NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Μεσογείων 15 - 115 26 Αθήνα
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

NEXANS ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.B.E.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Έδρα: Μεσογείων 15 – 11526, Αθήνα

1

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Μεσογείων 15 - 115 26 Αθήνα
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ
- Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

3

- Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

4-20

- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

21-71

- Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

72-74
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NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007)

Οι κάτωθι υπογραφόμενοι: Αθανάσιος Γαβριήλ – Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Χρυσομάλλης - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
δηλώνουμε βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 (γ) του Ν.3556/2007, ότι:
• Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα Χρήσεως
για την περίοδο 01.01-31.12.2020 της εταιρείας.
• Η συνημμένη ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της
περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Αθήνα, 03 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος:

Αθανάσιος Γαβριήλ

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Γεώργιος Χρυσομάλλης
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NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
(Αριθμός Μ.Α.Ε 2176/06/Β/86/06, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020)
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά στην 46η
διαχειριστική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και περιλαμβάνει: τις Οικονομικές
Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ήτοι την Kατάσταση Xρηματοοικονομικής Θέσης, την
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, την Κατάσταση Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις στις Οικονομικές
Καταστάσεις, μαζί με την παρούσα έκθεση και τις δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να
ζητήσουμε την έγκρισή σας.
Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικά πληροφορίες για την NΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη
ΑΒΕ, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις μεταβολές, που επήλθαν κατά το 2020, καθώς και
σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα κατά την ίδια περίοδο και επέδρασαν στις οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας. Γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η
εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την οικονομική χρήση 2020 και παρατίθενται όλες οι
συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
Α) Επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά μεγέθη του 2020.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας κατά τη χρήση 2020 ήταν μειωμένος σε σχέση με τη χρήση του
2019 λόγω των παγκόσμιων συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Η εταιρεία παρά την σημαντικά
μειωμένη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο (απόρροια των αντίξοων οικονομικών και
κοινωνικών συνθηκών) εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής ανασυγκρότησης κατάφερε
να παρουσιάσει κερδοφορία.
Πιο συγκεκριμένα, το ύψος των πωλήσεων του έτους, σε τρέχουσες τιμές μετάλλων, ανήλθε σε 90
εκατομμύρια Ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του 9,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ
αν ληφθεί υπόψη σταθερή βάση υπολογισμού των τιμών των μετάλλων, υπήρξε μείωση του
μεγέθους των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 8,7%. Η εταιρεία για να εξομαλύνει
την επίπτωση των διακυμάνσεων στην τιμή αγοράς των μετάλλων και να παρουσιάσει την πραγματική
εξέλιξη των πωλήσεων, αναπροσαρμόζει το ύψος των πωλήσεων χρησιμοποιώντας σταθερή τιμή για
τα βασικά μέταλλα, χαλκό και αλουμίνιο.
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Κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές μετάλλων (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Επι του
Επι του
Δεκ-20 συνόλου
Δεκ-19 συνόλου Μεταβολή
Εσωτερικού
56.035
62,3%
45.228
45,6%
23,9%
Εξωτερικού
33.908
37,7%
53.915
54,4%
-37,1%
Σύνολο
89.943 100,0%
99.143 100,0%
-9,3%

Κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές μετάλλων (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Επι του
Επι του
Δεκ-20 συνόλου
Δεκ-19 συνόλου Μεταβολή
Εσωτερικού
53.083
62,1%
39.853
42,6%
33,2%
Εξωτερικού
32.411
37,9%
53.795
57,4%
-39,8%
Σύνολο
85.494 100,0%
93.648 100,0%
-8,7%

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 η εταιρεία εκτέλεσε σειρά παραγγελιών από τις οποίες
σπουδαιότερες ήταν:
•

Στη γενική εγχώρια αγορά για καλώδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καλώδια οπτικών
ινών.

•

Στο ΔΕΔΔΗΕ για καλώδια ενεργείας χαμηλής και μέσης τάσης.

•

Στον ΟΤΕ για καλώδια χαλκού και οπτικών ινών.

•

Στις αγορές του εξωτερικού: κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική.

Οι πωλήσεις στη Γενική Εσωτερική Αγορά, εκτός Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, παρουσίασαν μείωση
καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα κυμάνθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Οι πωλήσεις της εταιρείας προς τη ΔΕΔΔΗΕ παρουσίασαν σημαντική αύξηση λόγω της εκτέλεσης
συμαντικού συμβολαίου για την προμήθεια καλωδίων ενέργειας, ενώ οι πωλήσεις προς τον ΟΤΕ
παρέμειναν σταθερές.
Οι πωλήσεις της εταιρείας προς άλλες εταιρείας του Ομίλου αλλά και προς άλλους πελάτες του
εξωτερικού παρουσίασαν μείωση λόγω των συνεπειών της παγκόσμιας ύφεσης.
Αποτελεί πάγια πολιτική της εταιρείας να καλύπτει τους κινδύνους που προέρχονται από τις
αυξομειώσεις των χρηματιστηριακών μετάλλων, χαλκού και αλουμινίου, συνδέοντας άμεσα τις τιμές
αγοράς των μετάλλων αυτών με τις τιμές πώλησης προς τους πελάτες.
Η διοίκηση της εταιρείας επικεντρώνει τις στρατηγικές της προτεραιότητες σε τρεις (4) άξονες:
1. τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας COVID-19 και
σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμοδίων φορέων υγείας
2. το σεβασμό προς το περιβάλλον με τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός της
3. τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της, εφαρμόζοντας νέες μεθόδους και
διαδικασίες στην παραγωγή, την αποτελεσματικότερη διαχείρηση των λοιπών λειτουργίών
μέσω ριζικών αναδιοργανώσεων έχοντας ως στόχο την σημαντική αύξηση της κερδοφορίας
4. τη διατήρηση υψηλού ποσοστού εξαγωγικών πωλήσεων
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Εγκαταστάσεις εταιρείας:
•

Έδρα: Μεσογείων 15, 115 26 Αθήνα

•

Εργοστάσιο Λαμίας: Αγ.Μαρίνα, 35300 Στυλίδα Φθιώτιδας

•

Υποκατάστημα Αθήνας: Ιφιγενείας 50 & Πεύκων, 14122 Νέο Ηράκλειο

•

Γραφείο Θεσσαλονίκης: Φράγκων 12, 54626 Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία επίσης διατηρεί συνεργασία με διανομέα στην Κρήτη (ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, 4o Οικοδομικό
Τετράγωνο, Οδός Ι, Τ.Κ. 71601) και στην Αθήνα για αποθήκευση και διανομή προϊόντων για την
εξυπηρέτηση των αναγκών στην εσωτερική αγορά.
Στη χρήση 2020 οι μηχανολογικές και κτηριακές εγκαταστάσεις του Εργοστασίου μας στη Λαμία (Αγία
Μαρίνα) λειτούργησαν ικανοποιητικά.
Η εταιρεία στο προαναφερθέν πλαίσιο ριζικής αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των
λειτουργιών της, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης
πελατών της, τη βέλτιστη διαχείρηση του λειτουργικού κόστους, προέβη σε συνεργασία με
εξωτερικό δίκτυο αποθήκευσης και διανομής για την περιοχή της Αττικής.
Επίσης το υποκατάστημα της εταιρείας με τη Διέυθυνση πωλήσεων στην Αθήνα μεταφέρθηκε σε νέο
σύγχρονο κτήριο. Το γραφείο στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και το κέντρο διανομής στην Κρήτη
(Ηράκλειο) διατήρησαν την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση της πελατείας.
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ
Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά τη χρήση 2020 σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ανήλθαν σε 90
εκατομμύρια Ευρώ σε σύγκριση με 99 εκατομμύρια Ευρώ το 2019.
Τα Λειτουργικά κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων της χρήσης 2020
ανήλθαν σε 1,8 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ για τη χρήση του 2019 σημειώθηκαν ζημίες προ φόρων
χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων της τάξης των 1,5 εκατομμύριων Ευρώ.
Η εταιρεία, όπως αναφέρεται διεξοδικά και στο κεφαλαίο “Κίνδυνος διακύμανσης τιμών”, προβαίνει
στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να αντισταθμίσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο από την
διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών (χαλκού και αλουμινίου). Βάσει των κανόνων των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η εταιρεία είναι επίσης υποχρεωμένη να προβαίνει σε
λογιστική αποτίμηση όλων των ανοιχτών συμβολαίων που τηρούνται στο χρηματιστήριο των
μετάλλων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Πωλήσεις σε τρέχουσες τιμές μετάλλων
Πωλήσεις σε σταθερές τιμές μετάλλων
Καθαρά κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων
Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων

Δεκ-20
89.943
85.494
1.815
2,1%

Δεκ-19
99.143
93.648
-1.471
-1,6%
6

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Μεσογείων 15 - 115 26 Αθήνα
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η εταιρεία επίσης, όπως κάθε χρόνο, κατέβαλε κάθε προσπάθεια δεδομένου των συνθηκών
προκειμένου να συντονίσει άριστα τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος
που μεσολαβεί από τη λήψη μιας παραγγελίας, την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας και
την αποστολή στον πελάτη.
Η ταχύτητα Κίνησης Αποθεμάτων σε ημέρες το Δεκέμβριο του 2019 ήταν 47 ενώ τον Δεκέμβριο του
2020 κυμάνθηκε στις 31.
Η ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων σε ημέρες το Δεκέμβριο του 2019 ήταν 86 ενώ τον Δεκέμβριο του
2020 κυμάνθηκε στις 54.
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Ρευστότητα
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)
Κεφαλαιακά Διαθέσιμα
(Ξένα Κεφάλαια/Ίδια Κεφάλαια)
Ταχύτητα Κίνησης Αποθεμάτων σε ημέρες
(Αποθέματα/Κόστος Πωλήσεων)x365ημέρες
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
(Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια)
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων σε ημέρες
(Απαιτήσεις/Πωλήσεις)x365ημέρες

Δεκ-20

Δεκ-19
1,27

1,20

0,81

1,09

31

47

-1,2%

-12,4%

54

86

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ανθρώπινα Δικαιώματα: Η εταιρεία δεν επιτρέπει κανενός είδους διάκριση που έχει σχέση με την
εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, τις ερωτικές προτιμήσεις, την οικογενειακή
κατάσταση, την αναπηρία, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και τη συμμετοχή σε
συνδικαλιστικά όργανα.
Συνθήκες Εργασίας: Πρώτη προτεραιότητα για τη Nexans Ελλάς αποτελεί η διασφάλιση
εργασιακού περιβάλλοντος με τις υψηλότερες προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας. Το εργοστάσιο
διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, ενώ λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των εργαζομένων. Η εταιρεία έχει
πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και υγιεινής σε κάθε
θέση εργασίας, ενώ οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα
υγιεινής και ασφάλειας. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη, όσον αφορά τη διαχείριση της Υγιεινής και
της Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001. Έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε τοπικά
τους 15 Χρυσούς Κανόνες Ασφάλειας του Ομίλου μας και διοργανώνουμε ετησίως μία Ημέρα
Ασφάλειας.
Η εταιρεία καταδικάζει κάθε μορφή καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας και απαιτεί και από τους
προμηθευτές και υπεργολάβους της να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο.
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Η εταιρεία οργανώνει συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους μέσα στα πλαίσια
του Προγράμματος Συνεχούς Βελτίωσης, ενώ η αξιολόγηση και η προαγωγή των εργαζομένων
γίνεται αξιοκρατικά, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους.
Η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με τη διοίκηση του συνδικαλιστικού
σωματείου του εργοστασίου, στο οποίο συμμετέχει περίπου το μισό προσωπικό της εταιρείας, και
εφαρμόζει επακριβώς την κείμενη εργατική νομοθεσία.
Περιβάλλον: Η εταιρεία με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της για προστασία του περιβάλλοντος
και για βιώσιμη ανάπτυξη, ανέπτυξε από ετών και εφαρμόζει με συνέπεια σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης που ελέγχεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου Nexans σε
συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους και για το οποίο της έχει απονεμηθεί μια
ενδοομιλική πιστοποίηση EHP (Environment Highly Protected), για την απόκτηση της οποίας
απαιτείται η ύπαρξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης περιβαλλοντικού
κινδύνου. Στο ανωτέρω πλαίσιο του συστήματος, η Nexans Ελλάς λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα και πραγματοποιεί κατάλληλες επενδύσεις ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι ασφαλή
και άριστης ποιότητας και οι παραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται να μην ενέχουν
κίνδυνο ρύπανσης για το περιβάλλον. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μείωση της
κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας, ενώ όλα τα απορρίμματα υλικών και συσκευασιών που
προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία παραδίδονται σε εξειδικευμένες εταιρείες και
οδηγούνται στην ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση και με την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και παράλληλα έχει προχωρήσει στην
υλοποίηση του κανονισμού REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην προστασία από
χημικές τοξικές ουσίες, και της οδηγίας RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην
περιεκτικότητα των βαρέων μετάλλων στα προϊόντα της εταιρείας. Ακόμη, η εταιρεία είναι ιδρυτικό
μέλος του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στα πλαίσια του ΣΕΒ και διαθέτει Πιστοποιητικό
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Τέλος, στο πλαίσιο των σχετικών
δράσεων του Ομίλου μας, στη Nexans Ελλάς φροντίζουμε για την ανακύκλωση του νερού που
χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις εκπομπές αερίων
και την ανακύκλωση χαλκού.
Άλλα μέτρα: Η Nexans Ελλάς δεσμεύεται και υιοθετεί κανόνες δεοντολογίας και επαγγελματικής
συμπεριφοράς, ώστε να προάγει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να μην εμπλέκεται σε οποιαδήποτε
κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού ή σε περιπτώσεις νόθευσης του ανταγωνισμού. Η εταιρεία
λαμβάνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλους τους τομείς της
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Έτσι, απαγορεύεται στους υπαλλήλους η προσφορά και
λήψη δώρων, φιλοδωρημάτων και κάθε είδους εξυπηρετήσεων, που έχουν σχέση με τις οικονομικές
δραστηριότητες της εταιρείας.
Η εταιρεία συμπεριφέρεται σε όλους τους συναλλασσόμενους, πελάτες, προμηθευτές,
αντιπροσώπους και λοιπούς συνεργάτες με σεβασμό, εντιμότητα, διαφάνεια και εμπιστευτικότητα. Η
εταιρεία διαχειρίζεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλα τα προσωπικά
στοιχεία που της εμπιστεύονται οι υπάλληλοι και συνεργάτες της.
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Τέλος, η Nexans Ελλάς εγγυάται ίση μεταχείριση για όλους τους μετόχους της, επάρκεια και ακρίβεια
των δημοσιευόμενων οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών, και έχει θεσπίσει ρητή
απαγόρευση εκμετάλλευσης της εσωτερικής πληροφόρησης από οιονδήποτε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και οι συνεχείς εξελίξεις επιβάλλουν, πέρα από την
παρακολούθηση της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας και την παρακολούθηση των
κινδύνων που προκαλούν οι δυσμενείς εξελίξεις.
Ο Όμιλος Nexans εφαρμόζει διαδικασίες εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων αυτών με στόχο
την ελαχιστοποίησή τους. Η Nexans Ελλάς ακολουθεί κατά γράμμα την πρακτική του Ομίλου για
αντιμετώπιση κινδύνων (Risk Management) και εκπαιδεύει συνεχώς τα στελέχη της στον τομέα αυτό.
Αναλυτικότερα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει πως εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή
οποιαδήποτε από τις αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω, ενδέχεται να υπάρξουν
ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις για την εταιρεία, την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά
αποτελέσματά της. Επιπρόσθετα, είναι πιθανό οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται
παρακάτω να μην είναι οι μόνοι(ες) που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι
και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί, ενδέχεται να επιδράσουν δυσμενώς στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και
στις προοπτικές της εταιρείας. Τέλος, η σειρά παράθεσης των παραγόντων κινδύνου δεν παραπέμπει
σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από
αυτούς.
•

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές συνθήκες

Τυχόν δυσμενείς εξελίξεις στις γενικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, ενδέχεται να έχουν
επηρεάσει δυσμενώς την εταιρεία, και πιθανόν να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στα οικονομικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της εταιρείας.
Η εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της
εταιρείας εξαρτάται από τις μακροοικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές δημοσιονομικές
προκλήσεις και διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της, οι οποίες δημιούργησαν στο παρελθόν
ανησυχία.
Επιπρόσθετα, πιθανοί σημαντικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από μία δυσμενή οικονομική
κατάσταση της χώρας έχουν σχέση με τη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των
επιχειρήσεων, την εισπραξιμότητα απαιτήσεών τους, την εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανειακών τους
υποχρεώσεων ή/και την ικανοποίηση όρων και χρηματοοικονομικών δεικτών αυτών, την
ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών ωφελειών, την αποτίμηση χρηματοοικονομικών τους
μέσων, την επάρκεια προβλέψεων και τη δυνατότητα συνέχισης της απρόσκοπτης δραστηριότητας
των επιχειρήσεων.
Οι πωλήσεις, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από την οικονομική ευρωστία των επιμέρους κλάδων που εξυπηρετούνται, με συνέπεια αν
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συγκεκριμένοι κλάδοι εμφανίζουν ύφεση, θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά οι πωλήσεις και
τα αποτελέσματα της εταιρείας.
Πολλοί από τους πελάτες της εταιρείας χρησιμοποιούν τα παραγόμενα καλώδια, σαν μέρη στα
προϊόντα τους ή σε έργα που αναλαμβάνουν για τους πελάτες τους. Η ικανότητα της εταιρείας να
πουλήσει τα προϊόντα της εξαρτάται από τις γενικές οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων
των τελικών δαπανών των χρηστών σχετικά με τις υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας, βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία παραγωγής, νέες κατασκευές, την οικοδομή, την
τεχνολογία πληροφοριών και τη διατήρηση ή την αναμόρφωση των δικτύων επικοινωνιών. Σε
περιόδους ύφεσης των ως άνω κλάδων, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει η εταιρεία μείωση των
πωλήσεων και των αποτελεσμάτων της.
•

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών

Η μεταβλητότητα της τιμής του χαλκού και αλουμινίου και άλλων πρώτων υλών, καθώς και καυσίμων
και της ενέργειας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα της
εταιρείας. Το κόστος του χαλκού και αλουμινίου, οι σημαντικότερες πρώτες ύλες που
χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για την κατασκευή των προϊόντων της, υπόκεινται σε
σημαντικές μεταβολές που προκαλούνται από τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης στα
χρηματιστήρια μετάλλων, τις καιρικές συνθήκες, πολιτικές και οικονομικές μεταβλητές, καθώς και
άλλες άγνωστες και απρόβλεπτες μεταβλητές. Περαιτέρω, τα καύσιμα και η ενέργεια, που
απαιτούνται για την λειτουργία του εργοστασίου της εταιρείας, υπόκεινται επίσης σε σημαντική
μεταβλητότητα.
Οι βασικές πρώτες ύλες στον κλάδο καλωδίων (χαλκός και αλουμίνιο) αφορούν προϊόντα των οποίων
οι τιμές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Συνεπώς οι αγορές και οι
πωλήσεις επηρεάζονται από τις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών. Η διοίκηση της εταιρείας
προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο από τη μεταβολή των τιμών των μετάλλων, για
κάθε πώληση σε πελάτη προβαίνει σε αντίστοιχη αγορά του εμπεριεχόμενου μετάλλου με τους
ίδιους όρους. Οι πωλήσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:
Α) Σε πωλήσεις που βασίζονται σε επιβεβαιωμένες παραγγελίες πελατών.
Β) Σε πωλήσεις που βασίζονται σε προβλέψεις για την εσωτερική αγορά.
Η εταιρεία προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο από τη μεταβλητότητα του κόστους των πρώτων
υλών, παρακολουθεί σε συνεχή βάση την ανοιχτή της θέση σε απόθεμα μετάλλων και προβαίνει σε
συμβόλαια προθεσμιακής αγοράς και πώλησης πρώτων υλών που χρησιμοποιεί («παράγωγα») όποτε
αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο και να περιορίσει την έκταση της
έκθεσής της σε διακυμάνσεις των τιμών.
Τα συμβόλαια αυτά, έχουν διάφορες ημερομηνίες λήξεως, ανάλογα με την ημερομηνία της
αναμενόμενης αγοράς των εν λόγω μετάλλων. Η αποτίμηση των ανοιχτών θέσεων της εταιρείας κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι η ακόλουθη (ποσά σε χιλ.€):
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31 Δεκεμβρίου 2020

Μέταλλο

Ανοιχτή
Θέση

Ποσότητα
(τόνοι)

Ονομαστική
Αξία

Τρέχουσα
Αξία

Εύλογη
Αξία

Χαλκός
Αλουμίνιο

Αγορά
Πώληση

250
(550)

1.489
(926)
563

1.580
(885)
695

91
41
132

Χαλκός
Αλουμίνιο

Πώληση
Πώληση

(50)
(375)

(316)
(583)
(899)

(316)
(605)
(921)

0
(22)
(22)

(336)

(226)

110

Ποσότητα
(τόνοι)

Ονομαστική
Αξία

Τρέχουσα
Αξία

Εύλογη
Αξία

150
(425)

852
(634)
218

821
(680)
141

(31)
(46)
(77)

218

141

(77)

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2019

Μέταλλο
Χαλκός
Αλουμίνιο

Σύνολο

Ανοιχτή
Θέση
Αγορά
Αγορά

Τα ανωτέρω κέρδη/(ζημιές) αποτιμήσεων καθώς και τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα
συμβάσεων αγοράς και πώλησης μετάλλων που κλείνουν, καταχωρούνται στο κόστος πωληθέντων,
δεδομένου ότι σε αυτό καταχωρείται και το κόστος αγοράς πρώτων υλών, έναντι των οποίων
συνάπτονται τα παράγωγα μετάλλων.
Η αγορά καλωδίων από χαλκό, αλουμίνιο καθώς και των οπτικών ινών είναι άκρως ανταγωνιστική,
απαιτώντας σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας και ορισμένοι
ανταγωνιστές μπορεί να έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πολλά από τα προϊόντα της
εταιρείας κατασκευάζονται βάσει κοινών προδιαγραφών και, ως εκ τούτου, μπορεί εύκολα να
υποκατασταθούν με προϊόντα ανταγωνιστών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία υπόκειται σε ανταγωνισμό
σε πολλές αγορές με βάση την τιμή, την ποιότητα, το εύρος της σειράς των προϊόντων, τα διαθέσιμα
αποθέματα, την έγκαιρη παράδοση, την εξυπηρέτηση των πελατών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των προϊόντων, καθώς και την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των
πελατών της. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι ανταγωνιστές της θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το
σχεδιασμό και τις επιδόσεις των προϊόντων τους και να εισαγάγουν νέα προϊόντα με ανταγωνιστικές
τιμές και χαρακτηριστικά. Συνεπώς η εταιρεία πρέπει συνεχώς να επενδύει στην ανάπτυξη των
προϊόντων, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών,
προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Επιπλέον, τυχόν αύξηση των εισαγωγών
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ανταγωνιστικών προϊόντων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις της εταιρείας σε μια
αγορά.
Η εταιρεία, λόγω του εξαγωγικού της προσανατολισμού, είναι εκτεθειμένη σε οικονομικούς, πολιτικούς
και άλλους κινδύνους σε τρίτες χώρες.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, το 38% των πωλήσεων και το
37% των απαιτήσεων της εταιρείας ήταν σε εξαγωγικές αγορές. Ορισμένες χώρες του εξωτερικού
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αναφορικά με ενδεχόμενη κοινωνική και πολιτική
αποσταθεροποίηση, διεθνείς συγκρούσεις, παρεμβάσεις από κυβερνήσεις, αλλαγές στις κανονιστικές
απαιτήσεις, δυσμενή μεταχείριση αλλοδαπών εταιρειών, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές
καταστροφές και πιθανές πανδημίες για τις οποίες δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Οι οικονομικές εξελίξεις στις χώρες στις οποίες η εταιρεία εξάγει προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων
των μελλοντικών οικονομικών αλλαγών ή κρίσεων (όπως ο υψηλός πληθωρισμός, τυχόν σημαντική
υποτίμηση του νομίσματος, ψήφιση περιοριστικών μέτρων ελέγχου του συναλλάγματος ή της
ελεύθερης μεταφοράς κεφαλαίων), θα μπορούσαν επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις
εξαγωγές, στην οικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα της εταιρείας.
Η εταιρεία βασίζεται σε ανεξάρτητους διανομείς και λιανοπωλητές για τη μη αποκλειστική
πώληση των προϊόντων της, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα όποτε το επιλέξουν να σταματήσουν την
αγορά των προϊόντων της εταιρείας.
Η εταιρεία διατηρεί συνεργασίες με διανομείς και λιανοπωλητές. Αυτοί οι διανομείς και
λιανοπωλητές δεν είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να διαθέτουν προϊόντα της εταιρείας κατ’
αποκλειστικότητα ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω διανομείς και
λιανοπωλητές μπορούν να αποφασίσουν να αγοράσουν ανταγωνιστικά προϊόντα τρίτων ή και να
παύσουν την προώθηση προϊόντων της εταιρείας ανά πάσα στιγμή. Η τυχόν ταυτόχρονη απώλεια
μεγάλων διανομέων ή λιανοπωλητών θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ικανότητα της εταιρείας
να προσεγγίσει τους τελικούς χρήστες και να επιδράσει αρνητικά στα αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας ενός ή περισσοτέρων μεγάλων
διανομέων ή πωλητών λιανικής θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις της εταιρείας .
•

Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη
λειτουργία και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Η εταιρεία υπόκειται σε ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νόμους και κανονισμούς προστασίας του
περιβάλλοντος που διέπουν τη λειτουργία της και τη χρήση, το χειρισμό, τη διάθεση και
την αποκατάσταση μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ο κίνδυνος της περιβαλλοντικής ευθύνης είναι
συνυφασμένος με την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις,
βάσει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα μπορούσε να θεωρηθεί η εταιρεία από κοινού και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε μόλυνσης από τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας αλλά και σε χώρους τρίτων που συνεργάζεται η εταιρεία για την
οργανωμένη διάθεση αποβλήτων. Θα μπορούσε επίσης, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε
συνέπειες προκύπτουν από την έκθεση του ανθρώπου σε αυτές τις ουσίες ή άλλες περιβαλλοντικές
καταστροφές. Η εταιρεία πραγματοποιεί κατάλληλες επενδύσεις ώστε η παραγωγική διαδικασία
να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τον
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κανονισμό REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην προστασία από χημικές τοξικές ουσίες,
και την οδηγία RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην περιεκτικότητα των βαρέων
μετάλλων στα προϊόντα της. Εντούτοις, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι το κόστος της
συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους
νόμους και τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια, δεν συνεπάγεται πρόσθετες μελλοντικές
δαπάνες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
•

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών και εμπορικών συνεργατών και
στην εκάστοτε οικονομική τους δυνατότητα να αποπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

31/12/2020
Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού
Απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρονολογημένες

9.120
287
5.078
0
14.485
(1.290)
13.195

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2019
11.170
5.793
6.445
1.111
24.519
(1.168)
23.351

Την 31 Δεκεμβρίου 2020 οι κανονικά εξυπηρετούμενες εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε €12.799
(€17.501 για το 2019). Για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές πέρα των πιστωτικών ορίων και
άνω των 30 ημερών σχηματίζεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ανάλογα με την ηλικία της
απαίτησης. Το ποσό των εν λόγω απαιτήσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε €1.686
(€7.018 για το 2019) και η αντίστοιχη πρόβλεψη σε €1.290 (€1.168 για το 2019). Το σύνολο των
απαιτήσεων περιλαμβάνει και απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζουν κάποια καθυστέρηση αλλά δεν
θεωρούνται επισφαλείς. Η εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν
υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο
σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση
με την πιστωτική της πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία
προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που
διαχειρίζεται αναπροσαρμόζει την σχηματισμένη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.
Η ανάλυση των απαιτήσεων αυτών κατά ηλικία έχει ως εξής:

30-60 ημέρες
60-90 ημέρες
90 + ημέρες
Υπο-σύνολο
Επιταγές σε καθυστέρηση
Σύνολο

31.12.2020 31.12.2019
1
3.291
2
969
1.683
2.657
1.686
6.917
0
1.686

101
7.018
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Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2020 είναι ως κάτωθι:
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019
Επιπρόσθετη Πρόβλεψη
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019
Διαγραφές περιόδου
Επιπρόσθετη πρόβλεψη περιόδου
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020

1.111
57
1.168
(21)
143
1.290

Η επιπρόσθετη πρόβλεψη της χρήσης συμπεριλαμβάνεται στα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης.
Η πολιτική της εταιρείας είναι να συνάπτει συμβόλαια με συμβαλλόμενα μέρη που ικανοποιούν
υψηλά πιστοληπτικά κριτήρια, ενώ όπου κρίνεται ότι υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος λαμβάνει
επιπλέον εξασφαλίσεις. Επίσης, η εταιρεία προκειμένου να περιορίσει απώλειες από πιθανή
αδυναμία των πελατών της να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, διατηρεί
συνεργασία με εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων του ομίλου Nexans, μέσω της οποίας ασφαλίζει
μέρος των απαιτήσεων της από πελάτες του εξωτερικού και του εσωτερικού. Το ποσό της
ασφάλισης εξαρτάται από τη πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη όπως αξιολογείται από την
ασφαλιστική εταιρεία.
Εντούτοις, αρνητικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των πελατών και εμπορικών συνεργατών ή
αρνητικές εκτιμήσεις τους για τα μελλοντικά έσοδά τους, είναι πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα
να μην καταβάλλουν εμπρόθεσμα, να καταβάλλουν μερικώς ή να μην καταβάλουν καθόλου τις
υποχρεώσεις τους, με αντάλλαγμα, να επιδιώξουν την επαναδιαπραγμάτευση των όρων των
συμβάσεων ή και να αποχωρήσουν από το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας, γεγονότα που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανή μείωση των εσόδων της εταιρείας και να επηρεάσουν
δυσμενώς τα οικονομικά αποτελέσματά της.
•
Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων: Η εταιρεία μέχρι και το πρώτο 9μηνο του 2020 ελάμβανε
βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από τη συνδεδεμένη εταιρεία Nexans Financial Treasury Services
καθώς και περιορισμένη από την εσωτερική αγορά προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της σε
κεφάλαια κίνησης της δραστηριότητάς της.
Η εν λόγω βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από τη συνδεδεμένη εταιρεία Nexans Services παρεχόταν
με επιτόκιο δανείου το οποίο διαμορφωνόταν επί τη βάσει ενός συνδυασμού δεικτών και
παραγόντων πάντα στο πλαίσιο των κανόνων των ενδοομιλικών συναλλαγών.
•
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών, των συμβάσεων και των
παραγγελιών της εταιρείας γίνεται σε Ευρώ. Για τις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε
συνάλλαγμα, η διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών
ισοτιμιών και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων που
απορρέουν από αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, συνάπτει συμβόλαια προθεσμιακής αγοράς και πώλησης
συναλλάγματος («παράγωγα») προκειμένου να περιορίσει την έκταση της έκθεσής της σε διακυμάνσεις
ισοτιμιών.
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•
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών
ταμειακών ισοδύναμων και διαθεσίμων, τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματοδότησης καθώς επίσης
και την ικανότητα κλεισίματος των ανοικτών θέσεων. Λόγω της δυναμικής φύσης των
δραστηριοτήτων, το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων έχει ως στόχο την ευέλικτη χρηματοδότηση, μέσω
εγκεκριμένων πιστωτικών γραμμών. Οι συμβατικές ημερομηνίες λήξης των εμπορικών και λοιπών
υποχρεώσεων και δανείων, αφορούν περίοδο μικρότερη του ενός έτους. Υπογραμμίζεται επίσης ότι
η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει συμβάλει θετικά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου
ρευστότητας.
•
Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις για τα διαθέσιμα, τις
εμπορικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τα δάνεια, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους
λόγω των χαρακτηριστικών τους και της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.
Οι εύλογες αξίες των παραγώγων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση.
•
Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου: Στόχος της εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση
κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον με
σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη σε λοιπούς συμβαλλόμενους,
καθώς επίσης και να διατηρεί μία ιδανική κατανομή κεφαλαίου στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για
το σκοπό αυτό παρακολουθεί συστηματικά το κεφάλαιο κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το δυνατό
χαμηλότερα επίπεδα εξωτερικής χρηματοδότησης.
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

31/12/2020
Σύνολο δανείων
Μείον: Χρηματικά
Καθαρή οφειλή
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Συνολικό κεφάλαιο
Συντελεστής μόχλευσης

0
(8.601)
(8.601)
32.638
24.037
-36%

31/12/2019
13.919
(3.578)
10.341
33.062
43.403
24%

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Το ύψος των επιβεβαιωμένων παραγγελιών στο τέλος του 2020 ήταν 21 εκατομμύρια Ευρώ, σε
σύγκριση με το ποσό των 38 εκατομμυρίων Ευρώ κατά το τέλος του 2019. Επισημαίνεται ότι στο
σύνολο του χαρτοφυλακίου των παραγγελιών μας δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις από την απ’
ευθείας διάθεση των αποθεμάτων.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η αξία των επενδύσεων της εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2020, ανήλθε στο ποσό των
1.310 χιλιάδων ευρώ έναντι 9.474 χιλιάδων ευρώ για το 2019. Η αξία των αποσβέσεων για το έτος 2020
ανήλθε σε 1.433 χιλιάδες Ευρώ.
Οι επενδύσεις μας είναι προσανατολισμένες κυρίως στην παραγωγή νέων προϊόντων που
απαιτούν οι αγορές και οι πελάτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν αναβάθμιση ή και
αντικατάσταση υφισταμένων γραμμών παραγωγής. Σημαντικό τμήμα των επενδυτικών σχεδίων μας
15
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αφορά την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση υλικών και τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντική επένδυση στον κλάδο των οπτικών ινών όπως
αναλύεται στο κεφάλαιο ‘’Μεταγενέστερα γεγονότα’’
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εταιρεία μας συμμετέχει σε μόνιμη βάση στα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου
Nexans. Η Έρευνα και η Ανάπτυξη στοχεύουν στην προώθηση νέων προϊόντων και στη βελτίωση των
υφισταμένων τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τις τεχνικές εφαρμογής τους. Ακόμη
αναπτύσσονται νέες τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής, ώστε αφ’ ενός να αυξηθεί η παραγωγικότητα
και αφ’ ετέρου να μελετηθεί και εισαχθεί η χρήση νέων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.
Επίσης ο Όμιλος έχει εκπονήσει σημαντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας που αφορούν
επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και
υγιεινής στα εργοστάσια. Η Nexans Ελλάς συμμετέχει στα προγράμματα αυτά κάνοντας πλήρη χρήση
της παρεχόμενης τεχνογνωσίας.
Η συμμετοχή της εταιρείας στο διεθνές πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου, οι δαπάνες
για προώθηση προϊόντων και η παροχή συναφών υπηρεσιών ανήλθαν για το 2020 στο ποσό των
1.774 χιλιάδων ευρώ.
Λειτουργούν 4 Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου που δραστηριοποιούνται σε προηγμένα
ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με εξωτερικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, διεθνή ερευνητικά
κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου
και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από αυτόν. Τα κέντρα βρίσκονται στη Λυών και στο Λάνς
(Γαλλία) στη Νυρεμβέργη (Γερμανία) και στο Jincheon της Νότιας Κορέας.
Η συμμετοχή μας σε αυτό το διεθνές πρόγραμμα καλύπτει ακόμη τον τομέα έρευνας αγοράς και
πωλήσεων σε ορισμένες χώρες, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό
των εταιρειών του Ομίλου σε αυτές τις αγορές και την ενίσχυση των πωλήσεων.
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Κατά την 31.12.2020 δεν υφίσταντο ίδιες μετοχές.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συνολική δύναμη της εταιρείας ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε 266 άτομα και σε 262 στο τέλος
του 2019. Συνολικά κατά τη διάρκεια της χρήσεως αποχώρησαν από την εταιρεία 21 άτομα και
προσελήφθησαν 25 νέοι εργαζόμενοι. Επισημαίνεται ιδιαίτερα το θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση
των εργαζομένων στη Nexans Ελλάς, σε μία περίοδο κατακόρυφης αύξησης της ανεργίας σε όλη την
Ελλάδα.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Τα γήπεδα που ανήκουν στην εταιρεία παρέμειναν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ
στα κτίρια πραγματοποιήθηκε μία προσθήκη αξίας 2 χιλιάδων ευρώ .
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
COVID-19
Στις αρχές του 2020, υπήρξε ένα ξέσπασμα σε παγκόσμια κλίμακα της πανδημίας COVID-19 το οποίο
έφερε σημαντικούς κινδύνους για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, αλλαγές στην
παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και άλλων χωρών στις οποίες
δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η επιστροφή στην πλήρη οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τη διάρκεια της πανδημίας και από τις ενέργειες και τις αποφάσεις των κυβερνήσεων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Παρακάτω παρατίθεται σύνοψη των επιπτώσεων και των μέτρων αντιμετώπισης:
Υγιεινή και Ασφάλεια
•
Η εταιρεία έχει ως πρώτο μέλημα την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και των
συνεργατών/επισκεπτών της. Από τη πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πανδημίας είναι σε διαρκή
εγρήγορση και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, προκειμένου να αναπροσαρμόζει
άμεσα και αποτελεσματικά τα μέτρα αντιμετώπισής της. Παράλληλα είναι συνεχής και αδιάλειπτη η
ενημέρωση και η κινητοποίηση του προσωπικού και των επισκεπτών μας με όλα τα τεχνολογικά μέσα
προκιμένου να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα προφύλαξης.
Επιχειρηματικότητα
•
Η συνολική επίδραση της πανδημίας στις οικονομίες των εκάστοτε χωρών που δραστηριοποιείται
η εταιρεία, καθώς και η χρονική διάρκεια της ύφεσης και των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί
κατά περίπτωση, παραμένουν αβέβαια. Ταυτόχρονα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, τόσο σε επίπεδο χώρας,
όσο και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν λάβει σημαντικά μέτρα στήριξης των τοπικών
οικονομιών και περιορισμού των δυνητικών υφεσιακών κινδύνων.
•
Από την έναρξη της πανδημίας του covid-19 στα μέσα του Φεβρουαρίου 2020 στην Ελλάδα οι
επακόλουθοι περιορισμοί (lockdown) στην εγχώρια αγορά από τα τέλη Μαρτίου 2020 μέχρι και τα
μέσα Μαΐου 2020 και από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 μέχρι και σήμερα έχει επηρεάσει τον κλάδο
που δραστηριοποιείται και κατά συνέπεια τις πωλήσεις της εταιρείας. Οι πωλήσεις για την περίοδο
Ιανουάριος-Δεκέμβριος του 2020 (συμπεριλαμβανομένων και των μηνών που υπήρξε το lockdown)
παρουσίασαν σημαντική πτώση συγκριτικά με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ακολουθώντας
την καθοδική πορεία της αγοράς. Επιπλέον λόγω των εκτεταμένων και συνεχόμενων περιορισμών
που επιβλήθηκαν εντός του 2020 προκλήθηκε σημαντική αύξηση των τιμών αγοράς πρώτων υλών
παγκοσμίως. Η διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με τις υπηρεσιες του ομίλου παρακολουθεί
στενά τα αντίστοιχα κόστη και προβαίνει άμεσα σε αλλαγές τιμών όπου και όποτε είναι αναγκαίο
προκειμένου να μην επιρεάζονται τα οικονομικά αποτελέσματά της. Η διοίκηση της εταιρείας έχει
διαμορφώσει ένα πολυδιάστατο πλέγμα ενεργειών, οι οποίες έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή από τη
πρώτη στιγμή της πανδημίας σε όλους τους τομείς λειτουργίας, όπως ενδεικτικά: υγιεινή και
ασφάλεια, διαχείριση προσωπικού, παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα, μείωση κεφαλαίου κίνησης,
κοστολόγηση, πωλήσεις, συναλλακτικός κύκλος, χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων κάλυψης
πιστωτικού κινδυνου και ρευστότητας, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυνητικών κινδύνων.
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•
Αναφορικά με το επίπεδο ρευστότητας, η εταιρεία έχει λάβει επιπρόσθετα μέτρα για τη
διατήρηση του αναγκαίου, βάσει των συνθηκών, επιπέδου ρευστότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τη
στήριξη της μητρικής εταιρείας εάν χρειαστεί
•
Η εταιρεία στο προαναφερθέν πλαίσιο ριζικής αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των
λειτουργιών της, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης
των πελατών της, τη βέλτιστη διαχείριση του λειτουργικού κόστους, προέβη σε συνεργασία με
εξωτερικό δίκτυο αποθήκευσης και διανομής των προιόντων της για την περιοχή της Αττικής.
Επίσης το υποκατάστημα της εταιρείας με τη διεύθυνση πωλήσεων στην Αθήνα μεταφέρθηκε σε νέο
σύγχρονο κτήριο.
•
Το πλάνο επενδύσεων συνεχίζεται κανονικά χωρίς να επιρεάζεται από τις επιπτώσεις της
πανδημίας
•
Η εταιρεία παραμένη προσηλωμένη στη στόχευση του ομίλου (όπως έχει ανακοινωθεί το
Φεβρουάριο του 2021) προκειμένου να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα της ηλεκτροδότησης του
μέλλοντος (Electrify the Future).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις θυγατρικές και τις
συγγενείς εταιρείες, τα μέλη της διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη. Οι συναλλαγές, τα έσοδα και
τα έξοδα με τα συνδεδεμένα μέρη για το διάστημα 01/01/2020 έως 31/12/2020 καθώς και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 31/12/2020 αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα.

18

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Μεσογείων 15 - 115 26 Αθήνα
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ – Σε τρέχουσες τιμές μετάλλων
Έσοδα (Πωλήσεις αγαθών)

01/01-31/12/2020

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

30.744

Σύνολο

30.744

Έσοδα (Πωλήσεις υπηρεσιών)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

4

Σύνολο

4

Έξοδα (Αγορές αγαθών)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

19.211

Σύνολο

19.211

Έξοδα (Αγορές υπηρεσιών)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

2.415

Σύνολο

2.415

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

222

Σύνολο

222

Παροχές προς τη Διοίκηση
Αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ.

178

Σύνολο

178

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, δανείων:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ – Σε τρέχουσες τιμές μετάλλων
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

31/12/2020

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

5.081

Σύνολο

5.081

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

8.654

Σύνολο

8.654
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Παραθέτουμε στη συνέχεια τις Οικονομικές Καταστάσεις της NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
για τη Χρήση 2020. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα αποτελέσματα της NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020
παρατίθενται πιο κάτω:
Εκατομμύρια Ευρώ 2020
* Πωλήσεις

89,9

* Ζημίες προ φόρων

0,4

* Καθαρές ζημίες

0,4

Τελειώνοντας, επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλο το προσωπικό της εταιρείας
μας για την εξαιρετική συνεργασία του. Κυρίως όμως επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον Μέτοχό
μας και τους Πελάτες μας για την πλήρη και συνεχή εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία μας σε αυτή
την ιδιαίτερα δύσκολη εποχή.
Αθήνα, 03 Σεπτεμβρίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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NEXANS ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020)

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Έδρα: Μεσογείων 15 – 11526, Αθήνα
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων
• Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
1. Περιγραφή επιχείρησης
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
3. Κύριες Λογιστικές Αρχές
4. Κόστος μισθοδοσίας
5. Κόστος πωληθέντων
6. Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
7. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
8. Φόροι εισοδήματος
9. Ενσώματα πάγια στοιχεία
10. Ασώματα πάγια στοιχεία
11. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
12. Αποθέματα
13. Εμπορικές απαιτήσεις
14. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
15. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
16. Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
17. Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο
18. Τακτικό, Αφορολόγητο και ειδικά αποθεματικά
19. Μερίσματα
20. Παροχές στο προσωπικό
21. Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
22. Προβλέψεις
23. Εμπορικές υποχρεώσεις
24. Βραχυπρόθεσμα δάνεια
25. Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
26. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
27. Ενδεχόμενες απαιτήσεις
28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
29. Κοινοπραξίες
30. Σημαντικά γεγονότα
31.Μεταγενέστερα γεγονότα

ΣΕΛΙΔΕΣ
21-71
23
24
25
26
27-71
27
27
32
44
44
44
45
45
48
49
50
50
51
51
52
55
56
56
57
57
59
61
61
62
62
63
68
68
69
69
71
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NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση
ΕΣΟΔΑ:
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)

5

6
13

Λειτουργικό κέρδος / (ζημία)
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα / (εξοδα)

1/1-31/12
2020

89.943
(84.037)
5.906

99.143
(96.653)
2.490

(5.414)
(143)
(193)

(5.254)
(57)
(333)

156
7

1/1-31/12
2019

(3.154)

(676)

(612)

(676)
97

(612)
(842)

(423)
17

(4.608)
520

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

(406)

(4.088)

Αποδιδόμενα σε:
Μετόχους της εταιρείας

(406)

(4.088)

(18)
(18)

(104)
(104)

(424)

(4.192)

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόροι εισοδήματος

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) μετά από αναβαλλόμενη φορολογία
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

8

1.815

(1.471)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ. 27-71 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών
Kαταστάσεων.
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NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σημειώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Ασώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Παράγωγα
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

9
11
10

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό
Υποχρεώσεις απο μισθώσεις - μακροπρόθεσμο
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Παράγωγα
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις απο μισθώσεις - βραχυπρόθεσμο
Προβλέψεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31 Δεκεμβρίου
2019

26.383
1.177
160
113
1.617
29.450

26.700
344
81
70
1.594
28.789

7.186
13.195
631
136
8.601
29.749

12.491
23.351
926
1
3.578
40.347

59.199

69.136

28.746
3.085
(12.009)
12.816
32.638

28.746
3.085
(11.585)
12.816
33.062

20

2.103
967
3.070

2.135
176
2.311

23
21
24
25

18.318
25
0
4.219
220
709
23.491

16.226
300
13.919
2.876
173
269
33.763

59.199

69.136

8

12
13
14
21
16

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέον
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

31 Δεκεμβρίου
2020

17
17
18

22

Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ. 27-71 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών
Kαταστάσεων.
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NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2020
Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2020

Αποδοτέα στους Μετόχους της Εταιρείας
Τακτικό,
αφορολόγητα,
Υπέρ το
και ειδικά
Αποτέλεσμα
άρτιο
αποθεματικά
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

28.746

3.085

12.816

(11.585)

33.062

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(406)
(18)
(424)

(406)
(18)
(424)

28.746

3.085

12.816

(12.009)

32.638

Τακτικό,
αφορολόγητα,
και ειδικά
αποθεματικά

Αποτέλεσμα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2019

28.746

3.085

12.816

(7.393)

37.254

Αλλαγή σε λογιστική πολιτική
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019

0
28.746

0
3.085

0
12.816

0
(7.393)

0
37.254

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(4.088)
(104)
(4.192)

(4.088)
(104)
(4.192)

28.746

3.085

12.816

(11.585)

33.062

Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2019

Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ. 27-71 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών
Kαταστάσεων.
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NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

31 Δεκεμβρίου
2020

31 Δεκεμβρίου
2019

Check

Σημείωση
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων

(423)

(4.608)

1.433
226
0
971
10
(4)

1.479
204
350
(342)
(113)
0

(18)
694
(411)

(12)
624
151

2.478

(2.267)

5.117
10.264
3.554

(1.062)
(3.065)
8.868

(817)
(256)
20.340

(505)
(187)
1.782

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
9,10
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

(1.309)
123
18

(9.474)
123
12

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(1.168)

(9.339)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

0
(13.919)

8.899
0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)

(220)
(14.139)

(199)
8.700

5.033
(10)
3.578
8.601

1.143
52
2.383
3.578

Πλέον / (Μείον) Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
Διαγραφές παγίων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές πελατών/προμηθευτών
(Κέρδη) / Ζημίες πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(Κέρδη) / Ζημίες αποτίμησης παραγώγων
Λειτουργικό κέρδος / (Ζημιά) προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
Συναλλαγματικές διαφορές διαθεσίμων
Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα λήξης περιόδου

20

16

Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ. 27-71 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών
Kαταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Β.Ε. με εισαγωγή κεφαλαίων
από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/1953. Την 2.1.1991 έγινε αλλαγή της επωνυμίας της
εταιρείας σε ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. και στις 14.11.2000 έγινε νέα αλλαγή της επωνυμίας της
εταιρείας σε NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Από την 09.03.2020 η νέα επωνυμία της εταιρείας είναι NEXANS
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή όλων των ειδών των καλωδίων και πιο συγκεκριμένα
παράγει καλώδια ενέργειας, χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιακά χάρτινα ή
πλαστικά, καθώς και γυμνούς αγωγούς χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. Επίσης παράγει
καλώδια οπτικών ινών χερσαία και υποβρύχια.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 15, Τ.Κ. 11526, ενώ τα κεντρικά γραφεία και
το Εργοστάσιο παραγωγής της βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Βάσει του Καταστατικού η
διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 50 έτη, αρχόμενη από τη νόμιμη δημοσίευση της απόφασης
σύστασής της, στο υπ.αριθμ. 558/20.04.1973 Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η Nexans Ελλάς ανήκει στον διεθνή Όμιλο Nexans που έχει έδρα το Παρίσι.
Μοναδικός μέτοχος είναι η Γαλλική Nexans Participations με ποσοστό 100,00%.

2.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ:
2.1

Πλαίσιο Κατάρτισης: Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής
Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των
οικονομικών πληροφοριών της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η Οικονομική
Πληροφόρηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.nexans.gr.
Οι Oικονομικές Kαταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από
τα οικόπεδα και τα κτήρια, τα οποία, κατά την ημερομηνία της μετάβασης στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, (1 Ιανουαρίου 2004), αποτιμήθηκαν στο ιστορικό κόστος κτήσεώς
τους πλέον αναπροσαρμογών του Ν.2065/92 μέχρι την ημερομηνία αυτή και αυτή η αξία
χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαρτό κόστος κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, όπως και την
αποτίμηση σε εύλογη αξία των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων.
Επιπλέον, οι Oικονομικές Kαταστάσεις της Eταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την «αρχή της
επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της» έχοντας λάβει υπόψη όλους τους
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μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στην απρόσκοπτη
λειτουργία της εταιρείας.
2.2

Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις: Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν
για να είναι συγκρίσιμα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. Τυχόν διαφορές σε ποσά των
οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

2.3

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της NEXANS Ελλάς
Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε., ενέκρινε τις ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις για την περίοδο που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2020 την 3η Σεπτεμβρίου 2021 και υπόκεινται έγκρισης από την τακτική Γενική
Συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα συνεδριάσει κατά τα νόμιμα.

2.4

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 Ιανουαρίου 2020 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 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων»
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής
αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε
στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους
σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Επιπλέον αποσαφηνίζει ότι, για να θεωρηθεί επιχείρηση, ένα
ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον μια εισροή και μια ουσιαστική διαδικασία που από κοινού συνεισφέρουν σημαντικά
στην ικανότητά του να δημιουργεί εκροή. Τέλος εισάγει την δυνατότητα προαιρετικής εξέτασης
(η εξέτασης συγκέντρωσης) με την οποία απλουστεύεται η εκτίμηση του κατά πόσον ένα
αποκτηθέν σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελεί επιχείρηση.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να
χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε
άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό.
Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια
σε όλα τα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης
κινδύνου ώστε να παρέχουν διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας
που θα προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν
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από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις
αντιστάθμισής τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Tροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Tροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που
εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020, αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για
την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται
στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του
προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να
παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα
προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές
υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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
COVID-19 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 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 –
Παράταση περιόδου εφαρμογής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Απριλίου 2021)
Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις
παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται
στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ
9» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2021)
Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο
ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»,
έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.
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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.
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. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Η τροποποίηση επικαιροποίησε 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
που 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.
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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
μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η
ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την
ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου
«διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση
Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)
Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές
τους πολιτικές όταν αυτές είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του
ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές 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 διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις
λογιστικές πολιτικές από τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 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
αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα
μπορούσαν να καταβληθούν 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%.
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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.

3.

ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων Oικονομικών
Kαταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις
χρήσεις που παρουσιάζονται:
3.1

Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Το νόμισμα
λειτουργίας και παρουσίασης των Oικονομικών Kαταστάσεων της NEXANS Ελλάς
Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε. είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ
χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των
συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Oικονομικών Kαταστάσεων τα νομισματικά
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα
προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, αλλά και από την
αποτίμηση τέλους χρήσεως των νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στις
συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, εξαιρούμενων των συναλλαγών που πληρούν τις
προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών που απεικονίζονται στην καθαρή θέση.

3.2

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Τα ασώματα πάγια στοιχεία αποτελούνται κυρίως από λογισμικά
προγράμματα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας
τους, και αποσβένονται βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία έχει οριστεί σε τρία
έτη, με την σταθερή μέθοδο.

3.3

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος
κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους,
με εξαίρεση τα γήπεδα, τα οποία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν απομειώσεις. Το
κόστος κτήσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των ενσώματων
ακινητοποιήσεων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας
των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά
οφέλη να εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το
κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιούνται.
Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή
τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα
κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα
αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων στοιχείων υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με
συντελεστές, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην σχετική ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών
παγίων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθοι:
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Κατηγορία
Κτήρια
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ετήσιο Ποσοστό
2,5%-5%
3%-10%
20%
20%-33%

3.4

Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση των
άϋλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για
απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων
στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική
αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία
απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία
προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας
χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου, στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη
συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει
από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς
προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο
επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύνανται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.

3.5

Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των ετοίμων και ημι-έτοιμων προϊόντων περιλαμβάνει όλα
τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο παρόν σημείο εναπόθεσης και
επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα
(βασιζόμενο σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού)
και συσκευασία. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση
το μέσο τριμηνιαίο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων προϊόντων
είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα
κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης
στην κανονική λειτουργία της επιχείρησης. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα
αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

3.6

Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις:
Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογή τους αξία, η οποία είναι ίση με την τιμολογιακή αξία και
μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Οι μακροπρόθεσμοι
λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης)
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η
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εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές
γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση
σχετικών οικονομικών πληροφοριών. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών
καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται είτε ανά πελάτη,
όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, είτε βάσει ιστορικών τάσεων, στατιστικών
δεδομένων και αναμενώμενων μελλοντικών γεγονότων και σχηματίζεται η σχετική πρόβλεψη
απομείωσης. Το ποσό της απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το
υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα
σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών 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.
3.7

Χρηματικά Διαθέσιμα: Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής
ρευστότητας επενδύσεις με λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από
μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται
ανωτέρω.

3.8

Δανεισμός: Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους,
μειωμένη με τα σχετικά έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια σε ξένο
νόμισμα αποτιμώνται βάσει της ισοτιμίας ξένου συναλλάγματος στην εκάστοτε ημερομηνία
ισολογισμού.

3.9

Κόστη Δανεισμού: Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία
πραγματοποιούνται.

3.10 Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά
οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα
έσοδα αναγνωρίζονται ως εξής:
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Η εταιρεία παράγει καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών, και συγκεκριμμένα ηλεκτρικά
καλώδια χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιών από χαλκό και οπτικές
ίνες, εναέριους αγωγούς από χαλκό, αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου. Επιπλέον, η Eταιρεία
παράγει καλώδια και σύρματα για βιομηχανικές εφαρμογές, καλώδια μηχανημάτων, καλώδια
για εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου, καλώδια για μεταφορές, φωτοβολταϊκά συστήματα
και σταθμούς αιολικής ενέργειας καθώς και χερσαία και υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών. Τα
έσοδα από την πώληση των καλωδίων και λοιπόν προϊόντων αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος
του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία
ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον
πελάτη. Σε περιπτώσεις που το σχετικό τίμημα πώλησης είναι υποκείμενο σε αναπροσαρμογές
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που συνδέονται με διακυμάνσεις της τιμής χρηματιστηριακών μετάλλων, το έσοδο είναι
υποκείμενο σε συμβατικές θετικές ή αρνητικές αναπροσαρμογές, για τις οποίες σχηματίζεται
πρόβλεψη στα αποτελέσματα χρήσης (καθαρές πωλήσεις) και σε μεταβατικούς λογαριασμούς
του ενεργητικού ή του παθητικού αντίστοιχα, μέχρι την τελική τους εκκαθάριση. Οι τυχόν
διαφορές, μεταξύ των αναπροσαρμογών που έχουν λογιστικοποιηθεί ως πρόβλεψη και της
τελικής εκκαθάρισης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία λαμβάνει
χώρα η εκκαθάριση.
Η απαίτηση αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η
οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον
πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η εταιρεία έχει ικανοποιήσει
τις υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η
πληρωμή. Η πληρωμή συνήθως είναι απαιτητή μεταξύ 30 – 90 ημερών. Η συμβατική
υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προκαταβολή) ή
όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο
έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των
υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της
σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση τη λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
3.11 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από
τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΕΦΚΑ) και χορηγεί
συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να
συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς
καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά τη συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι
υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζόμενους. Κατά
συνέπεια, η εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή
μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
3.12

Προβλέψεις για παροχές στο Προσωπικό:
Προγράμματα καθορισμένων παροχών: Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
καθορίζουν το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει ένας εργαζόμενος κατά τη
συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται συνήθως από έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως
η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζημίωση. Η υποχρέωση που καταχωρείται στην
κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία αναφοράς μείον την
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η δέσμευση της καθορισμένης
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος. Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη
παροχή υπολογίζεται με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών
χρησιμοποιώντας τα επιτόκια της αγοράς των κρατικών ομολόγων. Το κόστος τρέχουσας
απασχόλησης του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στην κατάσταση
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αποτελεσμάτων. Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών που προέρχεται από την απασχόληση των εργαζομένων μέσα στη
χρήση καθώς και μεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισμών.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως το καθαρό ποσό μεταξύ της υποχρέωσης για το
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος επί το επιτόκιο προεξόφλησης. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων στις παροχές σε εργαζομένους.
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από
αλλαγές σε αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στη
χρήση που έχουν προκύψει.
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης
καθίστανται πληρωτέες όταν η εταιρεία τερματίζει την απασχόληση πριν την κανονική
ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται την εθελούσια αποχώρηση με
αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις
ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά για
αυτές τις παροχές και β) όταν η εταιρεία αναγνωρίζει έξοδα από αναδιοργάνωση που είναι στο
πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 στα οποία περιλαμβάνεται η πληρωμή παροχών τερματισμού
της απασχόλησης.
3.13 Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Η δαπάνη για
φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει (α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των
κερδών της εταιρείας, όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, (β) πρόσθετους
φόρους και προσαυξήσεις που επιβάλλονται από φορολογικούς ελέγχους, καθώς και (γ)
αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ
της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών
που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης
οικονομικών καταστάσεων και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα
υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων
από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα
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πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στα
ίδια κεφάλαια καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εισοδημάτων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαίτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
οι αναβαλλόμενες φορολογικές υοπχρεώσεις σχετίζονται από την ίδια φορολογική αρχή.
3.14 Μισθώσεις: Κατά την έναρξη ισχύος μιας σύμβασης, η εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση
αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η
σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου ενός χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού
στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος.
Λογιστική μίσθωσης από το μισθωτή
Η εταιρεία εφαρμόζει μια ενιαία προσέγγιση αναγνώρισης και επιμέτρησης για όλες τις
μισθώσεις (εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων). 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). Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
επιμετρώνται στο κόστος, μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές
απομείωσης και προσαρμόζονται βάσει τυχόν επανεπιμέτρησης της υποχρέωσης από
μισθώσεις. Το κόστος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από το
ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε, τις αρχικές άμεσες δαπάνες και
τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής
περιόδου ή προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. 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.
Εάν η κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στην εταιρεία στο
τέλος της μισθωτικής περιόδου ή εάν το κόστος του αντανακλά την άσκηση δικαιώματος
αγοράς, οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του
περιουσιακού στοιχείου.
Η εταιρεία έχει συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού που
χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητές της. Οι συμβάσεις μίσθωσης μπορεί να περιέχουν
μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία. Η εταιρεία έχει επιλέξει να μη διαχωρίσει τα μέρη της
σύμβασης που δεν αποτελούν μίσθωση από τα στοιχεία της μίσθωσης και επομένως
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αντιμετωπίζει κάθε στοιχείο της μίσθωσης και οποιαδήποτε συναφή μέρη που δεν αποτελούν
μίσθωση ως μία ενιαία μίσθωση.
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους
όπως περιγράφεται στη λογιστική πολιτική «2.9 Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων».
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. Τα μισθώματα αποτελούνται από τα σταθερά μισθώματα
(περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων) μειωμένα κατά τυχόν εισπρακτέα
κίνητρα μισθώσεων, τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα
επιτόκιο και τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν βάσει των εγγυήσεων
υπολειμματικής αξίας. Τα μισθώματα επίσης περιλαμβάνουν την τιμή άσκησης του
δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η εταιρεία θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα
και την καταβολή ρήτρας για καταγγελία της μίσθωσης εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει
την άσκηση δικαιώματος για καταγγελία. Για την προεξόφληση των μισθωμάτων, η εταιρεία
χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας καθώς το τεκμαρτό επιτόκιο της
μίσθωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα.
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις
αυξάνεται βάσει των τόκων επί της υποχρέωσης και μειώνεται με την καταβολή των
μισθωμάτων. Επιπλέον, η λογιστική αξία της υποχρέωσης από μισθώσεις επανεπιμετράται εάν
υπάρχουν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις του συμβολαίου μίσθωσης.
Λογιστική μίσθωσης από τον εκμισθωτή
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται στα πλαίσια χρηματοδοτικών μισθώσεων, η
παρούσα αξία των εισπρακτέων μισθωμάτων αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ
του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης αναγνωρίζεται ως µη
δεδουλευμένο χρηματοοικονομικό έσοδο.
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται στα πλαίσια λειτουργικών μισθώσεων,
παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης σύμφωνα με τη φύση του κάθε
περιουσιακού στοιχείου. Το έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Ανάλυση των
μισθώσεων της εταιρείας περιλαμβάνεται στη Σημείωση 11.
3.15 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει
παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων,
είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν
να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε μηνιαία βάση και
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται
να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που
αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής
αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις
αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος και,
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όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Oικονομικές Kαταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.16 Κοινοπραξίες: Η ελεγχόμενη δραστηριότητα αφορά στην από κοινού παραγωγή και πώληση
καλωδίων. Οι κοινοπραξίες δεν διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο. Ο κάθε κοινοπράττων διαθέτει
τα αναγκαία πάγια και αποθέματα και καλύπτει τα απαραίτητα έξοδα για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του βάσει των συμβάσεων. Τα έσοδα, έξοδα και λοιπά στοιχεία ενεργητικού
και παθητικού των κοινοπραξιών που αφορούν στις εργασίες της εταιρείας, καταχωρούνται
και απεικονίζονται στις Oικονομικές Kαταστάσεις της εταιρείας, όπως προβλέπεται από το
ΔΛΠ 31. Από τις κοινοπραξίες δεν απορρέουν ενδεχόμενες απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή
δεσμεύσεις.
3.17 Χρηματοοικονομικά Μέσα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Η εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά στην εύλογη αξία
προσθέτοντας κόστη συναλλαγής. Οι εμπορικές απαιτήσεις αρχικά επιμετρώνται στην τιμή
συναλλαγής όπως ορίζει το ΔΠΧΑ 15. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
ενσωματωμένα παράγωγα εξετάζονται στο σύνολό τους όταν διερευνάται εάν οι ταμειακές τους
ροές είναι μόνο καταβολή κεφαλαίου και τόκων. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΧΠΑ 9, τα
χρεόγραφα επιμετρούνται στη συνέχεια στο αποσβέσιμο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εισοδημάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Η
ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: α) το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των
χρηματοοικονομικών στοιχείων και β) τις συμβατικές ταμειακές ροές του μέσου, εάν
αντιπροσωπεύουν «μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» (SPPI κριτήριο) επί του υπολοίπου
που εκκρεμεί.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε
τρεις κατηγορίες:
- στο αποσβεσμένο κόστος
- στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Η εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εισοδημάτων ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται σε εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019.
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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 στα αποτελέσματα
όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται.
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
Η εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον
όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η
μεταβίβαση πληροί τους όρους για διαγραφή.
Ανακατάταξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Ανακατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται σε σπάνιες
περιπτώσεις και οφείλεται σε απόφαση της εταιρείας να τροποποιήσει το επιχειρηματικό
μοντέλο που εφαρμόζει για τη διαχείριση των εν λόγω χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων.
Απομείωση
Η εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη
διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και όλων των ταμειακών ροών που η εταιρεία
αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μια εκτίμηση του αρχικού
πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Για τις εμπορικές
απαιτήσεις, η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε
τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη
διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών.
Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
υπολογίζονται με βάση τις ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
των επόμενων 12 μηνών είναι ένα μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη
διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από τη
πιθανότητα αθέτησης πληρωμής ενός στοιχείου εντός των επόμενων 12 μηνών από την
ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου
από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης θα βασίζεται στις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το
κόστος συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων. Για
σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος. Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωμα να αναβάλλει την
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εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τραπεζικές
υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό στον ισολογισμό και στις
επενδυτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών.
Απο αναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την
υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση
αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή
οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή
τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας
νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η εταιρεία έχει νομικά το
δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει
το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα
δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της
εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου.
3.18

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Η εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα, κυρίως συμβόλαια μελλοντικής αγοράς συναλλάγματος και
μετάλλων, για να αντισταθμίσει τους κινδύνους που απορρέουν από τις μεταβολές στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες και στην τιμή των μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο και μόλυβδος).
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, κατά την
ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η εύλογη αξία των συμβολαίων μελλοντικής
αγοράς υπολογίζεται με αναφορά στις τρέχουσες τιμές συμβολαίων με ανάλογες ημερομηνίες
λήξης (αποτίμηση πρώτου επιπέδου ΔΠΧΑ 7).
Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που έχουν ιδιότητες για αντισταθμιστική λογιστική
και τα οποία είναι αποτελεσματικά, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται απ’ ευθείας στην καθαρή
θέση, εάν πρόκειται για αντιστάθμιση ταμειακών ροών (cash flow hedges). Εάν πρόκειται για
αποτελεσματική αντιστάθμιση εύλογης αξίας (fair value hedges) αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα.
Όπου οι προβλεπόμενες αντισταθμιστέες μελλοντικές συναλλαγές ή υποχρεώσεις οδηγούν στην
αναγνώριση μιας απαίτησης ή μιας υποχρέωσης, τα κέρδη και οι ζημίες που είχαν προηγουμένως
καταχωρηθεί στην καθαρή θέση (cash flow hedges) ενσωματώνονται στην αρχική αποτίμηση του
κόστους των απαιτήσεων ή των υποχρεώσεων αυτών.
Διαφορετικά, ποσά που εμφανίζονται στην καθαρή θέση μεταφέρονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως και χαρακτηρίζονται σαν έσοδο ή έξοδο εντός της χρήσης κατά την
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οποία οι προβλεπόμενες
αποτελεσμάτων χρήσης.

αντισταθμισμένες

συναλλαγές

επηρεάζουν την κατάσταση

Ορισμένα παράγωγα, ενώ, βάσει των πολιτικών της εταιρείας, χαρακτηρίζονται ως
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για αντισταθμιστική
λογιστική σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 39 και ως εκ τούτου τα κέρδη και ζημίες που
προκύπτουν από την μεταβολή στις εύλογες αξίες των εν λόγω προϊόντων καταχωρούνται απ’
ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τέτοιου τύπου είναι τα παράγωγα που έχει η εταιρεία
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020.
3.19

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών: Η εταιρεία πρέπει να γνωστοποιήσει τον τρόπο
καθορισμού της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών εργαλείων που παρουσιάζονται στον
Ισολογισμό της. Τα μοναδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία σε εύλογες αξίες που έχει η εταιρεία
είναι τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναλύονται στην σημείωση 21. Τα
χρηματοοικονομικά αυτά εργαλεία επιμετρώνται στο "Επίπεδο 1" της ιεραρχίας των εύλογων
αξιών όπως περιγράφεται στο ΔΠΧΑ7. Το "Επίπεδο 1" των εύλογων αξιών αφορά σε εύλογες
αξίες που βασίζονται σε δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε ενεργές αγορές.

3.20

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοικήσεως: Η σύνταξη των Oικονομικών
Kαταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια
εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία
των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια
της χρήσης. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης
της εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα. Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των
μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
Φόρος εισοδήματος
Απαιτείται κρίση από την εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του
φόρου είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς
αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης. Επίσης, σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται από τη
διοίκηση για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί
να αναγνωριστεί με βάση το πιθανό χρόνο και το ύψος των μελλοντικών φορολογητέων κερδών
σε συνδυασμό με το φορολογικό προγραμματισμό της εταιρείας.
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Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται
πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις
απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία.
Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψουν
επαρκώς τη ζημιά που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η
Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική, λαμβάνοντας
υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών
δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Η σχηματισθείσα
πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν
διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της
σχηματισθείσας πρόβλεψης.
Επίδικες υποθέσεις
Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική
Υπηρεσία της εταιρείας. Η τελική έκβαση των υποθέσεων είναι αβέβαιη.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες της, οι οποίες
υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων
περιπτώσεων του παρελθόντος.
Πρόβλεψη για παροχές στο προσωπικό
Η υποχρέωση παροχών στο προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση προσδιορίζεται βάσει μελέτης
ανεξάρτητων αναλογιστών. Η τελική υποχρέωση μπορεί να διαφέρει από αυτή του
αναλογιστικού υπολογισμού λόγω διαφορετικών πραγματικών στοιχείων, που σχετίζονται με το
προεξοφλητικό επιτόκιο, τον πληθωρισμό, τις μισθολογικές αυξήσεις, δημογραφικά και άλλα
στοιχεία.
3.21

Διανομή μερισμάτων: Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους της
εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Η διανομή λογιστικοποιείται, μετά την έγκριση, απευθείας στην καθαρή θέση.

3.22

Συμψηφισμοί: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού συμψηφίζονται και το
καθαρό ποσό εμφανίζεται στον Ισολογισμό, όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να
συμψηφιστούν και η πρόθεση να πληρωθούν συμψηφιστικά.

43

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Μεσογείων 15 - 115 26 Αθήνα
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
4.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:
Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται
ως εξής:

Μισθοί και Ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Έξοδα αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης (Σημ.20)
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο Μισθοδοσίας
Μείον: έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος παραγωγής (Σημ. 5)
Έξοδα Μισθοδοσίας Δοίκησης & Διάθεσης (Σημ. 6)

5.

31/12/2020

31/12/2019

6.895
1.720
200
523
9.338

6.670
1.709
186
419
8.984

(7.185)
2.153

(6.780)
2.204

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ:
Το κόστος πωληθέντων που εμφανίζεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Μεταβολή Αποθεμάτων & Κόστος Πωλήσεων Υλικών
Μισθοδοσία παραγωγής & Λοιπά Εξοδα Προσωπικού (Σημ. 4)
Λοιπές Παροχές Τρίτων
Ενέργεια
Ενοίκια (leasing και εγκαταστάσεων)
Ασφάλιστρα
Επισκευές - Συντηρήσεις
Μεταφορικά / Ναύλοι Πωλήσεων
Αποσβέσεις Παραγωγής
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαιωμα χρήσης (Σημ. 11)
Προμήθειες Αντιπροσώπων
Λοιπά
Σύνολο

6.

31/12/2020

31/12/2019

70.332
7.185
872
1.417
23
193
316
1.514
1.416

82.255
6.780
827
1.424
10
194
479
2.253
1.458

113
190
466

32
310
631

84.037

96.653

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
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7.

31/12/2020

31/12/2019

Μισθοδοσία (Σημείωση 4)
Έξοδα διοικητικής υποστήριξης
Λοιπές αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαιωμα χρήσης (Σημ. 11)
Έξοδα ενοικίων
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Αναλώσιμα
Λοιπά

2.153
1.774
346
17
113
115
328
176
71
16
9
296

2.204
1.493
352
21
172
6
336
180
45
35
14
396

Σύνολο

5.414

5.254

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ):
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες Οικονομικές
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμίας και λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

8.

31/12/2020

31/12/2019

(675)
(19)
(694)

(611)
(13)
(624)

18
18

12
12

(676)

(612)

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2020 είναι
24%, όπως ήταν και για τη χρήση 2019.
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην Κατάσταση Συνολικών
Εισοδημάτων αναλύεται ως εξής:
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Φόροι εισοδήματος:
-Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που
απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

31/12/2020

31/12/2019

17

520

17

520

Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή
του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής:
31/12/2020
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων εισοδήματος
Αναλογούντες φόροι εισοδηματός υπολογισμένοι με τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (24%).
Αναπροσαρμογή φόρων που αναλογούν σε φορολογικές
ζημιές
Επίδραση της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από
28% σε 24% στην αναβαλλόμενη φορολογία
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

31/12/2019

(423)

(4.608)

102

1.106

0

(326)

0
(85)

(191)
(69)

17

520

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι
ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία οπότε θα εκκαθαριστούν οι σχετικές
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις
φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων
χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους
Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να λαμβάνουν
«Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το ως άνω
πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του
φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών
Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η προαναφερθείσα
Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από το
Νόμιμο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Το Υπουργείο Οικονομικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγμα
εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες του Υπουργείου.
46

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Μεσογείων 15 - 115 26 Αθήνα
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011 έως και 2019, ολοκληρώθηκε από την ελεγκτική εταιρεία
‘PricewaterhouseCoopers’ Α.Ε. χωρίς να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν
αυτών που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Για τη κλειόμενη χρήση 2020, ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4172/2013 (ΚΦΕ). Από τη
διεξαγωγή αυτού του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής
αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του
ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
Δημοσιευμένο Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2019
Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως
Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2019

1.054
520
20
1.594

Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως
Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2020

17
6
1.617

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απεικονίζονται στη Συννημένη
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:
31/12/2020

31/12/2019

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος παθητικού
-Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

(1.142)

(1.205)

-Αποτίμηση παραγώγων (μετάλλων & νομισμάτων)
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος παθητικού

(27)
(1.169)

0
(1.205)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού
-Αποτίμηση παραγώγων (μετάλλων & νομισμάτων)
- Προβλέψεις - Δεδουλευμένες και λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
-Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
-Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές
-Λοιπά
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού

0

72

716
505
1.530
35
2.786

236
512
1.975
4
2.799

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

1.617

1.594
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Το μεγαλύτερο μέρος της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι ανακτήσιμο σε περίοδο μεγαλύτερη των 12
μηνών από την ημερομηνία χρηματοοικονομικής θέσης. Η αναβαλλόμενη φορολογική απάιτηση που
προκύπτει από τις φορολογικές ζημίες και αναμένεται να ανακτηθεί πριν τη λήξη της, αναλύεται στον πιο
κάτω πίνακα με βάση και το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για τα έτη 2020-2024:

Φορολογικές ζημιές 2017 (λήξεως 2022)
Φορολογικές ζημιές 2018 (λήξεως 2023)
Φορολογικές ζημιές 2019 (λήξεως 2024)

461
2.759
3.155

Σύνολο μεταφερόμενων φορoλογικών ζημιών 2015-2019

6.375

Η αναμενόμενη επίδραση της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 24% που ισχύει για την χρήση
του 2020 σε 22% για την χρήση 2021 είναι αρνητική € 140, κυρίως λόγο των μεταφερόμενων
φορολογικών ζημιών.

9.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
31 Δεκεμβρίου 2020
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2020

31 Δεκεμβρίου 2019
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Μεταφορές από ΑΥΕ
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2019
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2019

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη
(ΑΥΕ)

Κτήρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
και εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

2.555
0
0
2.555

7.862
2
0
7.864

39.239
928
(123)
40.044

485
0
0
485

1.277
0
0
1.277

9.205
300
0
9.505

60.623
1.230
(123)
61.730

0
0
0
0

(6.616)
(89)
0
(6.705)

(25.695)
(1.297)
9
(26.983)

(461)
(9)
0
(470)

(1.151)
(38)
0
(1.189)

0
0
0
0

(33.923)
(1.433)
9
(35.347)

2.555

1.159

13.061

15

88

9.505

26.383

Κτήρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
και εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

2.555
0
0
0
2.555

7.862
0
0
0
7.862

39.829
539
631
(1.760)
39.239

532
0
0
(47)
485

1.157
92
28
0
1.277

1.102
8.762
(659)
0
9.205

53.037
9.393
0
(1.807)
60.623

0
0
0
0

(6.527)
(89)
0
(6.616)

(25.631)
(1.350)
1.286
(25.695)

(499)
(9)
47
(461)

(1.120)
(31)
0
(1.151)

0
0
0
0

(33.777)
(1.479)
1.333
(33.923)

2.555

1.246

13.544

24

126

9.205

26.700

Γήπεδα

Γήπεδα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη
(ΑΥΕ)

Σύνολο

Σύνολο
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Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης
περιουσίας της εταιρείας. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτηρίων και μηχανολογικού
εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.
Την 31η Δεκεμβρίου 2020 η Nexans δεν είχε σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά
ενσώματων παγίων στοιχείων.

10.

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η κίνηση των ασώματων παγίων στοιχείων είναι ως κάτωθι:

31 Δεκεμβρίου 2020
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2020

31 Δεκεμβρίου 2019
ΚΟΣΤΟΣ
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Μεταφορές από ΑΥΕ
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2019
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2019

Λογισμικό και
Λοιπά
1.592
79
0
1.671
(1.511)
0
0
(1.511)
160

Λογισμικό και
Λοιπά

1.511
81
0
0
1.592

(1.511)
0
0
(1.511)
81
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11. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2020
ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 01/01/2020
Προσθήκες
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2020

Κτήρια και
εγκαταστάσεις

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 01/01/2020
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2020

Μηχανήματα και
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Σύνολο

146
273
(146)
273

0
737
0
737

402
116
(147)
371

548
1.126
(293)
1.381

(88)
(63)
146
(5)

0
(53)
0
(53)

(116)
(110)
80
(146)

(204)
(226)
226
(204)

268

684

225

1.177

Υποχρεώσεις απο μισθώσεις

31/12/2020

Βραχυσπρόθεσμες υποχρεώσεις απο μισθώσεις

220

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις απο μισθώσεις

967

Οι τόκοι από υποχρεώσεις μισθώσεων ανέρχονται σε 19€. Οι συνολικές ταμειακές εκροές για μισθώσεις το
2020 ανέρχονται σε 239€.

12.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα
Εμπορεύματα
Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και
απαξιωμένα αποθέματα

31/12/2020
3.371
4.221
294
7.886

31/12/2019
5.940
6.529
534
13.003

(700)
7.186

(512)
12.491
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13.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2020
Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού
Απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρονολογημένες

31/12/2019

9.120
287
5.078
0
14.485
(1.290)
13.195

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

11.170
5.793
6.445
1.111
24.519
(1.168)
23.351

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2020 είναι ως κάτωθι:
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019
Επιπρόσθετη Πρόβλεψη
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019
Διαγραφές περιόδου
Επιπρόσθετη πρόβλεψη περιόδου
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020

14.

1.111
57
1.168
(21)
143
1.290

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

31/12/2020
Θετικές αναπροσαρμογές τιμών
Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι
Δεδουλευμένα έσοδα
Προπληρωμένα έξοδα
Προκαταβολές επί αποδóσει λογαριασμού
Δάνεια και προκαταβολές προσωπικού
Λοιπά
Σύνολο

7
23
29
10
63
11
488
631

31/12/2019
353
25
30
33
54
9
422
926
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15.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:
i)

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
Η Nexans Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε. είναι θυγατρική της Nexans Participations η οποία κατέχει
το 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Nexans είναι η Nexans
France με έδρα τη Γαλλία (Παρίσι). Δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν
σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Nexans Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών με συνδεδεμένες (εταιρείες του Ομίλου Nexans) έχουν ως κάτωθι:
31-Δεκ-20
Απαιτήσεις από:
Nexans Logistics Ltd.
Nexans France
Nexans Deutschland Industries GmbH
Nexans IKO Sweden
Nexans Suisse
Opticable
Nexans Polska Sp.

31-Δεκ-19

3.188
821
186
546
0
337
0
5.078
31-Δεκ-20

31-Δεκ-19

Υπόλοιπα προκαταβολών πελατών:
Nexans Iberia SL

0
0

31-Δεκ-20
Εμπορικές Υποχρεώσεις προς:
Nexans France
Nexans Italia SpA
Nexans Deutschland Industries GmbH
Nexans Turkey
Nexans Interface
Opticable
Nexans Power Accessories Germany GmbH
Nexans Sweden AB
Nexans Logistics
Nexans Financial Services

1.950
316
814
3.246
11
0
108
6.445

8.233
27
15
75
63
53
1
38
8
141
8.654

5
5

31-Δεκ-19
6.699
12
30
0
13
201
1
12
0
0
6.968
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Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020
και 2019 αναλύονται ως εξής:
Πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
31-Δεκ-20
31-Δεκ-19
Αποθέματα, Α’ ύλες & Αναλώσιμα:
Sirmel (Nexans Morocco)
0
537
Nexans Logistics Ltd.
12.728
13.695
Nexans Italia SpA
4
42
Nexans France
1.663
1.358
Nexans Deutschland Industries GmbH
4.584
13.357
Nexans Suisse
42
538
Nexans Norway
88
121
Nexans Network Solutions
8
4
Nexans IKO Sweden
10.257
9.837
Nexans Colombia SA
0
43
Opticable
903
220
Nexans Polska Sp.
467
315
30.744
40.067
Πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
31-Δεκ-20
31-Δεκ-19
Εμπορικές υπηρεσίες:
Nexans France

4
4

1
1
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Αγορές από συνδεδεμένες εταιρείες
31-Δεκ-20
31-Δεκ-19
Αποθέματα, Α’ ύλες & Αναλώσιμα:
Nexans France
Nexans Italia SpA
Nexans Logistics
Nexans Deutshchland
Nexans Benelux
Nexans Turkey
Nexans Network Solutions
Opticable
Nexans Suisse
Nexans Power Accessories Germany GmbH
Nexans Sweden AB
Nexans Interface

17.397
91
22
31
21
626
1
471
8
1
449
92
19.210

36.890
316
0
58
0
687
2
465
850
2
443
133
39.846

Αγορές από συνδεδεμένες εταιρείες
31-Δεκ-20
31-Δεκ-19
Εμπορικές υπηρεσίες:
Nexans France
Nexans Financial Trading Services
Nexans Deutshchland
Nexans Interface
Nexans Turkey
Nexans Iberia

2.175
223
15
0
2
0
2.415

1.962
1
30
9
0
19
2.021

Δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες
31-Δεκ-20
Nexans Services (σημ.24)

31-Δεκ-19
0
0

10.034
10.034

Χρηματοοικονομικά έξοδα προς
συνδεδεμένες εταιρείες
31-Δεκ-20
Nexans Services

31-Δεκ-19
222
222

34
34
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Οι συναλλαγές με την Κοινοπραξία που συμμετείχε η Nexans Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε. (βλ.
σημείωση 29) κατά τη χρήση 2020 έχουν ως ακολούθως:
Κοινοπραξία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NEXANS – ΑΤΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΔΗΕ 2014.
31.12.2020
31.12.2019
Πωλήσεις (χωρίς ΦΠΑ):

1

(110)

Έξοδα (χωρίς ΦΠΑ):

0

4

3
4
Απαιτήσεις:
Οι πωλήσεις και η παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές τιμές
αγοράς. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε
μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για την περίοδο
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η
οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες.
ii)

Αμοιβές διοικητικών στελεχών:
Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για
την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και για την περίοδο που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2019, έχουν ως εξής:
31/12/2020 31/12/2019
Βραχυπρόθεσμες παροχές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές
Σύνολο αμοιβών που καταβλήθηκαν σε διοικητικά
στελέχη

16.

151
27

200
27

178

227

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ:
Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι:
31/12/2020
Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα
Σύνολο

8.575
26
8.601

31/12/2019
3.357
221
3.578
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Πιστωτική διαβάθμιση των χρηματικών διαθεσίμων:
Βαθμίδα

31/12/2020

AAA+
ΒCCC+
Σύνολο

17.

139
4.910
341
3.211
8.601

31/12/2019
114
1.080
0
2.384
3.578

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ:
Την 31η Δεκεμβρίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε € 28.746, διαιρούμενο σε
22.996.875 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας € 1,25 η κάθε μια. Το υπέρ το άρτιο ποσό ύψους €3.085
προέκυψε κατόπιν έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου σε προηγούμενες χρήσεις σε αξία μεγαλύτερης της
ονομαστικής αξίας των μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

18.

ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:
Το τακτικό, τα αφορολόγητα και τα ειδικά αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικό Αποθεματικό
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και
λοιπά ειδικά:
-Ν 1892/1990 (Αρθρο 23β)
-Ν 2601/1998
-Λοιπά

Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

2.177
269

2.177
269

3.291
5.956
1.123
10.370

3.291
5.956
1.123
10.370

12.816

12.816

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να
σχηματίζουν κάθε χρόνο τακτικό αποθεματικό ίσο με 5% των κερδών της χρήσης μέχρις ότου φτάσει το
ένα τρίτο του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου. Η διανομή του τακτικού αποθεματικού, κατά τη
διάρκεια της ζωής της εταιρείας, απαγορεύεται.
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της
φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους
και πωλήσεις συμμετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας ή
φορολογούνται με παρακράτηση του φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων, τα
αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε περίπτωση διανομής τους. Στην παρούσα φάση η
εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και ως εκ τούτου δεν
λογιστικοποιήθηκαν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
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Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και λοιπά ειδικά αποθεματικά: Τα
αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν σε μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία
απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο
επενδύσεις και δεν διανέμονται. Για τα αποθεματικά αυτά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί φορολογικές
υποχρεώσεις.

19.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να
διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων και
μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η Ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης
επιτρέπει την διανομή μερίσματος στους μετόχους υπό την προϋπόθεση ότι η καθαρή θέση της εταιρείας
- όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετά από αυτή την διανομή - δεν είναι μικρότερη από τα ίδια
κεφάλαια, πλέον των μη διανεμόμενων αποθεματικών.

20.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την
περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε € 1.708
(€1.729 για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019).
β) Προγράμματα Καθορισμένων παροχών: Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εργατικής
νομοθεσίας οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής
τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή
απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση
συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση
αναίτιας απόλυσης. Σύμφωνα με την πρακτική που ισχύει στην Ελλάδα, τα προγράμματα αυτά δεν
χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans)
σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα τις δεδουλευμένες παροχές σε κάθε
περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που
διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της
υποχρέωσης.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνημμένους ισολογισμούς έχει ως ακολούθως:

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Πραγματικές παροχές που καταβλήθηκαν απο την εταιρεία
Έξοδα/(Έσοδα) αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Έξοδα/(Έσοδα) αναγνωρισμένα στην συνολική κατάσταση εισοδημάτων
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

31/12/2020

31/12/2019

2.135
(256)
200
24
2.103

2.012
(187)
186
124
2.135
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Οι υποχρεώσεις της εταιρείας, που απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημιώσεις
λόγω συνταξιοδότησης, προσδιορίζονται μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία
διεθνώς αναγνωρισμένων αναλογιστών, οι οποίες συντάσσονται στο τέλος κάθε χρήσης. Οι κινήσεις
των σχετικών κονδυλίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν ως κάτωθι:
Λογιστικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19
Χρήση
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Καθαρή Υποχρέωση Παθητικού στον Ισολογισμό

31/12/2020

31/12/2019

2.103
2.103

2.135
2.135

Συστατικά των χρεώσεων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων
Κόστος υπηρεσίας
Κόστος τόκων
Απόσβεση αναλογιστικής ζημίας / (κέρδους)
Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα χρήσης

159
6
35
200

125
21
40
186

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) στα συνολικά εισοδήματα
Συνολική χρέωση στα συνολικά εισοδήματα

24
224

124
310

Κινήσεις στις Καθαρές Υποχρεώσεις / (Απαιτήσεις) του Ισολογιμού
Καθαρή Υποχρέωση στην αρχή της χρήσης
Οφέλη καταβλημένα απ 'ευθείας από την εταιρία
Συνολικό κόστος που αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Καθαρή Υποχρέωση Ισολογισμού πριν τις προσαρμογές
Αναλογιστική Ζημία/(Κέρδος) που αναγνωρίζεται στα λοιπά εισοδήματα
Καθαρή Υποχρέωση Ισολογισμού

2.135
(256)
200
2.079
24
2.103

2.012
(187)
186
2.011
124
2.135

Κινήσεις της Υποχρέωσης Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού
Υποχρέωση στην αρχή περιόδου
Κόστος υπηρεσίας
Κόστος τόκων
Οφέλη καταβλημένα απ 'ευθείας από την εταιρία
Πρόσθετες καταβολές ή έξοδα ( έσοδα )
Αναλογιστική Ζημία/ (Κέρδος )
Υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού στο τέλος περιόδου

2.135
159
6
(256)
35
24
2.103

2.012
125
21
(187)
40
124
2.135

Βασικές υποθέσεις:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Δείκτης αύξησης συνταξιοδοτικού κόστους

0,60%
1,80%

0,70%
1,80%

Μέσος όρος μελλοντικής εργασιακής ζωής

16,0

16,0

Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντιπροσωπεύει την απόδοση των κρατικών ομολόγων στην Ευρωπαϊκή
Ζώνη. Οι καταβολές που έγιναν για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε € 256
(€ 187 για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019).
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21.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς και πώλησης συναλλάγματος
Η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, για την κάλυψη του
συναλλαγματικού κινδύνου από εισπράξεις απαιτήσεων και πληρωμές προμηθευτών σε ξένα νομίσματα.
Οι συμβάσεις αυτές, έχουν διάφορες ημερομηνίες λήξεως, ανάλογα με την ημερομηνία της
αναμενόμενης είσπραξης ή πληρωμής. Η αποτίμησή των ανοιχτών θέσεων της εταιρείας κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι ως κάτωθι:
31 Δεκεμβρίου 2020

Νόμισμα

Ανοιχτή
Θέση

Ποσό
προαγοράς/
(προπώλησης)

Ονομαστική
Αξία

Τρέχουσα
Αξία

Εύλογη
Αξία

USD

Πώληση

(148)

(124)
(124)

(120)
(120)

4
4

USD

Αγορά

148

123
123

120
120

(3)
(3)

(1)

0

1

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2019

Νόμισμα

Ανοιχτή
Θέση

Ποσό
προαγοράς/
(προπώλησης)

USD

Πώληση

(53)

RON
ZAR

Πώληση
Πώληση

(327)
(98.492)

Σύνολο

Ονομαστική
Αξία

Τρέχουσα
Αξία

Εύλογη
Αξία

(47)
(47)

(46)
(46)

1
1

(68)
(5.958)
(6.026)

(68)
(6.181)
(6.249)

0
(223)
(223)

(6.073)

(6.295)

(222)

Συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς και πώλησης μετάλλων Η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις
προθεσμιακής αγοράς και πώλησης μετάλλων (χαλκού και αλουμινίου), για την κάλυψη του κινδύνου
από τις διακυμάνσεις της τιμής των ανωτέρω μετάλλων. Οι συμβάσεις αυτές, έχουν διάφορες
ημερομηνίες λήξεως, ανάλογα με την ημερομηνία της αναμενόμενης αγοράς των εν λόγω μετάλλων. Η
αποτίμηση των ανοιχτών θέσεων της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου
2019 είναι ως κάτωθι:
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31 Δεκεμβρίου 2020

Μέταλλο

Ανοιχτή
Θέση

Ποσότητα
(τόνοι)

Ονομαστική
Αξία

Τρέχουσα
Αξία

Εύλογη
Αξία

Χαλκός
Αλουμίνιο

Αγορά
Πώληση

250
(550)

1.489
(926)
563

1.580
(885)
695

91
41
132

Χαλκός
Αλουμίνιο

Πώληση
Πώληση

(50)
(375)

(316)
(583)
(899)

(316)
(605)
(921)

0
(22)
(22)

(336)

(226)

110

Ποσότητα
(τόνοι)

Ονομαστική
Αξία

Τρέχουσα
Αξία

Εύλογη
Αξία

150
(425)

852
(634)
218

821
(680)
141

(31)
(46)
(77)

218

141

(77)

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2019

Μέταλλο
Χαλκός
Αλουμίνιο

Σύνολο

Ανοιχτή
Θέση
Αγορά
Αγορά

Τα ανωτέρω κέρδη αποτιμήσεων καθώς και τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα συμβάσεων αγοράς
και πώλησης μετάλλων που κλείνουν, καταχωρούνται στο κόστος πωληθέντων δεδομένου ότι σ’ αυτό
καταχωρείται και το κόστος αγοράς πρώτων υλών, έναντι των οποίων συνάπτονται τα παράγωγα
μετάλλων.
Σύμφωνα με την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7, για την χρήση του 2019, η εταιρεία πρέπει να γνωστοποιήσει
τον τρόπο καθορισμού της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών εργαλείων που παρουσιάζονται στον
Ισολογισμό της. Τα μοναδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία σε εύλογες αξίες που έχει η εταιρεία είναι τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Τα χρηματοοικονομικά αυτά εργαλεία επιμετρώνται στο
"Επίπεδο 1" της ιεραρχίας των εύλογων αξιών όπως περιγράφεται στο ΔΠΧΑ 7. Το "Επίπεδο 1" των
εύλογων αξιών αφορά σε εύλογες αξίες που βασίζονται σε δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε ενεργές
αγορές.

60

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Μεσογείων 15 - 115 26 Αθήνα
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
22.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:
Η κίνηση των προβλέψεων για την δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η
Δεκεμβρίου 2019 έχει ως κάτωθι:
31/12/2020

31/12/2019

81
283
196
149
0
709

22
174
35
18
20
269

Προβλέψεις για ποινικές ρήτρες
Προβλέψεις πωλήσεων
Προβλέψεις για νομικές υποθέσεις
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

Υπόλοιπο
31/12/2019

Προσθήκες

18
22
229
269

233
59
583
875

Προβλέψεις αναδιοργάνωσης
Προβλέψεις για ποινικές ρήτρες
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

23.

Χρησιμοποίηση
Πρόβλεψης
(102)
0
(333)
(435)

Υπόλοιπο
31/12/2020
149
81
479
709

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
31/12/2020
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Ενδοομιλικές υποχρεώσεις
Σύνολο

3.227
6.437
8.654

3.669
5.589
6.968

18.318

16.226

Ανάλυση χρηματοοικονομικών μέσων: 31/12/2020
Υποχρεώσεις
< 1 έτος
Προμηθευτές εσωτερικού
3.227
Προμηθευτές εξωτερικού
6.437
Ενδοομιλικές υποχρεώσεις
8.654
Σύνολο

31/12/2019

18.318

> 1 ετος
0
0
0
0
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24.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ:
i)

Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια

Η εταιρεία διατηρεί πιστωτικά όρια με τράπεζες συνολικού ύψους € 46.500. Μέρος των ορίων αυτών
χρησιμοποιείται από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Επισημαίνεται ότι το συνολικό
πιστωτικό όριο των €46.500 το οποίο έχει χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες προς την εταιρεία
περιλαμβάνει €10.500 για σκοπούς βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το υπόλοιπο πιστωτικό όριο, ήτοι το
ποσό των €36.000, έχει χορηγηθεί για λοιπές συναλλαγές όπως έκδοση εγγυητικών επιστολών,
εκχώρηση απαιτήσεων, κλπ.
Το υπόλοιπο του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν € 0, ενώ την
31η Δεκεμβρίου 2019 ήταν 3.885.
Το επιτόκιο αναπροσαρμόζεται σε ημερήσια βάση. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων
δανείων για τη χρήση 2020 είναι 4,35% όσο και για το 2019.
Ανοιχτό υπόλοιπο
Μέσο σταθμικό επιτόκιο
Εγγυήσεις

ii)

31/12/2020
0
3,70%
Καμία

31/12/2019
3.885
4,35%
Καμία

Δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες

Δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες
31-Δεκ-20
Nexans Services (σημ.24)
Πληρωτέο μέχρι
Μέσο Σταθμικό επιτόκιο
Εγγυήσεις

31-Δεκ-19
0
0

10.034
10.034

3,70%
Καμία

Φεβρουάριος 2020
3,70%
Καμία

Οι τόκοι όλων των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν συνολικά σε
€ 675 (€ 611 την 31η Δεκεμβρίου 2019) και συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα τόκων της
επισυναπτόμενης κατάστασης αποτελεσμάτων (σημ. 7). Η εύλογη αξία των δανείων είναι περίπου ίση
με τη λογιστική τους αξία.

25.

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Το ποσό που απεικονίζεται στην επισυναπτόμενη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης αναλύεται ως
κάτωθι:
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31/12/2020

31/12/2019

Προκαταβολές Πελατών
Φόροι, πλήν φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Αρνητικές αναπροσαρμογές τιμών
Λοιπά

8
777
395
723
208
2.091
17

65
799
408
445
326
746
87

Σύνολo

4.219

2.876

Οι προκαταβολές πελατών αναφέρονται σε υποχρέωση της εταιρείας να παραδώσει προϊόντα σε τρίτους.
Τα έσοδα θα αναγνωρίστούν στα αποτελέσματα με την παράδοση της παραγγελίας. Τα έσοδα που
αντιστοιχούν σε προκαταβολές πελατών της προηγούμενης χρήσης έχουν αναγνωριστεί στην τρέχουσα
χρήση.
26.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:
Η εταιρεία με την έντονη διεθνή δραστηριότητά της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
κινδύνους αγορών (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς μετάλλων),
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στην αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης των
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην
χρηματοοικονομική απόδοσή της.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προθεσμιακά συμβόλαια
αγοράς μετάλλων καθώς και συναλλάγματος (futures/forwards) με σκοπό να αντισταθμίσει την έκθεσή
της σε συγκεκριμένους κινδύνους. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τμήμα διαχείρισης
διαθεσίμων σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών, το οποίο εκτιμά και αντισταθμίζει τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ομίλου που αντιμετωπίζουν αυτούς
τους κινδύνους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση των
κινδύνων, όπως του πιστωτικού κινδύνου, της εύλογης αξίας, του κινδύνου επιτοκίου και του
συναλλαγματικού κινδύνου.
Ι. Κίνδυνος διακύμανσης τιμών: Η μεταβλητότητα της τιμής του χαλκού και αλουμινίου και άλλων πρώτων
υλών, καθώς και καυσίμων και της ενέργειας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις και
τα αποτελέσματα της εταιρείας. Το κόστος του χαλκού και αλουμινίου, οι σημαντικότερες πρώτες ύλες
που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για την κατασκευή των προϊόντων της, υπόκεινται σε
σημαντικές μεταβολές που προκαλούνται από τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης στα χρηματιστήρια
μετάλλων, τις καιρικές συνθήκες, πολιτικές και οικονομικές μεταβλητές, καθώς και άλλες άγνωστες και
απρόβλεπτες μεταβλητές. Περαιτέρω, τα καύσιμα και η ενέργεια, που απαιτούνται για την λειτουργία
του εργοστασίου της εταιρείας, υπόκεινται επίσης σε σημαντική μεταβλητότητα.

63

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000
Μεσογείων 15 - 115 26 Αθήνα
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Οι βασικές πρώτες ύλες στον κλάδο καλωδίων (χαλκός και αλουμίνιο) αφορούν προϊόντα των οποίων
οι τιμές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Συνεπώς οι αγορές και οι
πωλήσεις επηρεάζονται από τις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών. Η διοίκηση της εταιρείας
προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο από τη μεταβολή των τιμών των μετάλλων, για κάθε
πώληση σε πελάτη προβαίνει σε αντίστοιχη αγορά του εμπεριεχόμενου μετάλλου με τους ίδιους
όρους. Οι πωλήσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:
Α) Σε πωλήσεις που βασίζονται σε επιβεβαιωμένες παραγγελίες πελατών.
Β) Σε πωλήσεις που βασίζονται σε προβλέψεις για την εσωτερική αγορά.
Η εταιρεία προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο από τη μεταβλητότητα του κόστους των πρώτων υλών,
παρακολουθεί σε συνεχή βάση την ανοιχτή της θέση σε απόθεμα μετάλλων και προβαίνει σε
συμβόλαια προθεσμιακής αγοράς και πώλησης πρώτων υλών που χρησιμοποιεί («παράγωγα») όποτε
αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο και να περιορίσει την έκταση της
έκθεσής της σε διακυμάνσεις των τιμών.
Τα συμβόλαια αυτά, έχουν διάφορες ημερομηνίες λήξεως, ανάλογα με την ημερομηνία της
αναμενόμενης αγοράς των εν λόγω μετάλλων. Η αποτίμηση των ανοιχτών θέσεων της εταιρείας κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι η ακόλουθη (ποσά σε χιλ.€):

Τα ανωτέρω κέρδη/(ζημιές) αποτιμήσεων καθώς και τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα
συμβάσεων αγοράς και πώλησης μετάλλων που κλείνουν, καταχωρούνται στο κόστος πωληθέντων,
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δεδομένου ότι σε αυτό καταχωρείται και το κόστος αγοράς πρώτων υλών, έναντι των οποίων
συνάπτονται τα παράγωγα μετάλλων.
Η αγορά καλωδίων από χαλκό, αλουμίνιο καθώς και των οπτικών ινών είναι άκρως ανταγωνιστική,
απαιτώντας σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας και ορισμένοι
ανταγωνιστές μπορεί να έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πολλά από τα προϊόντα της εταιρείας
κατασκευάζονται βάσει κοινών προδιαγραφών και, ως εκ τούτου, μπορεί εύκολα να υποκατασταθούν
με προϊόντα ανταγωνιστών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία υπόκειται σε ανταγωνισμό σε πολλές αγορές
με βάση την τιμή, την ποιότητα, το εύρος της σειράς των προϊόντων, τα διαθέσιμα αποθέματα, την
έγκαιρη παράδοση, την εξυπηρέτηση των πελατών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων,
καθώς και την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πελατών της. Η
εταιρεία εκτιμά ότι οι ανταγωνιστές της θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το σχεδιασμό και τις
επιδόσεις των προϊόντων τους και να εισαγάγουν νέα προϊόντα με ανταγωνιστικές τιμές και
χαρακτηριστικά. Συνεπώς η εταιρεία πρέπει συνεχώς να επενδύει στην ανάπτυξη των προϊόντων, στη
βελτίωση της παραγωγικότητας και στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών, προκειμένου να
παραμείνει ανταγωνιστική. Επιπλέον, τυχόν αύξηση των εισαγωγών ανταγωνιστικών προϊόντων θα
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις της εταιρείας σε μια αγορά.
Η εταιρεία, λόγω του εξαγωγικού της προσανατολισμού, είναι εκτεθειμένη σε οικονομικούς, πολιτικούς
και άλλους κινδύνους σε τρίτες χώρες.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, 38% των πωλήσεων και το 39%
των απαιτήσεων της εταιρείας ήταν σε εξαγωγικές αγορές. Ορισμένες χώρες του εξωτερικού
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αναφορικά με ενδεχόμενη κοινωνική και πολιτική
αποσταθεροποίηση, διεθνείς συγκρούσεις, παρεμβάσεις από κυβερνήσεις, αλλαγές στις κανονιστικές
απαιτήσεις, δυσμενή μεταχείριση αλλοδαπών εταιρειών, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές
καταστροφές και πιθανές πανδημίες για τις οποίες δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Οι οικονομικές εξελίξεις στις χώρες στις οποίες η εταιρεία εξάγει προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων
των μελλοντικών οικονομικών αλλαγών ή κρίσεων (όπως ο υψηλός πληθωρισμός, τυχόν σημαντική
υποτίμηση του νομίσματος, ψήφιση περιοριστικών μέτρων ελέγχου του συναλλάγματος ή της
ελεύθερης μεταφοράς κεφαλαίων), θα μπορούσαν επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις
εξαγωγές, στην οικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα της εταιρείας.
Η εταιρεία βασίζεται σε ανεξάρτητους διανομείς και λιανοπωλητές για τη μη αποκλειστική πώληση
των προϊόντων της, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα όποτε το επιλέξουν να σταματήσουν την αγορά των
προϊόντων της εταιρείας.
Διανομείς και λιανοπωλητές αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των πωλήσεων της εταιρείας
(2020: 20%). Αυτοί οι διανομείς και λιανοπωλητές δεν είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να διαθέτουν
προϊόντα της εταιρείας κατ’ αποκλειστικότητα ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, οι
εν λόγω διανομείς και λιανοπωλητές μπορούν να αποφασίσουν να αγοράσουν ανταγωνιστικά
προϊόντα τρίτων ή και να παύσουν την προώθηση προϊόντων της εταιρείας ανά πάσα στιγμή. Η τυχόν
ταυτόχρονη απώλεια μεγάλων διανομέων ή λιανοπωλητών θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην
ικανότητα της εταιρείας να προσεγγίσει τους τελικούς χρήστες και να επιδράσει αρνητικά στα
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας ενός ή
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περισσοτέρων μεγάλων διανομέων ή πωλητών λιανικής θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις
πωλήσεις της εταιρείας.
II.

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών και
εμπορικών συνεργατών και στην εκάστοτε οικονομική τους δυνατότητα να αποπληρώνουν
εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2020
Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού
Απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

9.120
287
5.078
0
14.485
(1.290)
13.195

31/12/2019
11.170
5.793
6.445
1.111
24.519
(1.168)
23.351

Την 31 Δεκεμβρίου 2020 οι κανονικά εξυπηρετούμενες εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε €12.799
(€17.501 για το 2019). Για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές πέρα των πιστωτικών ορίων και άνω
των 30 ημερών σχηματίζεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ανάλογα με την ηλικία της
απαίτησης. Το ποσό των εν λόγω απαιτήσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε €1.686
(€7.018 για το 2019) και η αντίστοιχη πρόβλεψη σε €1.290 (€1.168 για το 2019). Το σύνολο των
απαιτήσεων περιλαμβάνει και απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζουν κάποια καθυστέρηση αλλά δεν
θεωρούνται επισφαλείς. Η εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν
υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό
της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση
της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική
της πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν βάσει
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται
αναπροσαρμόζει την σχηματισμένη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.
Η ανάλυση των απαιτήσεων αυτών κατά ηλικία έχει ως εξής:

30-60 ημέρες
60-90 ημέρες
90 + ημέρες
Υπο-σύνολο
Επιταγές σε καθυστέρηση
Σύνολο

31.12.2020 31.12.2019
1
3.291
2
969
1.683
2.657
1.686
6.917
0
1.686

101
7.018

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2020 είναι ως κάτωθι:
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η

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Επιπρόσθετη Πρόβλεψη
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019
Διαγραφές περιόδου
Επιπρόσθετη πρόβλεψη περιόδου
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020

1.111
57
1.168
(21)
143
1.290

Η επιπρόσθετη πρόβλεψη της χρήσης συμπεριλαμβάνεται στα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης.
Η πολιτική της εταιρείας είναι να συνάπτει συμβόλαια με συμβαλλόμενα μέρη που ικανοποιούν
υψηλά πιστοληπτικά κριτήρια, ενώ όπου κρίνεται ότι υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος λαμβάνει επιπλέον
εξασφαλίσεις. Επίσης, η εταιρεία προκειμένου να περιορίσει απώλειες από πιθανή αδυναμία των
πελατών της να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, διατηρεί συνεργασία με εταιρεία
ασφάλισης πιστώσεων του ομίλου Nexans, μέσω της οποίας ασφαλίζει μέρος των απαιτήσεων της από
πελάτες του εξωτερικού και του εσωτερικού. Το ποσό της ασφάλισης εξαρτάται από τη
πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη όπως αξιολογείται από την ασφαλιστική εταιρεία.
Εντούτοις, αρνητικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των πελατών και εμπορικών συνεργατών ή
αρνητικές εκτιμήσεις τους για τα μελλοντικά έσοδά τους, είναι πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα να
μην καταβάλλουν εμπρόθεσμα, να καταβάλλουν μερικώς ή να μην καταβάλουν καθόλου τις
υποχρεώσεις τους, με αντάλλαγμα, να επιδιώξουν την επαναδιαπραγμάτευση των όρων των
συμβάσεων ή και να αποχωρήσουν από το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας, γεγονότα που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανή μείωση των εσόδων της εταιρείας και να επηρεάσουν δυσμενώς
τα οικονομικά αποτελέσματά της.
III. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων: Η εταιρεία μέχρι και το πρώτο 9μηνο του 2020 ελάμβανε
βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από τη συνδεδεμένη εταιρεία Nexans Financial Treasury Services
καθώς και περιορισμένη από την εσωτερική αγορά προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της σε
κεφάλαια κίνησης της δραστηριότητάς της.
Η εν λόγω βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από τη συνδεδεμένη εταιρεία Nexans Services παρεχόταν
με επιτόκιο δανείου το οποίο διαμορφωνόταν επί τη βάσει ενός συνδυασμού δεικτών και
παραγόντων πάντα στο πλαίσιο των κανόνων των ενδοομιλικών συναλλαγών.
IV. Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών, των συμβάσεων και των
παραγγελιών της εταιρείας γίνεται σε Ευρώ. Για τις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε
συνάλλαγμα, η διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών
ισοτιμιών και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων που
απορρέουν από αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, συνάπτει συμβόλαια προθεσμιακής αγοράς και πώλησης
συναλλάγματος («παράγωγα») προκειμένου να περιορίσει την έκταση της έκθεσής της σε διακυμάνσεις
ισοτιμιών.
V.

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών
ισοδύναμων και διαθεσίμων, τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματοδότησης καθώς επίσης και την
ικανότητα κλεισίματος των ανοικτών θέσεων. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, το
τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων έχει ως στόχο την ευέλικτη χρηματοδότηση, μέσω εγκεκριμένων
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πιστωτικών γραμμών. Οι συμβατικές ημερομηνίες λήξης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων και
δανείων, αφορούν περίοδο μικρότερη του ενός έτους. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου έχει συμβάλει θετικά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρευστότητας.
VI. Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις για τα διαθέσιμα, τις εμπορικές
απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τα δάνεια, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω των
χαρακτηριστικών τους και της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.
Οι εύλογες αξίες των παραγώγων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση.
VII. Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίουΣτόχος της εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να
διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον με σκοπό να παρέχει
ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη σε λοιπούς συμβαλλόμενους, καθώς επίσης και να
διατηρεί μία ιδανική κατανομή κεφαλαίου στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για το σκοπό αυτό
παρακολουθεί συστηματικά το κεφάλαιο κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα
εξωτερικής χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει συμβάλει
θετικά στην αντιμετώπιση του κινδύνου διαχείρισης κεφαλαίου.
31/12/2020
Σύνολο δανείων
Μείον: Χρηματικά Διαθέσιμα
Καθαρή οφειλή
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Συνολικό κεφάλαιο
Συντελεστής μόχλευσης

0
(8.601)
(8.601)
32.638
24.037
-36%

31/12/2019
13.919
(3.578)
10.341
33.062
43.403
24%

27. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν είχε ενδεχόμενες απαιτήσεις.
28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
(α) Ποινικές ρήτρες και δικαστικές υποθέσεις:
Κατά την 31/12/2020, υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές
διεκδικήσεις κατά της εταιρείας, στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της, συνολικού ύψους €
837 για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 196 και η οποία
περιλαμβάνεται στο λογαριασμό των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων "Προβλέψεις" (βλέπε σημ.
22). Η διοίκηση, καθώς και οι Νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας, εκτιμούν ότι οι η οριστική
διευθέτηση αυτών των υποθέσεων δεν θα έχουν, πέραν απο την ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη,
άλλη σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της εταιρείας.
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(β) Δεσμεύσεις:
(i)

Εγγυήσεις:
Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις:
• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού € 3.584.
• Είχε παράσχει εγγυήσεις για τη συμμετοχή της σε διάφορους διαγωνισμούς ποσού € 103.
• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές προκαταβολής ποσού € 240.

(ii)

Κεφαλαιακές δεσμεύσεις:
Την 31η Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία δεν είχε δεσμεύσεις για κεφαλαιακές δαπάνες.

29.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ:

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν ενεργή η κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NEXANS – ΑΤΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΔΗΕ
2014». Σκοπός της κοινοπραξίας η εκτέλεση έργου προμήθειας και εγκατάστασης υπογείων καλωδίων με
αριθμό διακήρυξης ΔΔ-202. Tο συνολικό ύψος του έργου είναι € 8.890. Η εκτέλεση του έργου θα διαρκέσει
περίπου 2,5 έτη. Η συγκεκριμένη κοινοπραξία αφορά την από κοινού συμφωνία για συγκεκριμένη
δραστηριότητα όπως περιγράφεται παραπάνω. Το ποσό που αναλογεί στη Nexans Ελλάς Μονοπρόσωπη
ΑΒΕ είναι € 5.130 (57,7%).
Οι συναλλαγές με την Κοινοπραξία που συμμετείχε η Nexans Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε. (βλ. σημείωση 15)
κατά τη χρήση 2020 έχουν ως ακολούθως:
Κοινοπραξία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NEXANS – ΑΤΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΔΗΕ 2014.
31.12.2020
31.12.2019

30.

Πωλήσεις (χωρίς ΦΠΑ):

1

(110)

Έξοδα (χωρίς ΦΠΑ):

0

4

Απαιτήσεις:

3

4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

COVID-19
Στις αρχές του 2020, υπήρξε ένα ξέσπασμα σε παγκόσμια κλίμακα της πανδημίας COVID-19 το οποίο έφερε
σημαντικούς κινδύνους για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, αλλαγές στην παγκόσμια προσφορά
και ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Η επιστροφή στην πλήρη οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της
πανδημίας και από τις ενέργειες και τις αποφάσεις των κυβερνήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Παρακάτω παρατίθεται σύνοψη των επιπτώσεων και των μέτρων αντιμετώπισης:
Υγιεινή και Ασφάλεια
•
Η εταιρεία έχει ως πρώτο μέλημα την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και των
συνεργατών/επισκεπτών της. Από τη πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πανδημίας είναι σε διαρκή εγρήγορση
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και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, προκειμένου να αναπροσαρμόζει άμεσα και
αποτελεσματικά τα μέτρα αντιμετώπισής της. Παράλληλα είναι συνεχής και αδιάλειπτη η ενημέρωση και η
κινητοποίηση του προσωπικού και των επισκεπτών μας με όλα τα τεχνολογικά μέσα προκιμένου να έχουμε
τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα προφύλαξης.
Επιχειρηματικότητα
•
Η συνολική επίδραση της πανδημίας στις οικονομίες των εκάστοτε χωρών που δραστηριοποιείται η
εταιρεία, καθώς και η χρονική διάρκεια της ύφεσης και των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά
περίπτωση, παραμένουν αβέβαια. Ταυτόχρονα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και
ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν λάβει σημαντικά μέτρα στήριξης των τοπικών οικονομιών και
περιορισμού των δυνητικών υφεσιακών κινδύνων.
•
Από την έναρξη της πανδημίας του covid-19 στα μέσα του Φεβρουαρίου 2020 στην Ελλάδα οι
επακόλουθοι περιορισμοί (lockdown) στην εγχώρια αγορά από τα τέλη Μαρτίου 2020 μέχρι και τα μέσα
Μαΐου 2020 και από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 μέχρι και σήμερα έχει επηρεάσει τον κλάδο που
δραστηριοποιείται και κατά συνέπεια τις πωλήσεις της εταιρείας. Οι πωλήσεις για την περίοδο ΙανουάριοςΔεκέμβριος του 2020 (συμπεριλαμβανομένων και των μηνών που υπήρξε το lockdown) παρουσίασαν
σημαντική πτώση συγκριτικά με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία
της αγοράς. Επιπλέον λόγω των εκτεταμένων και συνεχόμενων περιορισμών που επιβλήθηκαν εντός του
2020 προκλήθηκε σημαντική αύξηση των τιμών αγοράς πρώτων υλών παγκοσμίως. Η διοίκηση της
εταιρείας σε συνεργασία με τις υπηρεσιες του ομίλου παρακολουθεί στενά τα αντίστοιχα κόστη και
προβαίνει άμεσα σε αλλαγές τιμών όπου και όποτε είναι αναγκαίο προκειμένου να μην επιρεάζονται τα
οικονομικά αποτελέσματά της. Η διοίκηση της εταιρείας έχει διαμορφώσει ένα πολυδιάστατο πλέγμα
ενεργειών, οι οποίες έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή από τη πρώτη στιγμή της πανδημίας σε όλους τους
τομείς λειτουργίας, όπως ενδεικτικά: υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση προσωπικού, παραγωγή,
εφοδιαστική αλυσίδα, μείωση κεφαλαίου κίνησης, κοστολόγηση, πωλήσεις, συναλλακτικός κύκλος, χρήση
χρηματοοικονομικών εργαλείων κάλυψης πιστωτικού κινδυνου και ρευστότητας, για την αντιμετώπιση
ενδεχόμενων δυνητικών κινδύνων.
•
Αναφορικά με το επίπεδο ρευστότητας, η εταιρεία έχει λάβει επιπρόσθετα μέτρα για τη διατήρηση
του αναγκαίου, βάσει των συνθηκών, επιπέδου ρευστότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τη στήριξη της
μητρικής εταιρείας εάν χρειαστεί
•
Η εταιρεία στο προαναφερθέν πλαίσιο ριζικής αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των
λειτουργιών της, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των
πελατών της, τη βέλτιστη διαχείριση του λειτουργικού κόστους, προέβη σε συνεργασία με εξωτερικό
δίκτυο αποθήκευσης και διανομής των προιόντων της για την περιοχή της Αττικής. Επίσης το
υποκατάστημα της εταιρείας με τη διεύθυνση πωλήσεων στην Αθήνα μεταφέρθηκε σε νέο σύγχρονο κτήριο.
•

Το πλάνο επενδύσεων συνεχίζεται κανονικά χωρίς να επιρεάζεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας

•
Η εταιρεία παραμένη προσηλωμένη στη στόχευση του ομίλου (όπως έχει ανακοινωθεί το
Φεβρουάριο του 2021) προκειμένου να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα της ηλεκτροδότησης του
μέλλοντος (Electrify the Future).
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31.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Σύμφωνα με τον νόμο 4799/2021, ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2021, ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα θα μειωθεί από 24% σε 22% από τη χρήση 2021 και εφεξής.
Η αναμενόμενη επίδραση της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 24% που ισχύει για την χρήση του
2020 σε 22% για την χρήση 2021 είναι αρνητική € 140, κυρίως λόγο των μεταφερόμενων φορολογικών
ζημιών.
H Επιτροπή Διερμηνείας των ΔΠΧΑ δημοσίευσε τον Μάιο του 2021 μια απόφαση της ημερήσιας διάταξης σε
σχέση με τις Παροχές σε Εργαζομένους και ειδικότερα την απόδοση των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας
(ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους). Η εταιρεία αναμένει να έχει εφαρμόσει πλήρως αυτή την απόφαση έως
τις 31.12.2021. Η επίπτωση της εφαρμογής αυτής της απόφασης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα αυτή τη
στιγμή. Αυτά θα έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή σε λογιστική πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί αναδρομικά
κατά την 31.12.2021.
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 τα οποία θα μπορούσαν
να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑK 488502/2012 Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Η 242608/1962 Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ

Για το Λογιστήριο

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 977582/2005 Α.Τ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0086461 A’ ΤΑΞΗΣ

71

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Nexans Ελλάς Μ.Α.Β.Ε.»
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Nexans Ελλάς Μ.Α.Β.Ε.» (Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν.
4548/2018.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις
απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.
Άλλες Πληροφορίες
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες,
είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της
παρούσας έκθεσης ελεγκτή.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των
όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή
άλλης διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε
τις Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι
ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή
αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Τ: +30 210 6874400, www.pwc.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι | Τ: +30 210 6874400
Θεσσαλονίκη: Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 16, 55535 Πυλαία | Τ: +30 2310 488880
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Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι
οποίες απαιτούνται από τον Ν. 4548/2018.
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας:
•

Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2020 αντιστοιχούν στις οικονομικές καταστάσεις

•

Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία
«Nexans Ελλάς Μ.Α.Β.Ε.» και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν
έχουμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των
οικονομικών καταστάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις
απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό
Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Εταιρείας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα
ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα,
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη
όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Επίσης:
•

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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•

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

•

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

•

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για
το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις
των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.

•

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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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
Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες».

Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2021
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