THINK SILICON SINGLE MEMBER S.A (An Applied Materials Company)
Balance sheet 31st December 2019
12th Fiscal Year (1 Ιanuary - 31 December 2019)
GECR No : 35539616000
2019
2018
Non-current assets

Clear position

Tangible assets

Paid capital

2019

2018

Other equipment

11.218,51

20.245,20

Capital

163.266,00

Total

11.218,51

20.245,20

Cpital over par

565.618,41

Total

728.884,41

2.419,12

2.419,13

Reserves and retained earnings

2.419,12

2.419,13

Results carried forward

-312.348,50 -248.849,00

Total

-312.348,50 -248.849,00

Intangible assets
Other intangible
Total
Finance assets
Other

384,00

Total

384,00

Total non-current assets

14.021,63

Total clear position
22.664,33

140.883,00
140.883,00

416.535,91 -107.966,00

Liabilities
Short-term liabilities

Current assets

Bank loans

Financial assets and deposits

Trade liabilities

Trade receivables

68.317,03

Income tax

177.392,64
4.682,16

50.347,65

0,00

0,00

0
414,40

101.036,70

Other taxes and fees

13.057,80

33.457,17

40.610,55

15.696,79

Social Secutity

21.135,74

122.207,08

Cash and cash equivalents

436.570,06

122.036,74

Other liabilities

36.205,03

54.313,05

Accrued income for the period
Other requirements
Total

477.595,01

307.087,26

Total

75.080,73

437.717,59

Total current assets

477.595,01

307.087,26

Total liabilities

75.080,73

437.717,59

Total assets

491.616,64

329.751,59

Grand total of liabilities

491.616,64

329.751,59

Operating Results – 2019
THINK SILICON SINGLE MEMBER S.A (An Applied Materials Company)
12th Fiscal Year (1 Ιanuary - 31 December 2019)
GECR No : 35539616000
Note

2019

2108

Net turnover

684.020,14

198.601,75

Cost of sales

-365.148,20

-96.933,00

Gross operating result

318.871,94

101.668,75

Other operating income

0,00

643.085,22

318.871,94

744.753,97

-286.694,93

-64.019,00

Total
Administrative expenses

-901.601,69

R & D expenses
Sales expenses

-81.421,71

Other expenses & losses

-15.766,32

-21.245,80

Other revenues & earns

10.609,41

10.292,17

Results before interest and taxes

-54.401,61

-231.820,35

Credit interest and similar income

12,68

52,22

Debit interest and similar charges

-9.110,57

-8.400,13

-63.499,50

-240.168,26

Resutl before taxes

0,00

Taxes
Net results after taxes

-63.499,50

-240.168,26

APPENDIX
Notes on financial statements
( Article 29 and 30 of L. 4308/2014 )
of the enterprise : THINK SILICON RESEARCH AND TECHNOLOGY SINGLE MEMBER S.A.
(An Applied Materials Company)
FISCAL PERIOD : 1/1/2019 to 31/12/2019
Size of entity : « Small enterprise » .
Currency : Euro. Rounding of amounts in Financial Statements : n/a.
A/A

Required Notification

1

Relevant article of Law : 29 para. 3

a

Name of the entity.

b

Legal type of entity.

c

Reference period.

d

Address of the entity's registered office.

Answer
( Indicative )
THINK SILICON RESEARCH AND TECHNOLOGY SINGLE
MEMBER SOCIETE ANONYME

S.A
1/1/2019 TO 31/12/2019
PLATANI MAVROPODIA 0

Public register in which the entity or corresponding information
is registered, as appropriate.
e

GEMI No 35539616000

Does the entity operate on the assumption of ongoing activity, or
not?
f
g

h

YES
Is the entity in liquidation?

Category of entity

3

"Small with double‐entry book‐keeping"

Statement that the financial statements have been prepared in

The Management of the Entity declares that:

full accordance with the law.

"The financial statements have been prepared in full

i

2

NO

accordance with Law 4308/2014" .

Relevant article of the Law : 29 para. 4
Factors that jeopardize the entity's outlook as an ongoing

The company carried out an assessment and did not

activity. Τhe nature of these factors and the measures taken to

identify factors that jeopardise its prospect as an

address them.

ongoing activity.

Relevant article of the Law : 29 para. 5
Summary of the entity's accounting policies for the individual

(a) The "Accounting Policies" adopted by the

items in its financial statements. In the event of changes in

company are those defined in Law 4308/2014.

accounting policies, changes in accounting estimates or

Depreciation is made in accordance with the

correction of errors, reference shall be made to the fact, the

provisions of Article 24 of Law 4172/2013;

4

reasons for the change or correction, and the relevant impact on

(b) No changes to the 'accounting policies' were made

the financial statements shall be adequately communicated.

(c) No 'corrections of mistakes' were made

Relevant article of the Law : 29 para. 6
Deviations from the application of a provision of this Law in
order to fulfil the obligation of paragraph 2 of Article 16 on
reasonable presentation, such deviation is communicated and
adequately justified. The impact of the deviation on assets,

There was no deviation.

liabilities, net worth and results is fully set out in the Notes to the
Accounts.

5

Relevant article of the Law : 29 para. 7
Where an asset or liability relates to more than one item on the
balance sheet, the relationship of that item to the related

There are no such cases.

financial statements shall be disclosed.

6

Relevant article of the Law : 29 para. 8
See attached 'Annex No 1'
Table of Changes in tangible and intangible fixed assets:

7

Relevant article of the Law : 29 para. 10
Information in case of fair value measurement in accordance

Article 24 has not been applied.

with Article 24.

8

Relevant article of the Law : 29 para. 13
Notes and Mortgages :
The total debt of the entity covered by collateral provided by the

No notes and mortgages

entity, indicating the nature and form of the collateral.

Retention of ownership :
There is no ownership retention

9

Relevant article of the Law : 29 para. 14
There are no such amounts
The amounts of the entity's liabilities that become due after five
(5) years from the balance sheet date.

10 Relevant article of the Law : 29 para. 16
(a) Letters of Guarantee
There are no such letters.
The total amount of financial commitments, guarantees or
contingent charges (contingent liabilities) not shown in the
balance sheet, indicating the nature and form of the collateral
provided. Any commitment relating to employee benefits after
leaving the service or group entities or related entities shall be
disclosed separately

(b) Balance of the value of leasing contracts (signed
before 31/12/13 and not shown in the Balance Sheet)
There are no such contracts.
(c) Unaudited fiscal periods and contingent liabilities.
Unaudited from beginning until fiscal year 2019
(d) Commitments for post‐exit workers' benefits.
There are no such benefits
(e) Disputed cases.
There are no such cases.

11 Relevant article of the Law : 29 para. 17

There are no significant revenue and expense items
The amount and nature of the individual items of revenue or
expenditure of a significant amount or frequency or importance.
In particular, where this Law provides for the offsetting of
revenue and expenditure, the relevant funds and their values
shall be disclosed before offsetting.

in the period that affect results.
Or
There are significant revenue and expenditure items
in the period that affect results and are as follows:
Irregular funds for profits or losses : ………….
Asset losses (including any reversals thereof) …………
Forecasts (including any reversals thereof): .........

12 Relevant article of the Law : 29 para. 18
The amount of interest for the period in which the cost of
acquiring goods and services increased in accordance with Article

Not incorporated

20.

Relevant article of the Law : 29 para. 23
13
(a)
‐

The

average

number

of

employees.

11 individuals.

14 Relevant article of the Law : 29 para. 25
The amounts of advances and credits granted to the members of
the administrative, management and supervisory boards,
indicating the interest rate, the terms for granting and the
amounts reimbursed, written off or not collected due to waiver,

There are no such amounts

and the commitments made on their behalf, with any guarantee.
This information are communicated cumulatively for each
category of such persons.
Other Notes in order to better understand the Financial Statements

Patras 03/09/2020

The BoD Chairman

A BoD MEMBER

THE ACCOUNTANT

APPENDIX
ANNEX No1
"Table of Changes in Tangible and Intangible Fixed Assets" (article 29, par.8)
Other equipment
1

Other intangible
2

Gross value 01.01.2019
Period additions

104.535,69
2.714,68

10.817,90
445,84

Gross value 31.01.2019

107.250,37

11.263,74

Cumulative depreciation & impairment 01.01.2019
Period depreciation
Cumulative depreciation & impairment 31.12.2019

84.290,49
11.741,37
96.031,86

8.398,77
445,85
8.844,62

Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2019

11.218,51

2.419,12

THINK SILICON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (An Applied Materials, Inc. Company)
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019
12η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 35539616000
2019
2018
Σημείωση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Καθαρή θέση

Ενσώματα πάγια

Καταβλημένα κεφάλαια

Σημείωση

2019

2018

Λοιπός εξοπλισμός

11.218,51

20.245,20

Κεφάλαιο

163.266,00

Σύνολο

11.218,51

20.245,20

Υπέρ το άρτιο

565.618,41

Σύνολο

728.884,41

Λοιπά άυλα

2.419,12

2.419,13

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο

2.419,12

2.419,13

Αποτελέσματα εις νέο

-312.348,50 -248.849,00

Σύνολο

-312.348,50 -248.849,00

Άυλα πάγια στοιχεία

Σύνολο καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

384,00

Σύνολο

384,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

14.021,63

140.883,00
140.883,00

416.535,91 -107.966,00

Υποχρεώσεις
22.664,33

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια

177.392,64

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

68.317,03

4.682,16

50.347,65

Λοιποί φόροι και τέλη

13.057,80

33.457,17

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

21.135,74

122.207,08

Φόρος εισοδήματος

0
414,40

101.036,70

40.610,55

15.696,79

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

436.570,06

122.036,74

Λοιπές υποχρεώσεις

36.205,03

54.313,05

Σύνολο

477.595,01

307.087,26

Σύνολο

75.080,73

437.717,59

Σύνολο κυκλοφορούντων

477.595,01

307.087,26

Σύνολο υποχρεώσεων

75.080,73

437.717,59

Σύνολο ενεργητικού

491.616,64

329.751,59

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

491.616,64

329.751,59

Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις 2019
THINK SILICON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (An Applied Materials, Inc. Company)
12η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 35539616000
Σημείωση

2019

2108

684.020,14

198.601,75

Κόστος πωλήσεων

-365.148,20

-96.933,00

Μικτό αποτέλεσμα

318.871,94

101.668,75

0,00

643.085,22

318.871,94

744.753,97

-286.694,93

-64.019,00

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Λοιπά συνήθη έσοδα
Σύνολο
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας & Ανάπτυξης

-901.601,69

Έξοδα προώθησης πωλήσεων

-81.421,71

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-15.766,32

-21.245,80

Λοιπά έσοδα και κέρδη

10.609,41

10.292,17

-54.401,61

-231.820,35

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

12,68

52,22

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-9.110,57

-8.400,13

-63.499,50

-240.168,26

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Αποτέλεσμα προ φόρων

0,00

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-63.499,50

-240.168,26

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )
της επιχείρησης : THINK SILICON ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
(An Applied Materials, Inc. Company)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2019 έως 31/12/2019
Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.
Α/Α

Απαιτούμενη Γνωστοποίηση

1

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

α

Επωνυμία της οντότητας.

Απάντηση
( Ενδεικτική )
THINK SILICON ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β

Νομικός τύπος της οντότητας.

γ

Περίοδος αναφοράς.

1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

δ

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.

ΠΛΑΤΑΝΙ ΜΑΥΡΟΠΟΔΙΑ 0

Α.Ε

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή
αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.
ε

ΑρΓεΜΗ 35539616000

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, ή όχι ;
στ
ζ

η

ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;

Κατηγορία της οντότητας

ΌΧΙ

«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί

« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν

σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.

καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο

θ

2

3

4308/2014 » .

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση

οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Γνωστοποιείται η φύση

και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε

αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για

κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη

την αντιμετώπισή τους.

δραστηριότητα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η

α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές » που ακολουθεί η

οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της

εταιρεία είναι αυτές που ορίζονται από τον Ν

καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών,

4308/2014. Οι αποσβέσεις πραγματοποιούνται

αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται

σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 24 του

αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή

Ν.4172/2013

τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις

β) Δεν

στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

πολιτικές»

έγιναν

αλλαγές

στις

«λογιστικές

γ) Δεν έγιναν «διόρθωσεις λαθών»

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6

4

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου
16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται
και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα

Δεν έγινε παρέκκλιση.

περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα
αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7

5

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η
σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8

6

Πίνακα

Μεταβολών

των

ενσώματων

και

άυλων

πάγιων

Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα Νο 1»

περιουσιακών στοιχείων:

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10

7

Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία,

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

σύμφωνα με το άρθρο 24.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13

8

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις
που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της
μορφής της εξασφάλισης.

Προσημειώσεις και Υποθήκες :
Δεν προσημειώσεις και υποθήκες
Παρακράτηση κυριότητας :
Δεν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14

9

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του
ισολογισμού.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

10
Το

συνολικό

εγγυήσεων

ποσό
ή

των

χρηματοοικονομικών

ενδεχόμενων

επιβαρύνσεων

δεσμεύσεων,
(ενδεχόμενες

υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη
της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν
παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους
μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς
οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά

α) Εγγυητικές Επιστολές
Δεν υπάρχουν τέτοιες επιστολές
β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing ( που
είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν
εμφανίζονται στον Ισολογισμό )
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους συμβάσεις
γ) Ανέλεγκτες

φορολογικά

ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

χρήσεις

και

Δεν έχει ελεγχθεί από την έναρξη μέχρι και τη
χρήση 2019
δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους
μετά την έξοδο.
Δεν υπάρχουν τέτοιες παροχές
ε) Επίδικες υποθέσεις.
Δεν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17

11

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και
εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα
αποτελέσματα.
ή
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των

Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και

εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή

εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα

σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο

αποτελέσματα και είναι τα εξής :

προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα

Έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών : …………….

σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.

Απομειώσεις

περιουσιακών

στοιχείων

(περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών
τους) …………..
Προβλέψεις (περιλαμβανομένων των τυχόν
αναστροφών τους) : ………

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18

12

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος

Δεν ενσωματώθηκαν

απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.

13 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)
‐

14

Ο

μέσος

όρος

των

απασχολούμενων.

11 άτομα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία
του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που
επιστράφηκαν,

διαγράφηκαν

ή

δεν

εισπράχθηκαν

λόγω

αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά
γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων
αυτών.
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Πάτρα 03/09/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα Νο1
"Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων" (άρθρο 29, παρ.8
Λοιπός εξοπλισμός
1
104.535,69
2.714,68
107.250,37

Λοιπά Άυλα
2
10.817,90
445,84
11.263,74

Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 01.01.2019
Αποσβέσεις περιόδου
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 31.12.2019

84.290,49
11.741,37
96.031,86

8.398,77
445,85
8.844,62

Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2019

11.218,51

2.419,12

Μικτή λογιστική αξία 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Μικτή λογιστική αξία 31.01.2019

