμεία  585.219,84  650.875,28 

Λοιπές Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 368.780,37  289.321,44  
Λοιπές Υποχρεώσεις  2.031.689,50  1.170.338,33 

Σύνολο  4.923.469,17  5.977.649,87 

 
20. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

 
Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

       

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 11.000.000,00  16.400.000,00  
Σύνολο  11.000.000,00  16.400.000,00 

 
 

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν και αυτές κεφάλαιο κίνησης που 

χορηγήθηκε από την συνδεδεμένη εταιρεία ΑΒΒ Capital B.V. και φέρει μέσο ετήσιο επιτόκιο 

1,61% (2020: 1,40%). 

 

 

21. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

 
Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

       

Λοιπές δουλευμένες δαπάνες  1.673.983,24  1.364.225,60 

Δεδουλευμένη δαπάνη μη ληφθείσας αδείας  1.029.652,49  1.023.054,49 

Δεδουλευμένες δαπανες προσωπικού  1.151.468,70  1.034.698,83 

  3.855.104,43  3.421.978,92 
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22. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 

 

Στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος εμφανίζονται έσοδα και κόστη, που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεμένων εταιρειών 

της. Οι αγορές από τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών καθώς και εξόδων διοικητικής υποστήριξης (management fees), 

αντίστοιχα και οι πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις μεταξύ της 

Εταιρείας και των συνδεμένων εταιρειών της κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 και τα ανοιχτά ενδοεταιρικά υπόλοιπα κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αναλύονται ως ακολούθως (σε ευρώ) : 

  

 01.01 - 31.12.2021  01.01 - 31.12.2020 

 

Αγορές αγαθών /υπηρεσιών από 

συνδεδεμένα μέρη 

Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών σε 

συνδεδεμένα μέρη  

Αγορές αγαθών /υπηρεσιών 

από συνδεδεμένα μέρη 

Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών σε 

συνδεδεμένα μέρη 

      
Συνολικό ποσό συναλλαγών με 

συνδεδεμένα μέρη 
71.377.054,25 26.754.147,69  61.194.205,35 1.830.138,27 

      

 31.12.2021  31.12.2020 

 Υποχρεώσεις  Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις  Απαιτήσεις 

      
Συνολικό ποσό ανεξόφλητων 

υπολοίπων με συνδεδεμένα μέρη 
15.812.652,96 25.551.943,73  13.358.994,65 170.065,73 

      

      

 31.12.2021  31.12.2020 

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη Τόκος Ποσό δανείου  Τόκος Ποσό δανείου 

      

ABB Capital BV 159.383,88 11.000.000,00  185.457,46 16.400.000,00 
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Tα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. 

 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020, η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για 

επισφάλειες που σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεμένες εταιρείες. Η εκτίμηση αυτή 

πραγματοποιείται σε κάθε οικονομικό έτος μέσα από την εξέταση της οικονομικής κατάστασης του 

συνδεδεμένου μέρους και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.  

 

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεμένων εταιρειών ειδικές συμφωνίες ή 

συνεργασίες και οι τυχόν μεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται με τους εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός 

του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 

 

Αμοιβές μελών Διοίκησης 
  

Τα μέλη του Δ.Σ. μισθοδοτούνται από την Εταιρεία και η αμοιβή αφορά τον μισθό τους. 

 

Αμοιβές ελεγκτών 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2021 και της συγκριτικής περιόδου 2020, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό  

γραφείο χρέωσε τις  εξής συνολικές αμοιβές: 

 

  31.12.2021  31.12.2020 

     
Ελεγκτικές υπηρεσίες  31.000,00  32.000,00 

Φορολογικές Υπηρεσίες 54.000,00  50.000,00  
 

 

23. Μερίσματα 

 
Με βάση την χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31/12/2021, το 

διοικητικό συμβούλιο προτείνει την διανομή μερίσματος ύψους Ευρώ  26.602.563,35 το οποίο θα προέλθει 

εξ’ολοκλήρου από τα κέρδη της χρήσης που έληξε την 31/12/2021. Η εν λόγω πρόταση τίθεται προς 

έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

 

24. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σημαντικά σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους 

αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  

Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις 

αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση της 

Εταιρείας. 
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης χρηματοοικονομικής 

θέσης περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις και  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες σχεδόν οι αγορές των 

εμπορευμάτων πραγματοποιούνται σε Ευρώ. Για κάποιες αγορές οι οποίες πραγματοποιούνται με 

νόμισμα το δολάριο Η.Π.Α. (USD) και Ελβετικό φράγκο (CHF) διενεργούνται μελλοντικά συμβόλαια από 

το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury Department) της μητρικής εταιρείας με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του όποιου συναλλαγματικού κινδύνου. 

 

Επίσης, η Εταιρεία τις όποιες πωλήσεις κάνει εκτός των ελληνικών συνόρων τις πραγματοποιεί με νόμισμα 

το Ευρώ. 

   
Κίνδυνος τιμών 

 
Η Εταιρεία δεν διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο να διαταραχθεί η θέση της στην αγορά καθώς διαθέτει ισχυρή 

ανταγωνιστική θέση και επιπλέον η προμήθεια των εμπορευμάτων της γίνεται κυρίως από εταιρείες του 

ομίλου στον οποίο ανήκει πράγμα το οποίο της διασφαλίζει ευελιξία και σταθερές τιμές αγοράς για όλη 

τη διάρκεια του έτους. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας (μέσω των 

επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα 

κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές: 

 
Αν τα επιτόκια αυξάνονταν / μειώνονταν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα η επίπτωση στα αποτελέσματα θα 

ήταν: 

 

 Επίδραση σε αποτελέσματα προ φόρων 
 ΑΥΞΗΣΗ   ΜΕΙΩΣΗ 

2021 99.000,00  (99.000,00) 

2020 132.333,33  (132.333,33) 

 

Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από 

τις καταθέσεις καθώς τα ποσά είναι ασήμαντα. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση. Η Εταιρεία εκτιμά 

ότι  με βάση τις συνθήκες οι οποίες έχουν επικρατήσει στην ελληνική αγορά και στην Ελληνική Οικονομία 

γενικότερα, υπάρχει περιορισμένος πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος προκύπτει από τις απαιτήσεις της και 

για τον σκοπό αυτό έχει σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (σημ. 12). Η Διοίκηση της 

Εταιρείας αξιολογεί συνεχώς τον ενδεχόμενο κίνδυνο ανά πελάτη, και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας. 
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Τέλος, η Εταιρεία καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες βελτίωσης στον τομέα είσπραξης των απαιτήσεών 

της από τους πελάτες αυτής. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  
 

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο κίνδυνο ταμειακής ρευστότητας. Σε περίπτωση ταμειακών 

δυσκολιών η μητρική εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει ρευστότητα. 

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν εμπορικές υποχρεώσεις και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που αφορούν δανεισμό από τη μητρική εταιρεία καθώς και από λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου 

έτους.  

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

 
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της 

υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθμισης, καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να 

υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας και να μεγιστοποιείται η αξία των 

μετόχων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται συντηρητικά τη διάρθρωση του κεφαλαίου της με το δείκτη μόχλευσης, 

όπως προκύπτει από τη σχέση καθαρού δανεισμού και λειτουργικών κερδών (EBITDA).  

 

Η πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρήσει τους στόχους μόχλευσης σύμφωνα με ένα προφίλ υψηλού 

επιπέδου φερεγγυότητας. Η Εταιρεία ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας το δείκτη 

καθαρού δανεισμού προς τα λειτουργικά κέρδη.  

 

 

Πίνακας διαχείρισης κεφαλαίου 
    

 31.12.2021  31.12.2020 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.000.000,00  16.400.000,00 

Συνολικός δανεισμός 11.000.000,00 
 

16.400.000,00 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 3.724.366,14 
 

8.706.205,20 

Καθαρός Δανεισμός 7.275.633,86 
 

7.693.794,80 

 01.01- 

31.12.2021 
 01.01 - 

31.12.2020 
    

EBITDA 7.778.147,42  8.599.985,65  
Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 93,54%  89,46% 
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Χρηματοοικονομικά μέσα – Εύλογη αξία 
 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια 

κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη 

αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2021 και 2020 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση.  

 

Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:  

Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία,  

Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιοριστούν άμεσα ή 

έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές αγορές,  

Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές 

από ενεργές χρηματαγορές.  

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός 

και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρησή της εύλογης αξίας. 

 

Τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις 

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, τις βραχυπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις καθώς και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω 

της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

25. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

α. Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις 

 
Οι δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων έναντι της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 372.830,00. Για 

τις διεκδικήσεις αυτές έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού 190.000,00,  καθώς η Εταιρεία θεωρεί ότι το 

ποσοστό ευδοκίμησης στο σύνολο του ποσού διεκδίκησης είναι χαμηλό.  

 

β. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις – ως μισθωτής 

 

 Η Εταιρεία μισθώνει κτίρια γραφείων και αποθηκών καθώς και μεταφορικά μέσα για τις 

λειτουργικές της ανάγκες. Για τις μισθώσεις αυτές η Εταιρεία έχει ακολουθήσει τις λογιστικές 

οδηγίες που επιτάσσει η υιοθέτηση του νέου ΔΠΧΑ 16 με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η 

συμφωνία των ανειλημμένων υποχρεώσεων λόγω λειτουργικών μισθώσεων , όπως αυτές 

γνωστοποιήθηκαν στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021,  έχουν  ως 

ακολούθως: 

 31.12.2021 31.12.2020 

Πληρωτέα   

Εντός 1 έτους 402.176,49 505.874,08 

Από 2 εώς 5 έτη 664.022,95 1.652.650,52 

Πάνω από 5 έτη 50.392,46 753.161,30 

Σύνολο 1.116.591,90 2.911.685,90 
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γ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρεία παραμένει ανέλεγκτη για τις χρήσεις 2011 έως και 2021. Η Εταιρεία δεν έχει λάβει οποιαδήποτε 

εντολή ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις ανωτέρω χρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση 

της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ΄ αριθμ. 1738/2017, η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής 

και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές. Συνεπώς, η Διοίκηση της Εταιρείας 

θεωρεί τις φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011 έως και 2015 ως 

οριστικές. 

Για τις  χρήσεις 2011 έως και 2020, η Εταιρεία έχει λάβει το πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης με 

σύμφωνη γνώμη από τον ορκωτό ελεγκτή της, βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 όπως αυτός ισχύει). Από 1 Ιανουαρίου 2016 και έπειτα, το 

πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 

4174/2013, όπως ισχύει. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για 

την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω 

πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Η διαπίστωση στο 

φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά 

την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 

4174/2013, όπως ισχύει, βάσει του οποίου οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται 

με απόφαση των φορολογικών αρχών με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα 

κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τις αρχές και δε δημοσιοποιούνται. Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές 

δύνανται να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της Εταιρείας, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 

το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους. Η Εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι 

και προσαυξήσεις σε περίπτωση ελέγχου των χρήσεων αυτών από τις φορολογικές αρχές.  

Τέλος, για την κλειόμενη χρήση 2021, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  65Α του νόμου 4174/2013. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι αυτές δε θα έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
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26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων   

 
Το Νοέμβριο του 2020 ο όμιλος ABB ανακοίνωσε την έναρξη των στρατηγικών βημάτων για την μετάβαση 

του τομέα των Turbochargers σε μια ξεχωριστή επιχείρηση δημιουργώντας μια νέα νομική οντότητα. 

Αυτό θα επιτρέψει στον όμιλο της ΑΒΒ να διερευνήσει την πιθανότητα  εισαγωγής της νέας επιχείρησης 

στο χρηματιστήριο ή την πώλησή της σε έναν δυνητικό αγοραστή. Η επιχείρηση παγκοσμίως οργανώθηκε 

τοπικά, σε νέες νομικές οντότητες οι οποίες  ανήκουν άμεσα ή έμμεσα σε μια εταιρεία συμμετοχών που 

έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας. Η απόσχιση του κλάδου των Turbochargers με 

σκοπό είτε την πώληση του είτε την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο προβλέπεται να γίνει εντός του 

2022. Τον Αύγουστο του 2021, στην Ελλάδα συστήθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «TURBOCHARGING 

ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2021 η μεταφορά του 

κλάδου στη νέα εταιρεία από την ABB A.E. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια του 2022 ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία πώλησης της δραστηριότητας της TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υποκαταστήματος Κύπρου) όπου υπογράφηκε η σχετική συμφωνία στις 18 Φεβρουαρίου του 

2022. Το τίμημα της πώλησης της δραστηριότητας ,τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο 

εξοφθληθηκε στις 7/1/2022 και αντίστοιχα στις 22/2/2022. 

Η ολοσχερής εξόφληση του δανείου πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2022. 

Στις 22 Ιουλίου του 2022 ανακοινώθηκε από τον όμιλο ότι η εταιρεία Accelleron (πρώην ΑΒΒ Turbocharging 

παγκοσμίως) θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Ελβετίας. 

Η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν 

επιβληθεί στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν 

δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Έμμεσες επιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της συνεπακόλουθης μείωσης του διαθέσιμου 

εισοδήματος των πελατών μας, ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της ενίσχυσης 

των πληθωριστικών πιέσεων.Η όποια συνολική τελική οικονομική επίδραση από την σύρραξη Ρωσίας-

Ουκρανίας στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν 

μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει  από την 

αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης, αλλά και λόγω των δευτερογενών επιπτώσεών της που 

αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις 

σχετικές εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονομική θέση 

και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης για τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων. 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης που να χρήζουν 

γνωστοποίησης ή αλλαγής των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 
 

 

  



ASEA BROWN BOVERI 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.  

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 56 

Μεταμόρφωση,  12 Σεπτεμβρίου 2022 
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