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I. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης
Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήµατος
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον
Σύνολο

31/12/2013

31/12/2012 *

1.598.429,41
2.657,91
201.130,17
5.105,81
1.807.323,30

1.700.057,58
3.983,92
201.130,17
5.105,81
1.910.277,48

10
11
22
12

230.752,00
1.125.705,78
0,00
51.180,32
1.407.638,10
3.214.961,40

258.209,19
609.564,50
96.334,52
29.873,55
993.981,76
2.904.259,24

13
14

160.698,56
359.507,53
519.252,24
1.039.458,33

160.698,56
359.507,53
34.149,96
554.356,05

1.039.458,33

554.356,05

Σηµείωση

6
7

8
11

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις

9
15
17

128.392,92
67.977,00
102.572,23
298.942,15

99.581,65
76.997,00
100.406,68
276.985,33

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Υποχρεώσεις απο φόρο εισοδήµατος
Προβλέψεις

16
18
22
17

1.225.181,88
644.249,92
1.929,12
5.200,00
1.876.560,92
2.175.503,07
3.214.961,40

1.164.087,60
903.630,26
0,00
5.200,00
2.072.917,86
2.349.903,19
2.904.259,24

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

(*) Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19. Η Εταιρεία έχει υπολογίσει
και εµφανίζει την επίδραση της αλλαγής στον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2011 στη Σηµ. 2 και θεωρεί ότι δεν είναι σηµαντικό να παρουσιάσει τον
αναθεωρηµένο ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2011, όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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II. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Ποσά σε Ευρώ
Σηµείωση
5
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
19
Μεικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης
19
Έξοδα διοίκησης
19
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
23
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
23
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
21
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
21
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
22
Αποτέλεσµα µετά φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους

1/1/2013
έως
31/12/2013

1/1/2012
έως
31/12/2012 (*)

7.900.994,88
-6.546.556,05
1.354.438,83
-214.499,67
-474.945,15
84.681,78
-92.643,26
657.032,53
759,87
-58.414,30
599.378,10
-125.427,82
473.950,28

5.889.108,91
-5.494.686,82
394.422,09
-104.024,83
-561.583,70
348.702,77
-361.274,93
-283.758,60
845,03
-73.415,80
-356.329,37
-16.805,97
-373.135,34

11.152,00
485.102,28

-3.127,00
-376.262,34

* Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζοµένους’ (βλέπε Σηµ. 2.2)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΙΙΙ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012
Αλλαγή Λογιστικής Αρχής
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013
Αλλαγή Λογιστικής Αρχής
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

Μετοχικό
κεφάλαιο
160.698,56
160.698,56

Λοιπά
αποθέµατικα
359.507,53
359.507,53

Αποτελέσµατα
εις νέον
400.877,90
9.534,40
-376.262,34
34.149,96

0,00

0,00

0,00

160.698,56
160.698,56

359.507,53
359.507,53

27.117,16
7.032,80
485.102,28
519.252,24

0,00

0,00

Σύνολο

921.083,99
9.534,40
-376.262,34
554.356,05
0,00

0,00

547.323,25
7.032,80
485.102,28
1.039.458,33
0,00

* Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζοµένους’ (βλέπε Σηµ.2,2)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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IV. Kατάσταση ταµειακών ροών
Ποσά σε Ευρώ
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος

Σηµ.
24
21

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

6

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής
∆άνεια αναληφθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Αποπληρωµή δανεισµού
Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου

12
12

1-1-2013/31-12-2013

1-1-2012/31-12-2012 (*)

497.432,25
-58.414,30
-92.547,80

209.824,29
-73.170,61
-96.360,44

346.470,15

40.293,24

-68.542,91
2.000,00
264,15
-66.278,76

-23.753,97
0,00
214,03
-23.539,94

0,00
984.172,12
495,72
-1.243.552,46
-258.884,62

0,00
1.017.668,00
631,00
-1.024.999,32
-6.700,32

21.306,77
29.873,55
51.180,32

10.052,98
19.820,57
29.873,55

0,00

0,00

* Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζοµένους’ (βλέπε Σηµ.2,2)

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Μιχαήλ Κ. ∆ιακογιάννης
Α.∆.Τ. Π 005753

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Κωνσταντίνος ∆. Καρώνης
Α.∆.Τ. Χ 065822

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μιχαήλ Χρ. ∆ελής
Α.∆.Τ. ΑΕ 651570
Αρ.Αδείας ΟΕΕ 27515
Α’ Τάξης

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 35 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
30.04.2014 και επίσης υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία θα συνεδριάσει
την 30.06.2014.

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

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
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.
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 (βλέπε
σηµ. 4).
H Εταιρεία εκπληρώνει τις καθηµερινές της ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης µέσω των δηµιουργούµενων χρηµατοροών και
των σχετικών πόρων που έχει στη διάθεσή της, περιλαµβανοµένων και των τραπεζικών χορηγήσεων.
Οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες συνεχίζουν να δηµιουργούν περιορισµούς στο επίπεδο ζήτησης για τα προϊόντα της
Εταιρείας, καθώς και στη ρευστότητά της για το προβλεπτό µέλλον.
Οι προβλέψεις της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές µεταβολές στην εµπορική της απόδοση, δηµιουργούν την
εύλογη προσδοκία στη ∆ιοίκηση ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει απρόσκοπτα την
επιχειρηµατική της δραστηριότητα στο εγγύς µέλλον.
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Ως εκ τούτου η Εταιρεία συνεχίζει να υιοθετεί την «αρχή της επιχειρηµατικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της» κατά
τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013.

2.2 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 και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα
χρήσεως ή όχι.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους»
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων
καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και
στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του
εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2013 ισχύει το αναµορφωµένο ∆ΛΠ 19 "Παροχές στο προσωπικό" και η εφαρµογή του είχε
αναδροµική ισχύ. Από την αναµόρφωση επηρεάστηκαν τα κονδύλια της προηγούµενης ετησίας οικονοµικής χρήσης ως
εξής: τα "Αποτελέσµατα µετά φόρων" και τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά φόρων" µειώθηκαν κατά
€ 625 και € 2.502 αντίστοιχα, ενώ και τα "Ίδια Κεφάλαια των µετόχων της εταιρείας" αυξήθηκαν κατά € 7.033. Τέλος, οι
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά €1.758 ενώ οι προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό
µειώθηκαν κατά € 8.791.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος»
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη
µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι
απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή
τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό
της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που
επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει
τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή
επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 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 Μάιο 2012.
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∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν
µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές
πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια
και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες
από µία περίοδο.
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και
ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή
θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2014
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2015)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9
έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης
της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 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 2015.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9, ∆ΠΧΑ 7 και ∆ΛΠ
39» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Το Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση
στο έργο αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε
αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία
οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική
ηµεροµηνία εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν
έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον
συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11,
∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα
εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων
προτύπων στις οικονοµικές της καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
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∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε
κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που
συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που
εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής
οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured
entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις
χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ
27 ή 28.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη
λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων»
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας
δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή
αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ
περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2014)
Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη
κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα
έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς.
Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα
σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η
διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως
µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο
ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες.
∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014)
Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών
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που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του
µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο
των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον
‘όρο υπηρεσίας’.
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση
των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα,
χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων.
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών
τοµέων.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων
και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική
οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής.
∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες
βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε
από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών
απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των
µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9.
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∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως
αποκλειόµενα.
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να ακολουθήσει είτε την
προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρηµένου προτύπου όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του.

2.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές
(α) Θυγατρικές εταιρείες
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων ειδικού σκοπού) πάνω στις οποίες ασκείται
οικονοµικός και λειτουργικός έλεγχος από την µητρική επί των δικαιωµάτων ψήφου των οποίων η µητρική κατέχει
ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Η ύπαρξη και επίδραση τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία, έχουν θεµελιώσει
δικαίωµα εξάσκησης κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ή είναι µετατρέψιµα, λαµβάνεται υπόψη
προκειµένου να στοιχειοθετηθεί εάν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί µιας άλλης επιχείρησης.
Έλεγχος µπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µε δικαίωµα ψήφου είναι
µικρότερη του 50%, αλλά η Εταιρεία είναι σε θέση να εξασκήσει έλεγχο στις χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές
πολιτικές, de facto. De facto έλεγχος υφίσταται όταν ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου την Εταιρεία, σε σχέση µε τον
αριθµό αλλά και την κατανοµή των δικαιωµάτων των άλλων µετόχων, δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου από την Εταιρεία
των χρηµατοοικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών.
Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της εξαγοράς. Το τίµηµα της εξαγοράς υπολογίζεται
ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που µεταφέρονται, των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται και των
µετοχών που εκδίδονται από την Εταιρεία. Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την εξαγορά εξοδοποιούνται. Τα περιουσιακά
στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που µεταφέρονται σε µία επιχειρηµατική συνένωση
επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Τα αναγνωρίσιµα στοιχεία ενεργητικού και
υποχρεώσεων και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µια επιχειρηµατική συνένωση, επιµετρώνται αρχικά
κατά την ηµεροµηνία απόκτησης στην εύλογη αξία τους. Ανά περίπτωση εξαγοράς, η Εταιρεία αναγνωρίζει τυχόν µη
ελέγχουσα συµµετοχή της θυγατρικής είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του µεριδίου της µη ελέγχουσας συµµετοχής
στην καθαρή θέση της θυγατρικής.
Το υπερβάλλον του συνόλου του µεταφερθέντος ανταλλάγµατος, των δικαιωµάτων τρίτων και της εύλογης αξίας
προηγούµενων συµµετοχικών δικαιωµάτων στον αποκτώµενο κατά την ηµεροµηνίας απόκτησης, επί της εύλογης αξίας
των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, λογιστικοποιείται ως υπεραξία.
Αν το σύνολο των παραπάνω είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων
της θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που
µεταβιβάζεται από τον αποκτώντα αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε
µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που τεκµαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο
του ενεργητικού ή παθητικού, αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 είτε στα αποτελέσµατα είτε ως µεταβολή στα
λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα κατατάσσεται ως στοιχείο των Ιδίων Κεφαλαίων, δεν
επαναµετράται έως την τελική τακτοποίησή του µέσω των Ιδίων Κεφαλαίων.
Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές, στις οικονοµικές καταστάσεις της, σε κόστος µείον αποµείωση.

(β) Αύξηση ποσοστού σε θυγατρικές
Η Εταιρεία χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών µε τον ίδιο τρόπο που χειρίζεται τις
συναλλαγές µε τους κύριους µετόχους της Εταιρείας. Όσον αφορά τις αγορές που πραγµατοποιούνται από κατόχους µη
ελεγχουσών συµµετοχών, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που καταβλήθηκε και της λογιστικής αξίας του αποκτηθέντος
µεριδίου των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την
πώληση σε κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών καταχωρούνται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.
‘Όταν η Εταιρεία παύσει να έχει έλεγχο ή σηµαντική επιρροή, το εναποµένον ποσοστό συµµετοχής επιµετράτε εκ νέου
στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Κατόπιν, το περιουσιακό
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αυτό στοιχείο αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην
εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση
λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο που θα ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, ήτοι µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.

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 κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το νόµισµα
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. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους,
θεωρούνται ως τίµηµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές αυτής.

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.
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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 5 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 µη χρηµατοοικονοµικών 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 (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της
διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση που προκύπτουν. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά
στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών.

2.9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού
Οι επενδύσεις του 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.
(α) ∆άνεια χορηγηθέντα 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
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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 αφαιρετικά στη
καθαρή θέση.
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 υποχρεώσεις προς προµηθευτές καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµούνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

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.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε
θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών
ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
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.
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2.17 Φορολογία
Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που
ισχύουν στις χώρες 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.
(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.
(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.

- 15 -

ΕΤΗΛ ΑΕ

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2.20 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τα διεταιρικά έσοδα µέσα
στην Εταιρεία απαλείφονται πλήρως. 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.

2.21 Μισθώσεις
Εταιρεία ως µισθωτής
Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της
µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων
µισθωµάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις
υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση
αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων και της διάρκειας µίσθωσής τους.
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.

3. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου
Η Εταιρεία από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών της µέσων τίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, σε κίνδυνο ρευστότητας και
σε κίνδυνο αγοράς. Η σηµείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους
ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει για την επιµέτρηση
και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας. Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για
αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται σε όλο το εύρος των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρµόζονται προκειµένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι
κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρµόζονται έλεγχοι ως προς
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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.
Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο τµήµα Εσωτερικού
Ελέγχου, το οποίο πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά µε την εφαρµογή των διαδικασιών, τα
πορίσµατα των οποίων γνωστοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

3.1 Κίνδυνος αγοράς
3.1.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της Εταιρείας διεξάγεται
σε Ευρώ.
Οι τόκοι των δανείων είναι σε νόµισµα που δε διαφέρει από αυτό των ταµιακών ροών που προκύπτει από τις λειτουργικές
δραστηριότητες της Εταιρείας (ευρώ).
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε άλλες θυγατρικές δεν αντισταθµίζονται, διότι αυτές οι συναλλαγµατικές θέσεις
θεωρούνται ότι είναι µακροχρόνιας φύσης και έχουν πραγµατοποιηθεί κυρίως σε ευρώ.
3.1.2 Κίνδυνος διακύµανσης τιµών
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.
α) Προϊόντα
Ο κυριότερος κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο της µεταβλητότητας των τιµών των πρώτων υλών οι οποίες µε
τη σειρά τους διαµορφώνουν σε σηµαντικό βαθµό την τελική τιµή των προϊόντων. Πολιτική της Εταιρείας είναι να
παρουσιάζει τα αποθέµατα στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.
Σε περιόδους διακύµανσης των τιµών τα αποτελέσµατα επηρεάζονται από την υποτίµηση της αξίας των αποθεµάτων.
β) Επενδύσεις
Οι επενδύσεις ταξινοµούνται από την Εταιρεία µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης. Επίσης εκτιµά ότι δεν θα
υπάρξει φαινόµενο αθέτησης πληρωµών για τις επενδύσεις αυτές.

3.1.3

Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των
επιτοκίων

Η Εταιρεία χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης µέσω βραχυπρόθεσµου
τραπεζικού δανεισµού ( αλληλόχρεος λογαριασµός), µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατά της µε χρεωστικούς
τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται
µε επιπλέον κόστος δανεισµού. Ωστόσο η έκθεση της Εταιρείας στον προαναφερόµενο κίνδυνο δεν θεωρείται σηµαντική.

3.2 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. Πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και στις επενδύσεις
(βλέπε σηµ. 16).
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3.2.1 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα δηµογραφικά
στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου αθέτησης πληρωµών που
χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό
κίνδυνο καθώς δεν παρατηρείται γεωγραφική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Κανένας µη ενδοοµιλικός πελάτης δεν
ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και εποµένως ο εµπορικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 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. Πιστωτικά όρια ορίζονται για
κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρµόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι
πωλήσεων και εισπράξεων. Τα πιστωτικά όρια των πελατών κατά κανόνα καθορίζονται µε βάση τα ασφαλιστικά όρια που
λαµβάνονται για αυτούς από τις ασφαλιστικές εταιρίες και εν συνεχεία διενεργείται ασφάλιση των απαιτήσεων βάσει των
ορίων αυτών.
Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε τα πιστωτικά
χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούµενα προβλήµατα
εισπραξιµότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής της
Εταιρείας. Οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και
µελλοντικές πωλήσεις πρέπει να προεισπράττονται. Ανάλογα µε το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του, η Εταιρεία
για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις ( π.χ.
εγγυητικές επιστολές).
Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση του για ζηµίες σε σχέση µε τους πελάτες,
τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που
εκτιµώνται βάσει των δεδοµένων συνθηκών ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει
πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών
προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για
Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

3.2.2

την
στις
που
την

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει ως πολιτική να µην παρέχει εγγυήσεις, παρά µόνο και κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σε θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες.

3.3 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 θα έχει ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από
συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη της
Εταιρείας.
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταµιακών ροών για περίοδο έτους κατά τη
σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού, και µηνιαία κυλιόµενη πρόβλεψη τριών µηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι
διαθέτει αρκετά ταµιακά διαθέσιµα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της. Η πολιτική αυτή δε λαµβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες
συνθήκες που δεν µπορούν να προβλεφθούν.
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Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα είχαν ως εξής:

Συνολικός ∆ανεισµός
Μείον: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Καθαρό Χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Κεφαλαίου
Συντελεστής Μόχλευσης

Σηµ. 31/12/2013 31/12/2012
18
644.249,92 903.630,26
12
-51.180,32 -29.873,55
593.069,60 873.756,71
1.039.779,96 554.356,05
1.632.849,56 1.428.112,76
36,32%
61,18%

3.4. ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την
εµπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία και να επιτρέπει την µελλοντική ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει η
Εταιρεία ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το σύνολο της καθαρής θέσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επίσης
παρακολουθεί το επίπεδο των µερισµάτων στους µετόχους κοινών µετοχών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές µε
υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής
κεφαλαιακή θέση.
∆είκτης Χρέους

∆είκτης κάλυψης τόκων

∆είκτης χρηµατοδότησης
ακινητοποιήσεων

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακρ. Υποχρεώσεις + Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων

0,22

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων
Σύνολο τόκων

14,18

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

0,58

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών.
∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της
χρήσης.

3.5 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.
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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.
γ) 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.
δ) Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για την αποµείωση των συµµετοχών λαµβάνοντας υπόψη τα µελλοντικά οφέλη που
θα εισρεύσουν από αυτές.
ε) Παροχές προσωπικού
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
(∆είκτης οµολόγων "iBoxx AA-rated Euro corporate bond 10+year''), πλέον των αυξήσεων 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
Πωλήσεις εµπορευµάτων & προϊόντων
Έσοδα από υπηρεσίες
Σύνολο

31/12/2013

31/12/2012

4.690.303,39
3.210.691,49

2.448.248,32
3.440.860,59

7.900.994,88 5.889.108,91
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6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισµός

112.752,08 1.102.378,63 1.487.033,03
0,00
0,00
13.797,69
112.752,08 1.102.378,63 1.500.830,72

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και Ακινητοπ/σεις υπό
εξαρτήµατα
εκτέλεση

139.817,20
0,00
139.817,20

123.705,39
3.956,28
127.661,67

91.109,02
6.000,00
97.109,02

Σύνολο
3.056.795,35
23.753,97
3.080.549,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

-330.582,63
-53.036,54
-383.619,17

-617.625,48
-116.011,85
-733.637,33

-130.884,02
-7.949,36
-138.833,38

-114.335,44
-10.066,42
-124.401,86

0,00
0,00
0,00

-1.193.427,57
-187.064,17
-1.380.491,74

0,00

0,00

0,00

0,00

767.193,39

983,82

3.259,81

97.109,02

1.700.057,58

112.752,08 718.759,46

0,00

Ποσά σε Ευρώ
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις
Ανακατανοµές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισµός

112.752,08 1.102.378,63 1.500.830,72
0,00
0,00
21.840,02
0,00
0,00
0,00
0,00
29.916,60
1.186,12
112.752,08 1.132.295,23 1.523.856,86

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και Ακινητοπ/σεις υπό
εξαρτήµατα
εκτέλεση

139.817,20
0,00
-53.804,54
0,00
86.012,66

127.661,67
3.660,31
0,00
3.738,78
135.060,76

97.109,02
43.042,58
0,00
-34.841,50
105.310,10

Σύνολο
3.080.549,32
68.542,91
-53.804,54
0,00
3.095.287,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

-383.619,17
-53.375,74
0,00
-436.994,91

-733.637,33
-109.882,01
0,00
-843.519,34

-138.833,38
-368,92
53.804,53
-85.397,77

-124.401,86
-6.544,40
0,00
-130.946,26

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

-1.380.491,74
-170.171,07
53.804,53
-1.496.858,28

0,00

0,00

0,00

0,00

680.337,52

614,89

4.114,50

105.310,10

1.598.429,41

0,00

0,00

0,00

0,00

112.752,08 695.300,32
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

Κόστος ή εύλογη αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

38.263,70
0,00
38.263,70

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

Ποσά σε Ευρώ
Κόστος ή εύλογη αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

-29.606,10
-4.673,68
-34.279,78
3.983,92

Λογισµικό
38.263,70
0,00
38.263,70

-34.279,78
-1.326,01
-35.605,79
2.657,91
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8. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Υπόλοιπο λήξεως χρήσης

31/12/2013
201.130,17
201.130,17
0,00

31/12/2012
201.130,17
201.130,17
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

ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ

Ελλάς

99%

SIGMA IS SA

Βουλγαρία

99%

Τοµέας
∆ραστηριότητας

2012
Ηλεκτροµηχανολογικά
Έργα-Μεταλλικές
κατασκευές
Ηλεκτροµηχανολογικά
Έργα-Μεταλλικές
κατασκευές

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν πραγµατοποιήθηκε καµία εξαγορά.

Επωνυµία

Χώρα
εγκατάστασης

Ποσοστό
Συµµετοχής

Τοµέας
∆ραστηριότητας

2013
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ

Ελλάς

99%

SIGMA IS SA

Βουλγαρία

99%

Ηλεκτροµηχανολογικά
Έργα-Μεταλλικές
κατασκευές
Ηλεκτροµηχανολογικά
Έργα-Μεταλλικές
κατασκευές

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν πραγµατοποιήθηκε καµία εξαγορά.
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9. Aναβαλλόµενη φορολογία
31/12/2013

31/12/2012 (*)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις :
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες

-128.392,92

-99.581,45

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο
εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
(Χρέωση) / πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2013
-99.581,65
-28.811,27
-128.392,92

31/12/2012
-90.535,11
-9.046,34
-99.581,45

-927,40
Οι κινήσεις των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων πριν τον συµψηφισµό τους έχουν ως παρακάτω:
Υπεραξίες παγίων
/ ∆ιαφορά
αποσβέσεων

∆ιαφορά
Προβλέψεων

Μη
αναγνωρίσιµα
άυλα στοιχεία

Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο 1/1/2012
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2012 (*)

-106.837,31
-9.901,74
-116.739,05

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-106.837,31
-9.901,74
-116.739,05

Υπόλοιπο 1/1/2013 (*)
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2013

-116.739,05
-29.327,89
-146.066,94

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-116.739,05
-29.327,89
-146.066,94

Υπεραξίες παγίων
/ ∆ιαφορά
αποσβέσεων

∆ιαφορά
Προβλέψεων

Μη
αναγνωρίσιµα
άυλα στοιχεία

Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο 1/1/2012
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2012 (*)

0,00
0,00
0,00

16.744,60
413,00
17.157,60

0,00
0,00
0,00

16.744,60
413,00
17.157,60

Υπόλοιπο 1/1/2013 (*)
(Χρέωση )/ πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2013

0,00
0,00
0,00

17.157,60
516,42
17.674,02

0,00
0,00
0,00

17.157,60
516,42
17.674,02

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

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 26%.
(*): Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζοµένους" (βλέπε Σηµ.2.2)

10. Αποθέµατα
Ποσά σε Ευρώ
Εµπορεύµατα
Α' & Β' ύλες-αναλώσιµα υλικά-ανταλλακτικά & είδη
συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

31/12/2013
2.550,00

31/12/2012
0,00

228.202,00
0,00
230.752,00

250.009,19
8.200,00
258.209,19

Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε € 2.482.697,49
(2012: € 1.398.612,69)
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11. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ποσά σε Ευρώ
Πελάτες

31/12/2013
3.409,19

31/12/2012 (*)
4.163,12

0,00

0,00

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος

0,00

0,00

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

1.104.302,49
17.994,10
1.125.705,78

573.644,09
31.757,29
609.564,50

5.105,81
5.105,81

5.105,81
5.105,81

1.130.811,59

614.670,31

Λοιποί χρεώστες

Σύνολο

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Σύνολο
Σύνολο απαιτήσεων

Εµπορικές απαιτήσεις (µόνο για απαιτήσεις που
έχουν λήξη και δεν έχει γίνει πρόβλεψη
επισφάλειας)

31/12/2013

31/12/2012 (*)

Ληξιάρια πελατών
Απαιτήσεις από πελάτες

0-3 µήνες
Σύνολο

0,00
0,00

0,00
0,00

1.130.811,59
1.130.811,59

614.670,31
614.670,31

Εµπορικοί πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ( ανά
νόµισµα)
Ευρώ
Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία
Υπόλοιπα 31/12/2013
Ποσά σε Ευρώ
Ενεργητικού
Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

Απαιτήσεις

1.125.705,78
51.180,32
1.176.886,10

Υπόλοιπα 31/12/2012
Ποσά σε Ευρώ
Ενεργητικού
Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

Απαιτήσεις

600.545,92
29.873,55
630.419,47

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό αφορούν δοσµένες εγγυήσεις σε
τρίτους ποσού € 5.105,81 στα πλαίσια της δραστηριότητας της Εταιρείας και δεν έχουν συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης.
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12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ποσά σε Ευρώ
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2013
165,37
51.014,95
51.180,32

31/12/2012
258,12
29.615,43
29.873,55

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

ΒCCC

31/12/2013

31/12/2012

51.014,95
0,00
51.014,95

0,00
29.615,43
29.615,43

13. Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός
µετοχών

Κοινές
µετοχές

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012

2.572

160.698,56

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

2.572

160.698,56

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013

2.572

160.698,56

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

2.572

160.698,56

Ποσά σε Ευρώ

14. Λοιπά αποθεµατικά
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012

Τακτικό
αποθεµατικο
53.566,19

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
305.941,34

Σύνολο
359.507,53

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

53.566,19

305.941,34

359.507,53

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013

53.566,19

305.941,34

359.507,53

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

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

31/12/2013

31/12/2012 (*)

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
67.977,00
0,00

76.997,00
0,00

7.051,00
2.079,00
9.130,00
19.696,00
28.826,00

8.629,00
3.303,00
11.932,00
16.302,00
28.234,00

76.997,00

71.805,00

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

7.051,00

8.629,00

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

2.079,00

3.303,00

-26.693,00

-25.653,00

19.696,00
-6.035,00
-5.117,00

16.302,00
11.645,00
-9.035,00

67.978,00

76.996,00

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος/(ζηµία) στην καθαρή θέση

11.152,00

-2.610,00

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στη Καθαρή Θέση

11.152,00

-2.610,00

76.997,00

71.805,00

-26.693,00

-25.653,00

28.826,00

28.234,00

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση

-11.152,00

2.610,00

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

67.978,00

76.996,00

3,20%
1,75%
0,5%
0%
17,13

2,70%
2,00%
0,5%
0%
17,64

Συνταξιοδοτικές παροχές
Ποσά Αναγνωρισµένα στο λογαριασµό Αποτελεσµάτων
Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης
Καθαρός Τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου)
Κανονικό Έξοδο στο λογαριασµό αποτελέσµάτων
Κόστος Περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας
Συνολικό Έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Μεταβολές στη παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Κόστος Περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας
Αναλογιστική ζηµία/(κέρδος) - οικονοµικές υποθέσεις
Αναλογιστική ζηµία/(κέρδος) - εµπειρία περιόδου
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

Μεταβολή στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό
Καθαρή Υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για
λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισµός
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων
∆ιάρκεια Υποχρεώσεων

* Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζοµένους’ (βλέπε Σηµ.2,2)
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16. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Ποσά σε Ευρώ
Προµηθευτές
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα
Λοιποί φόροι - τέλη
Σύνολο

31/12/2013
399.738,12
134.727,81
444.145,05
105.975,10
14.111,00
126.484,80
1.225.181,88

31/12/2012
343.298,37
174.815,57
477.406,71
92.486,95
17.764,05
58.315,95
1.164.087,60

31/12/2013
Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Υποχρεώσεις
∆ανεισµός (µαζί µε τόκους)
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές
Σύνολο

<1 έτος
644.249,92
963.969,27
1.608.219,19

31/12/2012
Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Υποχρεώσεις
∆ανεισµός (µαζί µε τόκους)
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές
Σύνολο

<1 έτος
903.630,26
930.956,08
1.834.586,34

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία
Υπόλοιπα 31/12/2013

Ποσά σε Ευρώ

Παθητικού
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές
Σύνολο

Λοιπές
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις

644.249,92
963.969,27
1.608.219,19

Υπόλοιπα 31/12/2012

Ποσά σε Ευρώ

Παθητικού
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές
Σύνολο

Λοιπές
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις

903.630,26
930.956,08
1.834.586,34
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17. Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις
Ποσά σε Ευρώ
31 ∆εκεµβρίου 2012
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
31 ∆εκεµβρίου 2013

Λοιπές
προβλέψεις
100.406,68
2.165,55
102.572,23

Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις

31 ∆εκεµβρίου 2012
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31 ∆εκεµβρίου 2013

Λοιπές
προβλέψεις
5.200,00
0,00
5.200,00

Οι µακροπρόθεσµες προβλέψεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος των ανέλεγκτων
φορολογικά χρήσεων 2004 έως 2010. Κατά την διάρκεια της χρήσεως πραγµατοποιήθηκαν πρόσθετες µακροπρόθεσµες
προβλέψεις συνολικού ποσού € 2.165,55.

18. ∆ανεισµός
Ποσά σε Ευρώ
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

31/12/2013

31/12/2012

644.249,92
644.249,92

903.630,26
903.630,26

Σύνολο δανείων

644.249,92

903.630,26

0,00

0,00

31/12/2013

31/12/2012

7,30%

7,71%

31/12/2013

31/12/2012

644.249,92
644.249,92

903.630,26

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

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος)
Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων είναι οι εξής :

Ποσά σε Ευρώ
Έως 1 έτος
Σύνολο

Έκθεση των δανείων της Εταιρείας σε µεταβολές επιτοκίων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες επανακαθορισµού
των συµβολαίων έχουν ως εξής:
31/12/2013
< 6 µηνών

644.249,92

903.630,26

31/12/2012
903.630,26
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19. Έξοδα ανά κατηγορία
31/12/2012
Ποσά σε Ευρώ
Παροχές σε Εργαζόµενους
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Ενέργεια
Αποσβέσεις
Ασφάλιστρα
Ενοίκια
Μεταφορικά
Αµοιβές-Παροχές Τρίτων
Λοιπά Έξοδα
Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα διάθεσης

Έξοδα
διοίκησης

3.368.699,58
1.398.612,69
15.835,71
176.011,15
25.788,99
6.739,30
72.671,73
401.879,32
28.448,35
5.494.686,82

11.186,68
527,65
85.349,79
3.597,80
3.362,91
104.024,83

211.987,24
3.958,95
15.726,70
1.988,11
13.801,92
25.489,44
243.879,25
44.752,09
561.583,70

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα διάθεσης

Έξοδα
διοίκησης

14.658,66

254.983,91

Σύνολο
3.591.873,50
1.398.612,69
19.794,66
191.737,85
28.304,75
20.541,22
183.510,96
649.356,37
76.563,35
6.160.295,35

31/12/2013
Ποσά σε Ευρώ
Παροχές σε Εργαζόµενους
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Ενέργεια
Αποσβέσεις
Ασφάλιστρα
Ενοίκια
Μεταφορικά
Αµοιβές-Παροχές Τρίτων
Λοιπά Έξοδα
Σύνολο

2.689.857,67
2.482.697,49
20.568,14
164.658,91
24.494,70
6.288,62
68.731,80
1.051.474,06
37.784,66
6.546.556,05

174,20
192.349,04
5.257,10
2.060,67
214.499,67

5.142,04
6.838,17
366,63
13.939,91
19.258,96
153.236,08
21.179,45
474.945,15

Σύνολο
2.959.500,24
2.482.697,49
25.710,18
171.497,08
25.035,53
20.228,53
280.339,80
1.209.967,24
61.024,78
7.236.000,87

20. Παροχές σε εργαζοµένους
Ποσά σε Ευρώ
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών
Σύνολο

31/12/2013
2.294.001,09
669.167,62
28.826,00
2.991.994,71

31/12/2012
3.013.634,03
820.115,04
28.234,00
3.861.983,07

270.109,57
Η ανάλυση των παραπάνω δαπανών στις λειτουργίες της εταιρίας έχει όπως παρακάτω :

Παροχές σε εργαζόµενους
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα
Σύνολο

31/12/2013
2.689.857,67
14.658,66
254.983,91
32.494,47
2.991.994,71

31/12/2012
3.368.699,58
11.186,68
213.928,24
268.168,57
3.861.983,07
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21. Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο Εσόδων
Έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Σύνολο Εξόδων

31/12/2013

31/12/2012

759,87
759,87

845,03
845,03

-58.414,30

-73.415,80

-58.414,30

-73.415,80

22. Φόρος Εισοδήµατος
Ποσά σε Ευρώ
Φόρος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο
Φόρος Εισοδήµατος

31/12/2013

31/12/2012

-96.616,55

-7.759,63

-28.811,27

-9.046,34

-125.427,82

-16.805,97

-3.426,98
31/12/2013

-927,40
31/12/2012

Ποσά σε Ευρώ
Λογιστικό κέρδος (ζηµία) προ φόρων
Φόρος που αναλογεί
Επίπτωση µονίµων φορολογικών διαφορών
Επίπτωση διαφοράς συντελεστή φόρου εισοδήµατος επί των προσωρινών διαφορών
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος
Επίπτωση συµψηφισµού φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων µε κέρδη χρήσης
Επίπτωση διαφορών χρήσης εκτός υπολογισµού φόρου εισοδήµατος
Συµπηρωµατικός φόρος
Σύνολο φόρου εισοδήµατος
Εισπρακτέος φόρος εισοδήµατος στην επόµενη χρήση
Φόρος εισοδήµατος
Εισπραχθέν χαρτόσηµο ενοικιών
Μείον πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος
Μείον φόροι που παρακρατήθηκαν
Εισπρακτέος (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος

599.378,10
-155.838,31
-17.539,81
-29.347,04
-2.165,55
82.911,47
-3.426,98
-21,60
-125.427,82
0,00 #

-358.270,37
71.654,07
-21.744,33
0,00
-7.759,63
-58.956,08
0,00
0,00
-16.805,97
0,00

-96.616,55
-25,92
2.165,55
92.547,80
-1.929,12

-7.759,63
-25,92
7.759,63
96.360,44
96.334,52

Σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν 2238 (κωδικοποιηµένου µε το Ν.4110/2013), ο ισχύον φορολογικός συντελεστής για τις
ηµεδαπές εταιρείες είναι 26% (2012: 20%). Ο συντελεστής φορολογίας των διανεµοµένων κερδών, σύµφωνα µε το άρθρο
54 παρ. 1 του ίδιου νόµου είναι 10% (2012: 15%).
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23. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα
Ποσά σε Ευρώ
Άλλα Έσοδα
Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών
Λοιπά Έσοδα
Σύνολο άλλων εσόδων
Άλλα Έξοδα
Έξοδα για λογαριασµό τρίτων
Λοιπά Έξοδα
Σύνολο άλλων εξόδων

31/12/2013

31/12/2012

82.681,79

328.474,89

1.999,99

20.227,88

84.681,78

348.702,77

79.917,72

320.839,97

12.725,54

40.434,96

92.643,26

361.274,93

24. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη (Ζηµιές) Περιόδου
Προσαρµογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
(Κέρδη)/Ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Έσοδα από µερίσµατα

Σηµείωση

1/1 εως 31/12/2013

473.950,28

1/1 εως 31/12/2012 (*)

-376.262,34

22

125.427,82

16.805,97

6

170.171,07

187.064,17

1.326,01

4.673,68

7

-1.999,99
21

-759,87

-845,03

21

58.414,30

73.415,80

23

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

0,00

0,00

826.529,62

-95.147,75

27.457,19

-17.782,48

-419.754,92

322.598,25

61.068,36

-3.094,73

2.132,00

4.566,60

-329.097,37

306.287,64

497.432,25

211.139,89

* Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζοµένους’ (βλέπε Σηµ. 2.2)

25. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν υφίστανται ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
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26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν κατά κύριο λόγο συναλλαγές µε τις εταιρείες του οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2013

31/12/2012

4.684.528,69

2.447.127,57

3.287.313,28

3.762.886,37

2.000,00

0,00

1.239.320,45

559.474,65

14.617,79

30.910,56

15.109,34

12.950,00

31/12/2013

31/12/2012

155.155,62

236.157,05

155.155,62

236.157,05

Πωλήσεις αγαθών
Συνδεδεµένα µέρη
Πωλήσεις υπηρεσιών
Συνδεδεµένα µέρη
Πωλήσεις παγίων
Συνδεδεµένα µέρη
Αγορές αγαθών
Συνδεδεµένα µέρη
Αγορές υπηρεσιών
Συνδεδεµένα µέρη
Αγορές παγίων
Συνδεδεµένα µέρη
Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
Ποσά σε Ευρώ
Αµοιβές - Ωφελήµατα για µέλη ∆.Σ. και Στελέχη

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

Ποσά σε Ευρώ
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:
Συνδεδεµένα µέρη

31/12/2013

31/12/2012

1.104.302,49

573.644,09

444.145,05

477.406,71

31/12/2013
16.584,00
15.923,00
32.507,00

31/12/2012
16.884,00
32.507,00
49.391,00

20.228,53

20.541,22

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:
Συνδεδεµένα µέρη

27. ∆εσµεύσεις
Υποχρεώσεις από Λειτουργικές Μισθώσεις
Ποσά σε Ευρώ
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη

Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων

Στις λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται χρονοµισθώσεις Ε.Ι.Χ.και λοιπού εξοπλισµού.
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28. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, 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. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δεκαοκτώ
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Σύµφωνα µε την απόφαση 1236/2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, η χρήση 2011 θα θεωρηθεί οριστική την 30 Απριλίου
2014.
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004 έως και 2010. Για το ενδεχόµενο
επιβολής πρόσθετών φόρων και προσαυξήσεων η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους € 102.572,23 (βλέπε Σηµ.17).
Για τη χρήση 2011 και 2012 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, εκδόθηκε έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη, ενώ δεν πρόεκυψαν φορολογικές
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις.
Για τη κλειόµενη χρήση 2013, ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. 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.
Η Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη κατά περίπτωση έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων.

29. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου :

78

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της προηγούµενης περιόδου : 102

30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Στις 28/4/2014 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Μ.ΕΠ.) φύλλο ελέγχου
για την χρήση 2007 (µε βάση την ΠΟΛ.1072/2011) από το οποίο προέκυψε επιπλέον φόρος εισοδήµατος 3.005,64 € και
προσαυξήσεις 3.606,77 €. Το συνολικό ποσό προς καταβολή 6.612,41 καλύπτεται από σχετικές προβλέψεις που η εταιρεία
σχηµάτισε στο παρελθόν.
Στις 30 Απριλίου 2014 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση
που θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2014 την διανοµή στους µετόχους του παρακάτω ποσού µερίσµατος :
Προτεινόµενο µέρισµα χρήσης 2013 ανά µετοχή :
Αριθµός Μετοχών
:
Σύνολο προτεινόµενων µερισµάτων
:

28,40 €
2.572
73.044,80 €
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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 Εταιρείας ΕΤΗΛ Α.Ε. – Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία
Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και Τεχνικών Έργων, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής
θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 δικλίδες, 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 δικλίδες 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 δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 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 Εταιρείας ΕΤΗΛ Α.Ε. – Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και
Τεχνικών Έργων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 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.
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του
κωδ. Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2014

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Λεωφόρος Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 17701

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 113
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