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I. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31/12/2009 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 6 2.192.634,43 2.111.371,61
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 21.481,80 27.938,59
Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 201.130,17 201.130,17
Λοιπές απαιτήσεις 11 4.459,76 147.965,14

2.419.706,16 2.488.405,51
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 10 255.760,95 604.934,25
Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 11 1.003.888,22 1.184.867,50
Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήµατος 22 41.752,60 6.671,31
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 23.621,14 58.092,00

1.325.022,91 1.854.565,06
Σύνολο ενεργητικού 3.744.729,07 4.342.970,57
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 13 160.698,56 160.698,56
Λοιπά αποθεµατικά 14 359.507,53 359.507,53
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 335.222,88 627.367,45
Σύνολο 855.428,97 1.147.573,54

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 855.428,97 1.147.573,54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 9 56.665,27 20.770,52
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 15 76.327,00 60.391,00
Προβλέψεις 17 69.404,75 446.793,56
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος 22 22.016,83 0,00

224.413,85 527.955,08
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 1.557.541,10 2.182.387,42
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος 22 107.614,80 76.074,47
∆άνεια 18 732.019,90 408.980,06
Προβλέψεις 17 267.710,45 0,00

2.664.886,25 2.667.441,95
Σύνολο υποχρεώσεων 2.889.300,10 3.195.397,03
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.744.729,07 4.342.970,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις  στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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II.  Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

      1/1/2009             
έως           31/12/2009

      1/1/2008             
έως           31/12/2008

Πωλήσεις 5 7.789.525,71 11.766.359,98
Κόστος Πωληθέντων 19 -6.898.231,69 -10.203.124,90
Μεικτό Κέρδος 891.294,02 1.563.235,08
Έξοδα διάθεσης 19 -84.752,18 -133.113,20
Έξοδα διοίκησης 19 -632.669,42 -707.824,71
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 23 86.773,84 69.795,57
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 23 -93.025,80 -72.543,86
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 167.620,46 719.548,88
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 21 984,09 1.936,75
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 21 -26.431,65 -34.886,19
Κέρδη / (Ζηµίες) από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 174.240,00 138.600,00
Αποτέλεσµα προ φόρων 316.412,90 825.199,44
 Φόρος εισοδήµατος 22 -222.757,47 -429.506,84
Αποτέλεσµα µετά φόρων 93.655,43 395.692,60
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά  συνολικά έσοδα µετά από φόρους 93.655,43 395.692,60

Αποσβέσεις χρήσης 19 193.526,84 190.563,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις  στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΙΙΙ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 160.698,56 359.507,53 784.654,85 1.304.860,94
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - - 395.692,60 395.692,60
Μέρισµα - - -552.980,00 -552.980,00
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 160.698,56 359.507,53 627.367,45 1.147.573,54

0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 160.698,56 359.507,53 627.367,45 1.147.573,54
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - - 93.655,43 93.655,43
Μέρισµα - - -385.800,00 -385.800,00
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 160.698,56 359.507,53 335.222,88 855.428,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις  στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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IV. K ατάσταση ταµειακών ροών

Ποσά σε Ευρώ Σηµ. 1-1-2009/31-12-2009 1-1-2008/31-12-2008

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 24 182.117,23 280.283,39
Καταβληθέντες τόκοι 21 -26.431,65 -34.886,19
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος -289.962,44 -208.409,90

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -134.276,86 36.987,30

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 6 -283.907,93 -396.924,75
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 0,00 -5.875,00
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 24 16.250,00 0,00
Μερίσµατα εισπραχθέντα 174.240,00 138.600,00
Τόκοι που εισπράχθηκαν 214,86 628,33
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -93.203,07 -263.571,42

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής -130.800,00 -247.480,00
∆άνεια αναληφθέντα 785.313,11 1.413.098,92
Τόκοι που εισπράχθηκαν 769,23 1.308,42
Αποπληρωµή δανεισµού -462.273,27 -1.005.857,96
Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 193.009,07 161.069,38

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -34.470,86 -65.514,74
Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 12 58.092,00 123.606,74
Ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος  της περιόδου 12 23.621,14 58.092,00 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 29 Απριλίου 2010 
 
 
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                                                           ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                    
 
 
 
  
Αθανασόπουλος   Ι. Αθανάσιος                                       ∆ιακογιάννης  Κ. Μιχαήλ                                             ∆ελής  Χρ. Μιχαήλ                  
            Α.∆.Τ. Χ 556803                                                        Α.∆.Τ.  Π 005753                                                    Α.∆.Τ. ΑΕ 651570                         
                                                                                                                                                                              Αρ.Αδείας ΟΕΕ 27515 
                                                                                                                                                                                     Α’ Τάξης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις  στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των ετήσιων οικονοµικών  καταστάσεων  
 
1. Γενικές πληροφορίες  
  
Η «ΕΤΗΛ Α.Ε – Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και Τεχνικών Έργων» (η «Εταιρεία» ή 
η «ΕΤΗΛ Α.Ε»), ασχολείται µε την παραγωγή  µεταλλικών κατασκευών και µε την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτροµηχανολογικής συντήρησης εργοστασίων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες χώρες 
του εξωτερικού , κυρίως την Βουλγαρία. Η Εταιρεία είναι µέλος του οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ. 
 
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα , 13ο  χλµ Θεσσαλονίκης – Βεροίας , Άγιος Αθανάσιος – Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57022 ΤΘ 
1002, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της καθώς και τα γραφεία της διοίκησης της. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της 
εταιρείας ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ (Λ. Μεσογείων 2-4  Αθήνα ηλ. διεύθυνση www.sidenor.gr) της οποίας οι µετοχές είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.  
  
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 
29.04.2009 και επίσης υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία θα συνεδριάσει 
την 30.06.2010. 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει η Εταιρεία κατά τη σύνταξη αυτών των ετησίων οικονοµικών  
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που 
παρουσιάζονται. 

 

      2.1 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
 
Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 
παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας  σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των 
νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  
 
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν 
αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να 
παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να 
εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να 
παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων 
και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να παρουσιάζει µία κατάσταση. Οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου προτύπου. 
 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς 
και του κινδύνου ρευστότητας.  Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.  Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες γνωστοποιήσεις και 
εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή. 
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Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 
Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα 
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την 
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία 
του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές 
που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το 
τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία 
καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και 
θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις 
αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 
έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική 
αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει 
επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, 
και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς 
τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά 
συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων 
που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε 
ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα.  

Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη 
εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της 
εύλογης αξίας.  Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της  
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2013.  

 
∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών 
στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) 
διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη 
χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε 
εφαρµογή. 
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των 
αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.  Επίσης, 
εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   
 
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων 
δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  
 
∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 
Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην 
κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  
 
∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή 
λειτουργικές µισθώσεις.  
 
 

2.2  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την 
εκτίµηση σε εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών 
εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται 
η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το 
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες 
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ), που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ), 
συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Όλα τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(ΕΕ), εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις του ∆ιεθνές Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: 
Αναγνώριση και Επιµέτρηση»,  που αφορούν σε αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων. 

Επειδή η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, και οι 
οποίες δεν απαιτούνται από την έκδοση του ∆ΛΠ 39 όπως έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι παρούσες οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί 
από το Σ∆ΛΠ. 
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2.3 Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
 (α) Θυγατρικές Εταιρείες 
 
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την Εταιρεία. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών 
δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται 
υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Η Εταιρεία δεν συντάσσει και 
δεν δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις λόγω του ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας και των 
θυγατρικών της περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η µητρική Εταιρεία 
ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ και για το λόγο αυτό , µε βάση το ∆.Λ.Π. 27 , δεν υποχρεούται στην σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Η εξαγορά θυγατρικής από την Εταιρεία λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας 
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την 
συναλλαγή. Τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία 
επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού 
συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως 
υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που 
αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε θυγατρικές εταιρίες στο κόστος κτήσης µείον την αποµείωση. 
 
 
(β) Αύξηση ποσοστού σε θυγατρικές 
 
 Η Εταιρεία σε περιπτώσεις αύξησης του ποσοστού συµµετοχής της σε θυγατρικές, υπολογίζει την υπεραξία βάσει των 
λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής. Η επίπτωση στα αποτελέσµατα εις νέον λόγω αλλαγής 
ποσοστού σε συµµετοχές, αναγνωρίζονται κατευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια. 
 
 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας  καταχωρούνται στο νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).   
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ , που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και παρουσίασης 
της Εταιρείας. 
 
 (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
  
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα.  

    

 
 
 
 
 



 - 11 -

ΕΤΗΛ ΑΕ                                                   Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις         
 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                                          31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 2.5 Ενσώµατα Πάγια 
    
Τα ενσώµατα πάγια παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν  αποµείωση.  Το 
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα σχετιζόµενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
 
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 οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την 
σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ενδιάµεσες επιβαρύνσεις  στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, 
έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος  στην υπολειµµατική του αξία, ως εξής: 
 

- Κτίρια 8-33 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5-15 Έτη 

- Αυτοκίνητα 5-7 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 3-8 Έτη 

   
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση, εάν χρειάζεται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   
 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό 
διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

2.6  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 Λογισµικά προγράµµατα 
   
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις, µείον οποιαδήποτε 
συσσωρευµένη αποµείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της ωφέλιµης ζωής 
τους, η οποία είναι 3 έως 15 χρόνια. 
 
∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.   

2.7 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
   
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον 
ισολογισµό εφόσον υπάρχει ένα έννοµο δικαίωµα για συµψηφισµό και η πρόθεση να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή 
να αναγνωριστεί το στοιχείο του ενεργητικού και να διακανονιστεί το στοιχείο του παθητικού ταυτόχρονα. 
 

2.8 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Τα 
περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα 
πώλησης και της αξίας χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη 
χρήση που προκύπτουν.  
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2.9  Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού 
   
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει 
την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.  
  
(α) ∆άνεια και απαιτήσεις 
  
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία 
δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό,  εκτός  από  εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
  
(β) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 
  
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες  πληρωµές και 
συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. 
 
  

2.10 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το 
κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου µηνιαίου σταθµικού κόστους. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες 
τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων 
πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 
 

2.11 Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες  απαιτήσεις 
   
 Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµιές 
αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 
ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 
αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
 

2.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 
 

2.13 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.  

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του 
προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 
Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέχρι οι ίδιες µετοχές 
πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν.  Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την 
συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
 

2.14  Προµηθευτές  
 
Οι απαιτήσεις από προµηθευτές καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµούνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
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2.15 ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της 
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν 
διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την 
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σε αυτή την περίπτωση 
ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

2.16 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος  
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές 
διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς 
συντελεστές που υπάρχει γνώση κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, ότι θα ισχύουν κατά τη στιγµή που θα αναστραφούν 
οι προσωρινές διαφορές. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο 
κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να συµψηφίζονται µόνο σε περίπτωση που 
αφορούν σε κοινή φορολογική αρχή και υπάρχει το δικαίωµα συµψηφισµού αυτών. 

2.17 Φορολογία  
 
Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που 
ισχύουν στην Ελλάδα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας  και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την 
οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα. 
 

2.18  Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Παροχές µετά την έξοδο από την Υπηρεσία 
 
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  
 
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 
δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις 
µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές και το κόστος προϋπηρεσίας. Η 
δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της εκτιµώµενης 
πιστωτικής µονάδος (Projected unit credit method). 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω 
ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον 
αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα 
στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα 
χρόνο προϋπηρεσίας των εργαζόµενων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα 
µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 
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(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση 
υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε 
όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 
 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν 
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 
(γ) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευµένες. 

2.19 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 

ii.  Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

iii.  Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η 
πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να 
είναι µικρή. 

2.20 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από 
αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
 
(β) Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης 
της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
(γ) Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν 
υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η 
παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. 
Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 
(δ) Μερίσµατα 
 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα της είσπραξης. 
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2.21 Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως 
λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 
σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

2.22  ∆ιάθεση κερδών, διανοµή µερισµάτων 
 
Η διάθεση των κερδών χρήσεως καθώς και η αναγνώριση της υποχρέωσης διανοµής µερίσµατος  αναγνωρίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

2.23  Ανακατατάξεις κονδυλίων 

Η Εταιρεία προχώρησε σε ανακατατάξεις κονδυλίων αναφορικά µε την χρήση 2008 για λόγους συγκρισηµότητας. 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
H Εταιρεία δεν εκτίθεται ιδιαίτερα σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (περιλαµβανοµένων 
µεταβολών σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  
 
Η αξιολόγηση και η διαχείριση τυχόν κινδύνων καθώς και η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, της µητρικής εταιρείας  Σιδενόρ, το οποίο 
πραγµατοποιεί τακτικούς ελέγχους σχετικά µε την εφαρµογή των διαδικασιών.  
 
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου εφαρµόζονται προκειµένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που τυχόν 
να αντιµετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρµόζονται έλεγχοι ως προς αυτά.  
 
 Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήµατα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωµατώνουν τις αλλαγές 
που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.  

Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή 
χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τις 
απαιτήσεις από πελάτες. Λόγω του ότι οι πωλήσεις και κατ’ επέκταση οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν συνδεδεµένα 
µέρη δεν υφίσταται σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος  ως προς τα υπόλοιπα αυτά. 
 

Σχετικά µε τους πελάτες η Εταιρεία έχει θέσει µια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε 
ατοµική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωµών. Ο έλεγχος 
πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιείται περιλαµβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών και άλλων τρίτων πηγών 
πιστοληπτικής βαθµολόγησης, αν υπάρχουν. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται 
ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρµόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. 
 

Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση της για ζηµίες σε σχέση µε τους πελάτες. 
Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που εκτιµώνται βάσει των 
δεδοµένων συνθηκών ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί. 
 

Επενδύσεις 
 
Οι επενδύσεις ταξινοµούνται µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη 
ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία 
παρουσίασης. 
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Εγγυήσεις 
 

Η Εταιρεία έχει ως πολιτική να µην παρέχει εγγυήσεις, παρά µόνο και κατ’ εξαίρεση σε συνδεδεµένες εταιρείες. 

Κίνδυνος ρευστότητας 
  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της 
υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να 
διασφαλίζει, µέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταµιακών διαθεσίµων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις 
συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές 
λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η 
φήµη της . 

Κίνδυνος αγοράς 
 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιµές πρώτων υλών, επιτόκια  που επηρεάζουν τα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών του µέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις 
συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών 
παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και συνεπώς οι συναλλαγές της διεξάγονται σε Ευρώ.  

Κίνδυνος επιτοκίων 
 

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά µε τις αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο λόγο µε τις 
βραχυπρόθεσµες οφειλές της (αλληλόχρεος λογαριασµός), χωρίς αυτή να θεωρείται σηµαντική. 
 
 
∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου  
 
Ο σκοπός της εταιρίας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για 
να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική 
δοµή η οποία θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο 
συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο 
συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον 
ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια στον ισολογισµό συν 
το καθαρό χρέος.  
 

Σηµ. 31/12/2009 31/12/2008
Συνολικός ∆ανεισµός 18 732.019,90 408.980,06

Μείον: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 12 -23.621,14 -58.092,00

Καθαρό Χρέος 708.398,76 350.888,06

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 855.428,97 1.147.573,54

Σύνολο Κεφαλαίου 1.563.827,73 1.498.461,60

Συντελεστής Μόχλευσης 45,30% 23,42%  
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Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

 
Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές (όπως 
χρηµατοοικονοµικά παράγωγα διαπραγµατεύσιµα, και συναλλαγές χρεογράφων και χρεογράφων διαθεσίµων προς 
πώληση).  
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές προσδιορίζεται 
µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
  
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την 
πραγµατική τους αξία. Επίσης η ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την εύλογη τους αξία λόγω 
της βραχυπρόθεσµης φύσης αυτών των λογαριασµών. 
 
  

4. Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοικήσεως 
 
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. 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
 
 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: 
 
α) 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. 
 
β) Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νοµική Υπηρεσία του οµίλου 
Σιδενόρ. 
 
γ) Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού βασίζεται σε διάφορους παράγοντες οι οποίοι 
προσδιορίζονται αναλογιστικά χρησιµοποιώντας κάποιες παραδοχές. Οι παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον 
προσδιορισµού του καθαρού εξόδου παροχών προσωπικού περιλαµβάνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις µελλοντικές 
αυξήσεις µισθών καθώς και τα επίπεδα πληθωρισµού. Τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν τη λογιστική 
αξία της υποχρέωσης. Η παρούσα αξία των καθορισµένων παροχών προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας το κατάλληλο 
προεξοφλητικό επιτόκιο (το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου, στο νόµισµα στο οποίο οι 
παροχές θα πληρωθούν και µε όρους ως τη λήξη τους κατά προσέγγιση ίδιους µε τους όρους της δέσµευσης καθορισµένης 
παροχής). Επιπλέον άλλη βασική οικονοµική υπόθεση σχετίζεται µε τις αυξήσεις των αποδοχών του προσωπικού. 
Αναλυτικότερα  οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται στη σηµείωση 15. 
 
 
 
4.2  Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών  
 
∆εν υπάρχουν περιοχές που να επηρεάζονται σηµαντικά από εκτιµήσεις της διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών.  
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5. Ανάλυση Πωλήσεων 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008

Πωλήσεις εµπορευµάτων & προϊόντων 2.997.293,42 5.293.916,34
Έσοδα από υπηρεσίες 4.792.232,29 6.472.443,64
Σύνολο 7.789.525,71 11.766.359,98 
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6.  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε Ευρώ
Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοπ/σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 112.752,08 1.072.438,70 854.081,75 153.302,33 167.479,66 61.247,33 2.421.301,85
Προσθήκες 0,00 4.066,44 161.632,10 0,00 21.555,17 209.671,04 396.924,75
Καταστροφές 0,00 0,00 0,00 0,00 -75.943,08 0,00 -75.943,08
Ανακατανοµές 0,00 0,00 33.364,26 0,00 0,00 -33.364,26 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 112.752,08 1.076.505,14 1.049.078,11 153.302,33 113.091,75 237.554,11 2.742.283,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 0,00 -117.872,46 -194.648,86 -65.219,13 -144.662,97 0,00 -522.403,42
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -53.021,23 -94.122,23 -21.003,75 -16.209,38 0,00 -184.356,59
Καταστροφές 0,00 0,00 0,00 0,00 75.848,10 0,00 75.848,10
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 0,00 -170.893,69 -288.771,09 -86.222,88 -85.024,25 0,00 -630.911,91

0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 112.752,08 905.611,45 760.307,02 67.079,45 28.067,50 237.554,11 2.111.371,61
0,00

Ποσά σε Ευρώ
Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοπ/σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 112.752,08 1.076.505,14 1.049.078,11 153.302,33 113.091,75 237.554,11 2.742.283,52
Προσθήκες 0,00 0,00 5.301,73 0,00 4.040,12 274.566,08 283.907,93
Πωλήσεις 0,00 0,00 -24.111,61 0,00 0,00 0,00 -24.111,61
Ανακατανοµές 0,00 20.273,49 401.923,80 0,00 0,00 -422.197,29 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 112.752,08 1.096.778,63 1.432.192,03 153.302,33 117.131,87 89.922,90 3.002.079,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 0,00 -170.893,69 -288.771,09 -86.222,88 -85.024,25 0,00 -630.911,91
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -53.125,67 -103.880,92 -21.003,75 -9.059,71 0,00 -187.070,05
Πωλήσεις 0,00 0,00 8.536,55 0,00 0,00 0,00 8.536,55
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 0,00 -224.019,36 -384.115,46 -107.226,63 -94.083,96 0,00 -809.445,41

0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 112.752,08 872.759,27 1.048.076,57 46.075,70 23.047,91 89.922,90 2.192.634,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
 
Επί της ακίνητης περιούσιας της Εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις. Επίσης δεν υπάρχουν µισθωµένα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία  βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε Ευρώ Λογισµικό Σύνολο

Κόστος ή εύλογη αξία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 32.388,70 32.388,70

Προσθήκες 5.875,00 5.875,00

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 38.263,70 38.263,70

0,00
Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 -4.118,59 -4.118,59

Αποσβέσεις περιόδου -6.206,52 -6.206,52

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 -10.325,11 -10.325,11

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 27.938,59 27.938,59

0,00

Ποσά σε Ευρώ Λογισµικό Σύνολο

Κόστος ή εύλογη αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 38.263,70 38.263,70
Προσθήκες 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 38.263,70 38.263,70

0,00
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 -10.325,11 -10.325,11
Αποσβέσεις περιόδου -6.456,79 -6.456,79
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 -16.781,90 -16.781,90

0,00
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 21.481,80 21.481,80  
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8. Επενδύσεις σε θυγατρικές

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 201.130,17 201.130,17
Υπόλοιπο λήξεως χρήσης  201.130,17 201.130,17

0,00 0,00

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες  
οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ  µε την µέθοδο  ολικής ενοποίησης και εποµένως , µε βάση 

τις διατάξεις του ∆ΛΠ 27 , η Εταιρία δεν συντάσσει και δεν δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Οι θυγατρικές εταιρείες που ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση από τον όµιλο  ΣΙ∆ΕΝΟΡ είναι οι εξής: 

Επωνυµία

Χώρα 
εγκατάστασης

Ποσοστό 
Συµµετοχής

Τοµέας ∆ραστηριότητας

2008

ΑΡΓΟΣ  ΑΕΒΕΞ Ελλάς 99%
Ηλεκτροµηχανολογικά 

Έργα-Μεταλλικές 
κατασκευές

SIGMA IS SA Βουλγαρία 99%

Ηλεκτροµηχανολογικά 

Έργα-Μεταλλικές 
κατασκευές

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν πραγµατοποιήθηκε καµία εξαγορά.

Επωνυµία

Χώρα 
εγκατάστασης

Ποσοστό 
Συµµετοχής

Τοµέας ∆ραστηριότητας

2009

ΑΡΓΟΣ  ΑΕΒΕΞ Ελλάς 99%

Ηλεκτροµηχανολογικά 

Έργα-Μεταλλικές 

κατασκευές

SIGMA IS SA Βουλγαρία 99%

Ηλεκτροµηχανολογικά 

Έργα-Μεταλλικές 

κατασκευές

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν πραγµατοποιήθηκε καµία εξαγορά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 22 -

ΕΤΗΛ ΑΕ                                                   Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις         
 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                                          31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 
9. Aναβαλλόµενη φορολογία 

31/12/2009 31/12/2008
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις :
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες -56.665,27 -20.770,52

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Υπόλοιπο αρχής χρήσης -20.770,52 -27.484,55
(Χρέωση) / πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων -35.894,75 6.714,03

Υπόλοιπο τέλους χρήσης -56.665,27 -20.770,52

0 0
0 0

Οι κινήσεις των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων πριν τον συµψηφισµό τους έχουν ως παρακάτω:

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Υπεραξίες παγίων / 

∆ιαφορά 
αποσβέσεων

∆ιαφορά 
Προβλέψεων

Μη 
αναγνωρίσιµα 
άυλα στοιχεία Λοιπά Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ

Υπόλοιπο 1/1/2008 -39.281,16 0,00 -590,05 -109,86 -39.981,07
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως 5.320,60 0,00 0,00 0,00 5.320,60
Υπόλοιπο 31/12/2008 -33.960,56 0,00 -590,05 -109,86 -34.660,47

Υπόλοιπο 1/1/2009 -33.960,56 0,00 -590,05 -109,86 -34.660,47
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως -40.259,92 0,00 590,05 109,86 -39.560,01
Υπόλοιπο 31/12/2009 -74.220,48 0,00 0,00 0,00 -74.220,48

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Υπεραξίες παγίων / 

∆ιαφορά 
αποσβέσεων

∆ιαφορά 
Προβλέψεων

Μη 
αναγνωρίσιµα 
άυλα στοιχεία Λοιπά Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ

Υπόλοιπο 1/1/2008 0,00 12.496,50 0,02 0,00 12.496,52
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως 0,00 1.393,43 0,00 0,00 1.393,43
Υπόλοιπο 31/12/2008 0,00 13.889,93 0,02 0,00 13.889,95

Υπόλοιπο 1/1/2009 0,00 13.889,93 0,02 0,00 13.889,95
(Χρέωση )/ πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως 0,00 3.665,28 -0,02 0,00 3.665,26
Υπόλοιπο 31/12/2009 0,00 17.555,21 0,00 0,00 17.555,21

Ο συντελεστής µε τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος είναι ίσος µε αυτόν που εκτιµάται ότι θα ισχύει κατά 

την στιγµή που θα αναστραφούν οι προσωρινές φορολογικές διαφορές.

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για την Εταιρεία είναι 25%.

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

 
 
10. Αποθέµατα

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Α' & Β' ύλες-αναλώσιµα υλικά-ανταλλακτικά & είδη 
συσκευασίας   255.760,95 604.934,25
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 255.760,95 604.934,25  
 
Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε  € 1.478.722,51 
 (2008: € 3.217.952,34) 
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11. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Πελάτες 7.438,18 12.269,28
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 0,00 -1.362,67
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 7.438,18 10.906,61
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 143.505,38 0,00

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 811.208,01 1.136.409,68
Λοιποί χρεώστες 41.736,65 37.551,21
Σύνολο 1.003.888,22 1.184.867,50

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.459,76 147.965,14
Σύνολο 4.459,76 147.965,14

Σύνολο απαιτήσεων 1.008.347,98 1.332.832,64

Εµπορικές  απαιτήσεις (µόνο για απαιτήσεις που έχουν 
λήξη και δεν έχει γίνει πρόβλεψη επισφάλειας) 31/12/2009 31/12/2008
Ληξιάρια πελατών

Απαιτήσεις από πελάτες
0-3 µήνες 0,00 3.681,86

Σύνολο 0,00 3.681,86

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες - χρεώστες

Έναρξης 1.362,67 1.362,67
Πλέον χρήσης 4.390,00 0,00
∆ιαγραφή πρόβλεψης -5.752,67 0,00

Λήξης 0,00 1.362,67

Εµπορικοί πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ( ανά 
νόµισµα)
Ευρώ 1.003.888,22 1.184.867,50

Σύνολο 1.003.888,22 1.184.867,50 
 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία
Υπόλοιπα  31/12/2009
Ποσά σε Ευρώ

Ενεργητικού ∆άνεια και απαιτήσεις Σύνολο

Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 835.146,27 835.146,27
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 23.621,14 23.621,14
Σύνολο 858.767,41 858.767,41
Υπόλοιπα  31/12/2008
Ποσά σε Ευρώ

Ενεργητικού ∆άνεια και απαιτήσεις Σύνολο

Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 1.179.889,77 1.179.889,77
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 58.092,00 58.092,00
Σύνολο 1.237.981,77 1.237.981,77 
 
 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό αφορούν δοσµένες εγγυήσεις σε τρίτους  ποσού 
€ 4.459,76 στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρίας και δεν έχουν συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης.  Στις βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις περιλαµβάνεται ποσό € 143.505,38 που αφορά την προκαταβολή 10% που κατέβαλλε η Εταιρεία στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. λόγω 
προσφυγών στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά οριστικών φύλλων ελέγχου της χρήσης 2000 από τα οποία προέκυψε συνολικός 
επιπρόσθετος φόρος εισοδήµατος ύψους  ποσού € 1.946.905,17. Η Εταιρεία εκτιµά ότι τα υπόλοιπα των απαιτήσεων είναι περίπου ίσα 
µε τις εύλογες αξίες τους. 
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12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 1,26 149,18
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 23.619,88 57.942,82
Σύνολο 23.621,14 58.092,00

Πιστωτική διαβάθµιση στα ταµειακά διαθέσιµα 

Η διαβάθµιση των διαθεσίµων µε βάσει τους δείκτες πιστοληπτικής αξιολόγησης του οίκου FITCH έχει ως 
εξής :

31/12/2009 31/12/2008
Α- 0,00 23.123,90
BBB+ 23.619,88 34.818,92

23.619,88 57.942,82  
 
 
 

13. Μετοχικό κεφάλαιο

Ποσά σε Ευρώ

Αριθµός 
µετοχών

Κοινές 
µετοχές

Υπόλοιπο στις   1 Ιανουαρίου 2008 2.572 160.698,56

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.572 160.698,56

Υπόλοιπο στις   1 Ιανουαρίου 2009 2.572 160.698,56

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 2.572 160.698,56  
 
 

14. Λοιπά αποθεµατικά

Ποσά σε Ευρώ
Τακτικό 

αποθεµατικο

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 53.566,19 305.941,34 359.507,53

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 53.566,19 305.941,34 359.507,53

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 53.566,19 305.941,34 359.507,53

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 53.566,19 305.941,34 359.507,53 
 
 
 
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν στους µετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείµει τα συγκεκριµένα 
αποθεµατικά και εποµένως δεν έχει προβεί σε υπολογισµό φόρου εισοδήµατος που θα προέκυπτε σε περίπτωση διανοµής. 
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15.Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 76.327,00 60.391,00
Ποσά σε Ευρώ 0,00 0,00
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα
Συνταξιοδοτικές παροχές 17.077,00 18.490,57

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 92.002,00 79.942,00
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές -2.322,00 -4.257,00
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας -13.353,00 -15.294,00
Υποχρέωση στον Ισολογισµό 76.327,00 60.391,00

Μεταβολές στη καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 60.391,00 49.986,00

Εισφορές εργοδότη 0,00 0,00

Παροχές που πληρώθηκαν -1.141,00 -8.085,57

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 17.077,00 18.490,57
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 76.327,00 60.391,00
Επιπλέον έσοδα ή (έξοδα) 13.353,00 15.294,00

Αναλογιστική ζηµία ή (κέρδος) 2.322,00 4.257,00

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 92.002,00 79.942,00

Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

Κόστος τρέχουσας αποσχόλησης 10.841,00 10.978,00

Τόκος στην υποχρέωση 4.295,00 3.678,00

Αναγνώρηση αναλογιστικής ζηµιάς / (κέρδους) 150,00

Κόστος επιπλέον παροχών 1.941,00 1.941,00

Κόστος περικοπών από µεταφορές εργαζοµένων 1.743,57

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 17.077,00 18.490,57

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς 
σκοπούς είναι οι εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,00% 5,50%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,50% 3,50%
Αναµενώµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή 22,49 18,10 
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16. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Προµηθευτές 316.424,42 1.064.188,50

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 255.310,03 286.615,80
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη 160.712,99 305.034,71
Μερίσµατα πληρωτέα 535.000,00 305.500,00

Πιστωτές διάφοροι 140.459,21 94.795,12
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 12.837,40 19.362,35
Λοιποί φόροι - τέλη 136.797,05 106.890,94
Σύνολο 1.557.541,10 2.182.387,42

31/12/2009

Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Υποχρεώσεις <1 έτος
∆ανεισµός (µαζί µε τόκους) 732.019,90
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές 1.165.434,02

Σύνολο 1.897.453,92

31/12/2008

Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Υποχρεώσεις <1 έτος
∆ανεισµός (µαζί µε τόκους) 408.980,06
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές 1.788.880,68

Σύνολο 2.197.860,74

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία
Υπόλοιπα  31/12/2009
Ποσά σε Ευρώ

Παθητικού

Λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις Σύνολο

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 732.019,90 732.019,90
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές 1.165.434,02 1.165.434,02

Σύνολο 1.897.453,92 1.897.453,92

Υπόλοιπα  31/12/2008
Ποσά σε Ευρώ

Παθητικού

Λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις Σύνολο

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 408.980,06 408.980,06

Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές 1.788.880,68 1.788.880,68

Σύνολο 2.197.860,74 2.197.860,74  
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17. Προβλέψεις

Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις

Ποσά σε Ευρώ
Λοιπές 

προβλέψεις

31 ∆εκεµβρίου 2008 446.793,56
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 52.630,96
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως -167.509,32
Μεταφορά σε βραχυπρόθεσµες προβλέψεις -262.510,45

31 ∆εκεµβρίου 2009 69.404,75

Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις

Λοιπές 
προβλέψεις

31 ∆εκεµβρίου 2008 0,00
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 5.200,00
Μεταφορά από µακροπρόθεσµες προβλέψεις 262.510,45
31 ∆εκεµβρίου 2009 267.710,45  
 
Οι προβλέψεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων καθώς 
και διαφορών ελέγχου προηγούµενων χρήσεων. Κατά την διάρκεια της χρήσεως πραγµατοποιήθηκαν πρόσθετες 
προβλέψεις συνολικού ποσού € 57.830,96, εκ των οποίων  πόσο € 52.630,96 αφορά προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος. 
Επιπλέον κατά την διάρκεια της χρήσης χρησιµοποιήθηκαν προβλέψεις συνολικού ποσού € 167.509,32 οι οποίες αφορούν 
τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2001 έως και 2003. 
 
18. ∆ανεισµός

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός ∆ανεισµός 732.019,90 408.980,06
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 732.019,90 408.980,06

Σύνολο δανείων 732.019,90 408.980,06
0,00 0,00

Τα πραγµατικά σταθµιζµένα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω :

31/12/2009 31/12/2008
Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 3,48% 4,94%

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Έως 1 έτος 732.019,90 408.980,06

Σύνολο 732.019,90 408.980,06

Έκθεση των δανείων της Εταιρείας σε µεταβολές επιτοκίων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες επανακαθορισµού 
των συµβολαίων έχουν ως εξής: 

31/12/2009 31/12/2008

< 6 µηνών 732.019,90 408.980,06

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων είναι οι εξής : 
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19. Έξοδα ανά κατηγορία

Ποσά σε Ευρώ
Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε Εργαζόµενους 5.463.101,60 15.700,18 228.679,03 5.707.480,81
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 3.217.952,34 - - 3.217.952,34
Ενέργεια 15.912,00 - 3.978,00 19.890,00

Αποσβέσεις 159.859,09 3.300,00 27.404,02 190.563,11

Ασφάλιστρα 34.369,84 819,06 3.617,26 38.806,16
Ενοίκια 9.296,00 15.735,05 25.031,05
Μεταφορικά 57.546,83 104.517,60 21.707,03 183.771,46
Αµοιβές-Παροχές Τρίτων 1.150.530,46 8.571,36 306.362,82 1.465.464,64

Προβλέψεις - - - 0,00

Λοιπά Έξοδα 94.556,74 205,00 100.341,50 195.103,24

Αποµειώσεις Παγίων - - - 0,00
Σύνολο 10.203.124,90 133.113,20 707.824,71 11.044.062,81

Ποσά σε Ευρώ

Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε Εργαζόµενους 4.407.766,31 11.423,36 202.714,87 4.621.904,54

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 1.478.722,51 - - 1.478.722,51

Ενέργεια 13.358,18 - 4.500,65 17.858,83

Αποσβέσεις 172.946,07 - 20.580,77 193.526,84
Ασφάλιστρα 34.634,98 642,50 3.445,43 38.722,91
Ενοίκια 6.423,16 - 8.440,38 14.863,54
Μεταφορικά 80.896,40 65.253,66 16.647,80 162.797,86

Αµοιβές-Παροχές Τρίτων 668.183,92 2.987,12 306.095,23 977.266,27

Προβλέψεις - 4.390,00 - 4.390,00

Λοιπά Έξοδα 35.300,16 55,54 70.244,29 105.599,99
Αποµειώσεις Παγίων - - - 0,00
Σύνολο 6.898.231,69 84.752,18 632.669,42 7.615.653,29

31/12/2008

31/12/2009

 
 
 
20. Παροχές σε εργαζοµένους

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 3.580.921,60 4.408.686,69
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.068.243,20 1.313.017,56
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 17.077,00 18.490,57
Σύνολο 4.666.241,80 5.740.194,82

32.714,01
Η ανάλυση των παραπάνω δαπανών στις λειτουργίες της εταιρίας έχει όπως παρακάτω : 

Παροχές σε εργαζόµενους 31/12/2009 31/12/2008
Κόστος Πωληθέντων 4.407.766,31 5.463.101,60
Έξοδα διάθεσης 11.423,36 15.700,18
Έξοδα διοίκησης 202.714,87 228.679,03
Άλλα έξοδα 44.337,26 32.714,01
Σύνολο 4.666.241,80 5.740.194,82 
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21. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Έσοδα

Πιστωτικοί τόκοι 984,09 1.936,75
Σύνολο Εσόδων 984,09 1.936,75

Έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -26.431,65 -34.886,19
Σύνολο Εξόδων -26.431,65 -34.886,19 
 

22. Φόρος Εισοδήµατος

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Φόρος χρήσης -186.862,72 -436.220,87

Αναβαλλόµενος φόρος -35.894,75 6.714,03

Σύνολο -222.757,47 -429.506,84

0,00  0,00  
Φόρος Εισοδήµατος 31/12/2009 31/12/2008
Ποσά σε Ευρώ
Λογιστικό κέρδος προ φόρων 316.412,90 825.199,44
Φόρος που αναλογεί -79.103,22 206.299,86
Επίπτωση µονίµων φορολογικών διαφορών -20.579,66 -24.264,88
Απαλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 43.560,00 34.650,00
Επίπτωση διαφοράς συντελεστή φόρου εισοδήµατος επί των 
προσωρινών διαφορών 1.537,96 1.218,12
Πλέον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων -97.311,73 -13.866,30
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων -52.630,96 -241.644,75
Επίπτωση διαφορών χρήσης εκτός υπολογισµού φόρου εισοδήµατος -18.208,25 18.523,68
Επίπτωση στην αναβαλλόµενη φορολογία λόγω µείωσης φορολογικού συντελεστή 0,00 2.198,76
Συµπηρωµατικός φόρος -21,60 -21,60
Σύνολο φόρου εισοδήµατος -222.757,47 -16.907,11

-0,01 # -412.599,73
Εισπρακτέος φόρος εισοδήµατος στην επόµενη χρήση
Φόρος εισοδήµατος -186.862,72 -436.220,87
Εισπραχθέν χαρτόσηµο ενοικιών -25,92
Μείον πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος προηγουµένων χρήσεων 52.630,96 241.644,75
Μείον ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 97.311,73 13.866,30
Μείον φόροι που παρακρατήθηκαν 78.698,55 187.381,13
Εισπρακτέος φόρος εισοδήµατος 41.752,60 6.671,31

Πληρωτέος φόρος εισοδήµατος από διαφορές φορολογικού ελέγχου
Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση 107.614,80 76.074,47
Μακροπρόθεσµη υποχρέωση 22.016,83 0,00
Σύνολο 129.631,63 76.074,47 
 
Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος  για την εταιρεία είναι 25%. 
 
Βάσει του Ν.3697/2008 ανακοινώθηκαν νοµοθετικές ρυθµίσεις αναφορικά µε τους φορολογικούς συντελεστές. Οι 
συντελεστές φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων θα µειωθούν σταδιακά και θα διαµορφωθούν ως εξής :  
 

Έτος  Φορολογικός Συντελεστής  
2009 25% 
2010 24% 
2011 23% 
2012 22% 
2013 21% 

2014 και αργότερα  20% 
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23. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Άλλα Έσοδα

Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών 76.770,87 62.060,57

Λοιπά Έσοδα 9.328,03 7.735,00

Κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων 674,94

Σύνολο άλλων εσόδων 86.773,84 69.795,57

Άλλα Έξοδα

Έξοδα για λογαριασµό τρίτων 72.037,26 60.014,01

Λοιπά Έξοδα 20.988,54 12.529,85
Σύνολο άλλων εξόδων 93.025,80 72.543,86  
 

 
24. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 1/1 εως 31/12/2009 1/1 εως 31/12/2008

Κέρδη Περιόδου 93.655,43 395.692,60
Προσαρµογές για:
Φόρο 22 222.757,47 429.506,84
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 187.070,05 184.356,59
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 6.456,79 6.206,52
Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (δείτε παρακάτω) -674,94 0,00
Έσοδα τόκων 21 -984,09 -1.936,75
Έξοδα τόκων 21 26.431,65 34.886,19
Έσοδα από µερίσµατα -174.240,00 -138.600,00
Ζηµία από καταστροφή παγίων 0,00 94,98

360.472,36 910.206,97

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων 349.173,30 -399.207,04
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων 332.544,56 267.945,27
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων -879.846,32 -543.495,48
Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων 3.837,33 34.428,67
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 15.936,00 10.405,00

-178.355,13 -629.923,58

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 182.117,23 280.283,39

Κέρδη / (ζηµία) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων περιλαµβάνουν:
Ποσά σε Ευρώ
Καθαρή λογιστική αξία 6 15.575,06 0,00
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 23 674,94 0,00
Έσοδα από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 16.250,00 0,00  
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25. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Μετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος της χρήσης και πριν την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
εκδόθηκαν οι αποφάσεις από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για τις επίδικες φορολογικές διαφορές που 
αφορούσαν την χρήση 2000. Σύµφωνα µε τις πιο άνω αποφάσεις προέκυψαν φορολογικές διαφορές συνολικού ποσού € 
217.324,17 για τις οποίες η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη πρόβλεψη η οποία καλύπτει το παραπάνω ποσό. Μέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου από τα οποία όµως δεν 
αναµένεται να προκύψει ποσό φόρου το οποίο να διαφέρει σηµαντικά από το παραπάνω ποσό.  
 
 
 
26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008

Πωλήσεις αγαθών 

Συνδεδεµένα µέρη 2.964.700,34 5.241.209,53

Πωλήσεις υπηρεσιών

Συνδεδεµένα µέρη 4.848.871,85 6.524.413,87

Πωλήσεις παγίων
Συνδεδεµένα µέρη 16.250,00 0,00

Αγορές αγαθών 

Συνδεδεµένα µέρη 333.761,75 921.564,46

Αγορές  υπηρεσιών

Συνδεδεµένα µέρη 53.404,34 63.415,79

Αγορές  παγίων

Συνδεδεµένα µέρη 14.126,63 25.467,95

Παροχές προς τη ∆ιοίκηση 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008

Αµοιβές - Ωφελήµατα για µέλη ∆.Σ. και Στελέχη 283.512,73 277.595,57

283.512,73 277.595,57

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων κλπ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008

Απαιτήσεις από  συνδεδεµένα µέρη:
Συνδεδεµένα µέρη 811.208,01 1.136.409,68

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:

Συνδεδεµένα µέρη 160.712,99 305.034,71

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν κατά κύριο λόγο  συναλλαγές µε τις εταιρείες του οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ
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27. ∆εσµεύσεις

Υποχρεώσεις από Λειτουργικές Μισθώσεις

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Έως 1 έτος 7.635,60 10.602,12
Από 1-5 έτη 984,00 6.668,10

8.619,60 17.270,22

Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων 14.863,54 25.031,05

Στις λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται χρονοµισθώσεις Ε.Ι.Χ.και λοιπού εξοπλισµού.  
 
 
 
28. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις   
 
 Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2003 και ως εκ τούτου υπάρχει το ενδεχόµενο  
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν οι ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις. 
 
29. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  
 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου :  140  
 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της προηγούµενης  περιόδου : 162 
 
 
30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού  
            
Στις 29 Απριλίου 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
που θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2010 την διανοµή στους µετόχους του παρακάτω ποσού µερίσµατος :  
 
Προτεινόµενο µέρισµα χρήσης 2009 ανά µετοχή      :           24,00 €  
Αριθµός Μετοχών                                                      :             2.572 
Σύνολο προτεινόµενων µερισµάτων                          :      61.728,00 € 
 
Μετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος της χρήσης και πριν την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
εκδόθηκαν οι αποφάσεις από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για τις επίδικες φορολογικές διαφορές που 
αφορούν την χρήση 2000 (Βλέπε σηµ. 25).  
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31. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΤΗΛ Α.Ε.- Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και 
Τεχνικών Έργων 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΤΗΛ Α.Ε.- Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρολογικών 
Μηχανολογικών και Τεχνικών Έργων, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31 ∆εκεµβρίου 
2009, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 
για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί 
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 
ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση της ΕΤΗΛ Α.Ε.- Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και Τεχνικών Έργων 
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 34 -

ΕΤΗΛ ΑΕ                                                   Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις         
 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                                          31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2010 
 
 
 
 
Όλγα Κοτζάµπαση 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 18231 
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