
∆ιεύθυνση έδρας: 13o χλµ Θεσσαλονίκης-Βεροίας 

Αριθ. ΓΕΜΗ : 57649304000

Εποπτεύουσα αρχή: Γ.Ε.ΜΗ.  ΕΘΕΘ 

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.etil.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 30 Απριλίου 2014

Νόµιµος ελεγκτής : Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ:17701 )

Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-∆εκ-13 31-∆εκ-12 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2013 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2012

Οικόπεδα & Kτίρια  (Ιδιοχρησιµοποιούµενα) 808.052,40 831.511,54 Σύνολο κύκλου εργασιών 7.900.994,88 5.889.108,91

Μηχανολογικός Eξοπλισµός  (Ιδιοχρησιµοποιούµενα) 680.337,52 767.193,39 Κόστος πωληθέντων -6.546.556,05 -5.494.686,82

Επενδύσεις σε θυγατρικές 201.130,17 201.130,17 Μικτά Κέρδη 1.354.438,83 394.422,09

Λοιπά ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 110.039,49 101.352,65 Έξοδα διάθεσης -214.499,67 -104.024,83

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.657,91 3.983,92 Έξοδα διοίκησης -474.945,15 -563.524,70

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.105,81 5.105,81 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) -7.961,48 -12.572,16

Αποθέµατα 230.752,00 258.209,19 Κέρδη (Ζηµιές)προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 657.032,53 -285.699,60

Απαιτήσεις από πελάτες 3.409,19 4.163,12

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.173.476,91 731.609,45

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.214.961,40 2.904.259,24 Κέρδη (Ζηµιές)  προ φόρων 599.378,10 -356.329,37

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον φόροι -125.427,82 -16.805,97

Μετοχικό κεφάλαιο 160.698,56 160.698,56 Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους 473.950,28 -373.135,34

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας 878.759,77 393.657,49 Αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη /(ζηµιές) 11.152,00 -3.127,00

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας (α) 1.039.458,33 554.356,05 Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους 485.102,28 -376.262,34

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 170.549,23 177.403,68

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 128.392,92 99.581,65 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - (σε €) 188,6090 -146,2917

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 644.249,92 903.630,26

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.232.311,00 1.169.287,60 Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος -171.497,08 -191.737,85

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.175.503,07 2.349.903,19

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 3.214.961,40 2.904.259,24 Προτεινόµενο µέρισµα αναµετοχή (€) 28,40 -

0,00 0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε  €) Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1.   Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις.

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 547.323,25 921.083,99 2.Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας  

Αλλαγή Λογιστικής Αρχής 7.032,80 9.534,40    ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. , η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στην εταιρεία µε ποσοστό (άµεσο και έµµεσο) 69,99%. 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα - έξοδα µετά από φόρους 485.102,28 -376.262,34 

1.039.458,33 554.356,05 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0,00 0,00 3.   Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2003.Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2004-2010 η εταιρεία έχει 

Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 1.039.458,33 554.356,05       σχηµατίσει ποσό πρόβλεψης φόρου 102.572,23 €

0,00 0,00 4.   Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης : 78 (προηγούµενη χρήση : 102 )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €) - Έµµεση Μέθοδος

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2013 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2012

Λειτουργικές δραστηριότητες         (Ποσά σε €)

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων 599.378,10 -356.329,37   i)  Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 7.973.841,97 €

Πλέον / µείον προσαρµογές για:  ii)  Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 1.269.047,58 €

Αποσβέσεις 171.497,08 191.737,85 iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 1.104.302,49 €

Αύξηση (Μείωση) από Προβλέψεις 132,01 124,00 iv)  Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 444.145,05 €

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -759,87 -845,03  v)  Αµοιβές-ωφελήµατα για µέλη ∆.Σ. & στελέχη 155.155,62 €

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 58.414,30 73.415,80 

Λοιπές προσαρµογές 6. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού δεν εκκρεµούσαν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 27.457,19 -17.782,48 

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -419.754,92 322.598,25 7. Στην κατάσταση αποτελεσµάτων το στοιχείο "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω:

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 61.068,36 -3.094,73     - Χρήση 2013 , Φόρος Εισοδήµατος :  96.616,55  € , Αναβαλλόµενος φόρος : 28.811,27 €                 

Μείον:     - Χρήση 2012 , Φόρος Εισοδήµατος : 7.759,63 € , Αναβαλλόµενος φόρος : 9.046,34 €                 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -58.414,30 -73.170,61 

Καταβεβληµένοι φόροι -92.547,80 -96.360,44 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 346.470,15 40.293,24 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -68.542,91 -23.753,97 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 2.000,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 264,15 214,03 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -66.278,76 -23.539,94 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 984.172,12 1.017.668,00 

Εξοφλήσεις δανείων -1.243.552,46 -1.024.999,32 

Έσοδα τόκων 495,72 631,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -258.884,62 -6.700,32 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

περιόδου (α) + (β) + (γ) 21.306,77 10.052,98 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 29.873,55 19.820,57 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 51.180,32 29.873,55 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μιχαήλ Κ. ∆ιακογιάννης Κωνσταντίνος ∆.Καρώνης       Μιχαήλ Χρ. ∆ελής

Α.∆.Τ.:  Π 005753 Α.∆.Τ.:  Χ 065822     Α.∆.Τ.:  ΑΕ 651570

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 27515-Α' ΤΑΞΗΣ

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2014

0 

   Η µέθοδος ενσωµάτωσης είναι η ολική ενοποίηση.

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2012

ΕΤΗΛ ΑΕ 
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ )

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΤΗΛ ΑΕ.  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή 

µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτό απαιτείται. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

5.   Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου,που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν 

µέρη είναι ως εξής:

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μιχαήλ  ∆ιακογιάννης  Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Καρώνης Αντιπρόεδρος , Περικλής Αλεξανδρίδης , Σπυρίδων Καραγιάννης , Ιωάννης Αθανασόπουλος µέλη. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε  €)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

-93.961,75Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 828.529,61

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2013


