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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2014-30.06.2014 είναι 
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διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσιοποίησής της. 
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Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει) 

 

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007, 

όπως ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δη τα 

ακόλουθα φυσικά πρόσωπα: 

 

1. Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου και της Αθηνάς, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 

αριθ. 8, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αριθ. 

37, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 

3. Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Ανδριάνας, κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Μάρκου 

Μπότσαρη αριθ. 30, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

************************** 

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα αλλά 

και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«MEVACO Α.Ε.», (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «MEVACO»), 

κατά την συνεδρίαση αυτού που έλαβε χώρα την 27
η
 Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τα υπό του νόμου 

επιτασσόμενα, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:  

(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας της περιόδου 

01.01.2014-30.06.2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας, καθώς και της επιχείρησης που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο, και  

(β) η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα 

σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2014 (01.01.2014-

30.06.2014) και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τους κυριότερους κινδύνους 

και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2014, τις σημαντικές συναλλαγές που 

καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων καθώς επίσης και την εξέλιξη, 

τις επιδόσεις και την θέση τόσο της Εταιρείας, όσο και της επιχείρησης που περιλαμβάνεται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.   

 

Ασπρόπυργος, 27 Αυγούστου 2014 

Οι δηλούντες 

 

Δημήτριος Κωστόπουλος 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 045313 

 

Σπυρίδων Δελένδας 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 634296 

 

Αντώνιος Ρούσσος 

Α.Δ.Τ. Ι 896919 
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B. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για 

λόγους συντομίας και ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας 

χρήσεως 2014 (01.01.2014-30.06.2014), συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη τόσο με τις οικείες διατάξεις 

του κ.ν. 2190/1920, όσο και με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007) και τις 

επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις 

αποφάσεις με αριθμούς 7/448/11.10.2007 και 1/434/03.07.2007.  

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό, πλην όμως εύληπτο, ουσιαστικό, περιεκτικό και 

εμπεριστατωμένο όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση 

το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και ακριβή όλες τις σχετικές αναγκαίες 

κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την 

δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (καλουμένης εφεξής για λόγους συντομίας, ως «Εταιρεία» ή 

«Εκδότρια» ή «MEVACO») καθώς και του Ομίλου MEVACO, στον οποίο Όμιλο, περιλαμβάνεται πλην της 

MEVACO και η συνδεδεμένη (θυγατρική) εταιρεία με την επωνυμία «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (προηγούμενη επωνυμία «MEVACO 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας 

Θεσσαλονίκης, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 67%.  

Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της 

περιόδου 01.01.2014-30.06.2014 και περιλαμβάνεται αυτούσια στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που 

αφορά στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2014. 

Ενόψει του γεγονότος ότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά 

δεδομένα της Εταιρείας και της συνδεδεμένης προς αυτήν επιχειρήσεως, και με αναφορά στα επιμέρους 

(μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή 

αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της.    

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως:   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2014  

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα, με χρονική σειρά, κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 

της τρέχουσας χρήσεως 2014 (01.01.2014-30.06.2014), σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας, καθώς και η τυχόν 

επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, είναι τα ακόλουθα:  

1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας    

Την 3
η 

Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της 

Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5Α
 
Αττικής Οδού), η 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 

μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.360.474 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι 

ποσοστό 79,62% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.   
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Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της 

ημερησίας διατάξεως:  

Στο 1
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και την συνεπεία αυτής 

τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς και 

περιεχόμενο που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία. Ειδικότερα, μετά την εγκριθείσα ως 

άνω επέκταση και τροποποίηση στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας προστίθενται τα ακόλουθα 

αντικείμενα δραστηριότητας:   

 

«Άρθρο 3 (Σκοπός) 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………   

8. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή 

και εν γένει εμπορία και διάθεση τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ηλεκτρονικών ή/και 

ψηφιακών πινάκων μεταβλητών μηνυμάτων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων 

καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών ή ψηφιακών  συσκευών, οργάνων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

αυτών. 

9. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή 

και εν γένει εμπορία και διάθεση τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή φωτεινών επιγραφών, 

ψηφιακών επιγραφών και επιγραφών νέον (neon), τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου και του 

συνόλου των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.  

10. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, η αγορά, εισαγωγή, 

εξαγωγή και εν γένει εμπορία και διάθεση τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή μηχανικών, 

μηχανολογικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών ειδών και κατασκευών καθώς και ενεργειακού 

εξοπλισμού. 

11. Η επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω προϊόντων και ειδών εμπορίας, καθώς και η αντιπροσώπευση 

στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού σε σχέση με τα ανωτέρω 

προϊόντα/αντικείμενα εμπορίας. 

12. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη τεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και προμηθειών του 

Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσίων επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών 

δημοσίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις από τις σχετικές διατάξεις της 

νομοθεσίας.  

13. Η σύμπραξη με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, υπό μορφή κοινοπραξίας, για την εκτέλεση τεχνικών 

έργων και την παροχή προμηθειών. 

14. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση και η διοίκηση μονάδων συναφών ή/και ομοειδών 

με τα ανωτέρω αντικείμενα για ίδιο λογαριασμό ή/και για λογαριασμό τρίτων τόσο στην ημεδαπή όσο και 

στην αλλοδαπή.» 

Στο 2
ο
 θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με την εν γένει 

πορεία της Εταιρείας.  

Με την επέκταση του σκοπού και στις ως άνω δραστηριότητες, η Εταιρεία στοχεύει στην αξιοποίηση και 

εκμετάλλευση των αυξημένων παραγωγικών της δυνατοτήτων για την διείσδυσή της σε περισσότερες 

αγορές , που παρουσιάζουν θετικές προοπτικές και ήδη τα μηνύματα που λαμβάνει η Εταιρεία στην 

κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα θετικά. 
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2. Απόκτηση τεχνολογίας-τεχνογνωσίας της TANCO Electronics Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

Η Εταιρεία μετά τη σημαντική εμπειρία που απέκτησε από τη συνεργασία της με την Ανώνυμη Εταιρεία 

παραγωγής και υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων χρονομέτρησης - αποτελεσμάτων – ανακοινώσεων 

με την επωνυμία «TANCO Electronics Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ιδρύοντας από κοινού την «MEVA-TANCO Α.Ε.» και 

εκτελώντας μέσω της εν λόγω εταιρείας σημαντικά έργα για τα μεγαλύτερα ολυμπιακά στάδια της Ελλάδας 

κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό, 

αποκτώντας αντί τιμήματος 150.000,00 Ευρώ την τεχνολογία - τεχνογνωσία (know-how) και εμπειρία από 

την «TANCO Electronics Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και δημιουργώντας έτσι δικό της τμήμα κατασκευής ηλεκτρονικών 

εφαρμογών, χρονομέτρων και πινάκων αποτελεσμάτων - ανακοινώσεων που θα προορίζονται για χώρους 

άθλησης (γυμναστήρια, γήπεδα, κολυμβητήρια κ.λ.π), οδική σήμανση, σταθμούς μετρό – τραμ – τραίνων - 

λεωφορείων, εμπορικά καταστήματα, νοσοκομεία, τράπεζες κ.λ.π. Τα προϊόντα του νέου αυτού τμήματος 

θα φέρουν τον χαρακτηριστικό τίτλο «MEVATANCO». Ως γνωστό η «TANCO Electronics Α.Τ.Ε.Β.Ε» 

δραστηριοποιείται στον κλάδο από το 1982 προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφόρησης κοινού 

σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο με βάση τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες (LED, LCD κ.λ.π.) 

χρησιμοποιώντας δικό της λογισμικό για κάθε περίπτωση. Ειδικότερα έχει εκτελέσει έργα στους εξής 

τομείς: 

1. χώροι άθλησης (ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης & αποτελεσμάτων αγώνων), 

2. αεροδρόμια – σιδηροδρομικοί σταθμοί – στάσεις – λιμάνια κ.λ.π (ηλεκτρονικά συστήματα 

πληροφόρησης επιβατών, αφίξεις – αναχωρήσεις – πίνακες – οθόνες – monitors),  

3. αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες, γέφυρες, διόδια (ηλεκτρονικοί πίνακες διαχείρισης κυκλοφορίας),  

4. δήμοι – νοσοκομεία – εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι (ηλεκτρονικοί πίνακες ενημέρωσης κοινού) και  

5. λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, τραίνα (ηλεκτρονικοί πίνακες προορισμού οχημάτων). 

Η Εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000, πιστοποιητικό ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας, περιβαλλοντικών συνθηκών, δονήσεων, στεγανότητας. 

Η νέα αυτή δραστηριότητα της Εταιρείας αναμένεται, ενόψει και της συνέχισης κατασκευής των οδικών και 

σιδηροδρομικών έργων καθώς και επεκτάσεις μετρό και τραμ, να αποφέρει άμεσα οφέλη σε αυτή για το 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.  

Σε κάθε πάντως περίπτωση η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η εν λόγω επέκταση των δραστηριοτήτων 

της Εταιρείας και στον τομέα αυτό δεν αναμένεται ότι θα έχει άμεσα σημαντική επίδραση στην οικονομική 

κατάστασή της και δη δεν αναμένει εκ της αιτίας αυτής σημαντικές μεταβολές στον κύκλο εργασιών της, 

στην κερδοφορία της, στο απασχολούμενο προσωπικό της και στα ίδια κεφάλαιά της. 

 

3. Συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι από κοινού με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

«ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«ΑΣΠΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε.» συμμετείχε υποβάλλοντας σχετική προσφορά, στο Διαγωνισμό με ανοικτή 

διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την 

προμήθεια 12.285 φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 6.920.810,00 

Ευρώ, τον οποίο προκήρυξε ο «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη 

Εταιρεία» (εφεξής «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.») ως 100% θυγατρική εταιρεία της «ΔΕΗ Α.Ε.», δυνάμει της με αριθμό 

501402/11-04-2014 Διακήρυξης. Αρμόδια υπηρεσία για την διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού είναι η 

Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών του «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.». Η αποσφράγιση των υποβληθεισών 
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προσφορών πραγματοποιήθηκε την 17
η
 Ιουνίου 2014, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησής 

τους η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

 

4. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας   

Την 19
η 

Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της 

Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι- Μουστάκι, Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5Α
 
Αττικής Οδού), η 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ 

αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.385.155 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα 

ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,86% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρείας.   

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων 

της ημερησίας διατάξεως:   

Στο 1
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που 

αφορούν στην κλειόμενη εικοστή (20
η
) εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και συνολικά την 

ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς 

τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.  

Παράλληλα με την αυτή απόφασή της ενέκρινε και τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), 

συνεπεία της αναδρομικής εφαρμογής από 01.01.2012 του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους».  

Στο 2
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 

περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28
ης

 Μαρτίου 

2014, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2014 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. 

Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 

2013.  

Στο 3
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2013 

(01.01.2013-31.12.2013) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους 

μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013).  

Στο 4
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των 

μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε 

ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 

2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

Στο 5
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και 

εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική 

χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 

16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 

14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.    

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου 

πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2014, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994.   

 



 

 9 

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική 

συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν 

θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2013, καθώς επίσης και να 

αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από 

την ημερομηνία της εκλογής της.    

Στο 6
ο
 θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, οι οποίες 

κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία 

κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), αφετέρου δε 

προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα 

εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.   

Στο 7
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, 

όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Γενικούς Διευθυντές της 

Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του 

Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να 

ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.  

Στο 8
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 

και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, ενός ή/και περισσότερων κοινών Ομολογιακών Δανείων, 

συνολικού ποσού μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) Ευρώ και διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 

δέκα (10) ετών.  

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για τον καθορισμό κατά την ελεύθερη αυτού κρίση των ειδικότερων όρων 

εκδόσεως και διαθέσεως των Ομολογιακών Δανείων, την κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων και των λοιπών εγγράφων καθώς και την διενέργεια όλων των πράξεων που κρίνονται 

σκόπιμες, αναγκαίες και ενδεδειγμένες.   

Στο 9
ο
 θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα 

αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.  

 

5. Συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμό του Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος  

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της αξιοποίησης της σημαντικής εμπειρίας που έχει αποκτήσει στις επενδύσεις 

μεγάλων κτιρίων με σύνθετα υλικά κραμάτων αλουμινίου με ειδικές βαφές (ενδεικτικές εφαρμογές σε 

οικίσκους διοδίων, ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο, κτίριο River Mall) συμμετείχε σε διαγωνιστική 

διαδικασία για την εσωτερική διακοσμητική επένδυση χώρων του Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος .  

Σημειώνεται ότι την 12
η
 Αυγούστου 2014, ο εν λόγω διαγωνισμός έναντι συνολικού ανταλλάγματος 

περίπου 586 χιλ. Ευρώ κατακυρώθηκε στην Εταιρεία και συνακόλουθα αναμένεται η υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης.  

 

6. Ολοκλήρωση της αναδιάταξης των χώρων παραγωγής   

Η Εταιρεία με σκοπό την διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των παραγωγικών της διαδικασιών ολοκλήρωσε 

με επιτυχία  την  αναδιάταξη των χώρων της παραγωγής της (νέο Lay out).  Μέσω της εν λόγω αναδιάταξης 

επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη διαδοχή των φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ από τους 

πρώτους  μήνες μετά την επιτυχή ως άνω ολοκλήρωση είναι εμφανή τα πολλαπλά οφέλη αυτής στο κόστος 

παραγωγής με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας , συνεπεία ιδίως της σημαντικής μείωσης των 

νεκρών χρόνων και των εσωτερικών μεταφορών.    
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7.Εξαγωγική δράση στον κλάδο των Φ/Β συστημάτων  

Οι νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων  μηνών ουσιαστικά οδήγησαν στην αδράνεια και έλλειψη  

επενδύσεων στον κλάδο των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα και είχαν ως συνέπεια για την Εταιρεία τον 

συνακόλουθο περιορισμό του κύκλου εργασιών της που είχε σχέση με τον εν λόγω κλάδο (κατασκευές 

μερών Φ/Β συστημάτων).  

 Παρά την ως άνω δυσμενή εξέλιξη η Εταιρεία με σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας  και της 

εμπειρίας που έχει αποκτήσει αναφορικά με τις εν λόγω κατασκευές (εμπειρία τόσο στην ημεδαπή όσο και 

σε λοιπές όμορες γεωγραφικά αγορές όπως η Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία) συνεχίζει την εξαγωγική της 

δράση στις απαιτητικές αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και της Νοτίου Αμερικής, αναμένοντας με βάση τις 

μέχρι σήμερα ενδείξεις αύξηση των πωλήσεων της στην διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της τρέχουσας  

χρήσης και στην διάρκεια των επόμενων χρήσεων.        

  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄ 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος και τους οποίους 

κινδύνους ενδέχεται να αντιμετωπίσει και στην διάρκεια του β’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2014, 

είναι οι ακόλουθοι:   

 

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή για τον Όμιλο αφενός μεν διότι η 

πλειοψηφία των συναλλαγών του διενεργούνται σε Ευρώ , αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές 

υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της 

συντονισμένης προσπάθειας ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ομίλου, γεγονός που συνεπάγεται την 

ανάπτυξη συναλλακτικής δραστηριότητας της Εταιρείας και σε χώρες εκτός της ζώνης του Ευρώ, 

παρακολουθούνται διαρκώς οι τυχόν συναλλαγματικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν και 

αξιολογείται η ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, ωστόσο σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με το δεύτερο 

εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2014 τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός.  

 

2. Επιτοκιακός κίνδυνος 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος για τον Όμιλο γενικότερα, ο οποίος επιδρά ευθέως στο κόστος χρηματοδότησης, 

θεωρείται ως ελεγχόμενος. Η ύπαρξη σχετικά χαμηλού τραπεζικού δανεισμού (ο οποίος δανεισμός κατά 

την εν λόγω χρονική στιγμή είναι κυρίως μεσομακροπρόθεσμος για την Εταιρεία) σε σχέση με τα ίδια 

κεφάλαια του Ομίλου, αποτελεί το ουσιαστικό αντιστάθμισμα στον αναφερόμενο κίνδυνο. Επιπλέον δεν 

υπάρχουν άλλα στοιχεία ή γεγονότα τα οποία να συνηγορούν σε τυχόν επιβάρυνση του κόστους 

χρηματοδότησης του Ομίλου, ει μη μόνον εάν και εφόσον υπάρξει σημαντική αύξηση του Euribor, με το 

οποίο είναι συνδεδεμένος ο βασικός όγκος του δανεισμού του Ομίλου. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι 

ενόψει του γεγονότος ότι ο δανεισμός της Εταιρείας και του Ομίλου έχει καλυφθεί σχεδόν αποκλειστικά 

από εγχώρια τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα, ο Όμιλος εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική πίεση από τα 

τελευταία, αναφορικά με την αύξηση των σταθερών περιθωρίων στους επιτοκιακούς όρους των δανείων, 

φαινόμενο που εάν δεν αποκλιμακωθεί κατά την διάρκεια του β΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2014, 

πρόκειται να ενισχύσει τον επιτοκιακό κίνδυνο.             
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3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Δεν διαφαίνεται κατά την παρούσα χρονική στιγμή κίνδυνος ρευστότητας, δεδομένου ότι τόσο ο Όμιλος 

όσο και η Εταιρεία ειδικότερα διαθέτουν ικανά ταμειακά πλεονάσματα. Ενόψει της οικονομικής κρίσης, η 

οποία αναμένεται να συνεχισθεί, ο Όμιλος έλαβε μια σειρά από μέτρα περιορισμού του λειτουργικού του 

κόστους, γεγονός που σε συνδυασμό με την ανάκαμψη των δραστηριοτήτων του στην διάρκεια της 

προηγούμενης χρήσης, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την διασφάλιση αναγκαίας και επαρκούς ρευστότητας 

για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι η γενικότερη 

αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος καθιστά δυσκολότερη την δυνατότητα άμεσης άντλησης 

τραπεζικών κεφαλαίων. Πλην όμως εάν και εφόσον οι οικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν στην διάρκεια 

του β΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2014, θα χρειασθεί να ληφθούν επιπλέον μέτρα εκ μέρους του 

Ομίλου για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου.    

 

4. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία και ευρύτερα ο Όμιλος εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, 

ότι οι πωλήσεις τους πραγματοποιούνται σε πελάτες με ελεγμένη από πλευράς φερεγγυότητας 

πιστοληπτική ικανότητα και με τους οποίους υφίσταται σταθερή και μακροχρόνια σχέση συνεργασίας. Η 

συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αντιμετωπίζεται με την συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της 

οικονομικής κατάστασης των πελατών και με την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα καθώς και 

την λήψη σχετικών εγγυήσεων όπου αυτό είναι εφικτό. Πάντως στο γενικότερο κλίμα της οικονομικής 

κρίσης, το οποίο έχει επηρεάσει σημαντικά και τους πελάτες του Ομίλου, αλλά και με βάση τις κρατούσες 

και διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς (ενίσχυση της ύφεσης, έλλειψη ρευστότητας, καθυστερήσεις 

πληρωμών από φορείς της αγοράς ενέργειας κλπ) που έχουν ως επακόλουθο την διατήρηση της πιστωτικής 

ασφυξίας, ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά σημαντικός, καθώς η διασπορά του 

πελατολογίου του Ομίλου και της Εταιρείας δεν είναι ευρεία, με αποτέλεσμα η τυχόν οικονομική αδυναμία 

αντιμετώπισης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών αυτών, να θέτει υπό διακινδύνευση τα αποτελέσματα 

της Εταιρείας και να έχει άμεσες επιπτώσεις στην κερδοφορία αυτής. Ιδίως ο εν λόγω κίνδυνος αφορά σε 

πελάτες του Ομίλου στον κλάδο των Φ/Β συστημάτων, οι οποίοι λόγω των σημαντικών ανακατανομών και 

μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα στην συγκεκριμένη αγορά επηρεάσθηκαν ουσιωδώς αρνητικά και 

τούτο έχει ως άμεση επίπτωση την εκ μέρους τους αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών 

τους έναντι του Ομίλου.     

Για τον λόγο αυτό ο Όμιλος παρακολουθεί διαρκώς και συστηματικά τις επιδόσεις και την εν γένει 

οικονομική απόδοση των πελατών του, ώστε να ενεργεί στο μέτρο και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 

προληπτικά και άμεσα, με στόχο την αποφυγή δημιουργίας σημαντικής εκτάσεως επισφαλειών και 

αξιολογεί ανά πελάτη τα εκάστοτε αναγκαία προς λήψη μέτρα (μείωση των εκτελουμένων παραγγελιών, 

εγγυήσεις για την αποπληρωμή του τιμήματος κλπ). Σε κάθε περίπτωση όμως ενόψει της έντασης και της 

διάρκειας της οικονομικής ύφεσης, που αναμένεται να συνεχισθεί και κατά την διάρκεια του β΄ εξαμήνου 

της τρέχουσας χρήσεως 2014, ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικός και ικανός 

να επηρεάσει αρνητικά έως ένα βαθμό τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.  

 

5. Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών 

Δεν διαφαίνεται κατά την παρούσα χρονική στιγμή ενδεχόμενος ο εν λόγω κίνδυνος, καθώς αφενός μεν οι 

τιμές γνωρίζουν στο τελευταίο χρονικό διάστημα μια σχετικά σταθερή πορεία, αφετέρου δε ο τρόπος 
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παραγωγής και λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι της παραγωγής προϊόντων κατά παραγγελία, προσδίδει σε 

αυτήν την δυνατότητα απορρόφησης και μετακύλισης των όποιων ανατιμήσεων. 

 

6. Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις 

Η καθετοποιημένη μορφή του Ομίλου καθώς και οι οργανωτικές δομές που διαθέτει, του επιτρέπουν να 

αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πιθανούς ανταγωνιστές τόσο από την εγχώρια όσο και από 

την αλλοδαπή αγορά. Ο Όμιλος καταφέρνει να διαφοροποιείται προϊοντικά από τον υφιστάμενο 

ανταγωνισμό. Προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης συντελούν η ποιότητα των παραγομένων από τον 

Όμιλο προϊόντων, η αναγνωρισιμότητα του ονόματος της Εταιρείας καθώς και η ανάπτυξη μακροχρόνιων 

σχέσεων τόσο σε επίπεδο προμηθευτών όσο και σε επίπεδο πελατών και ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος 

κίνδυνος δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικός.   

 

7. Κίνδυνος εξαρτήσεως της Εταιρείας από συγκεκριμένους πελάτες 

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος, ο οποίος δεδομένου του τρόπου διάρθρωσης και λειτουργίας της Εταιρείας την 

ακολουθεί διαχρονικά, έχει αντιμετωπισθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο γενικότερα στην διάρκεια των 

προηγουμένων χρήσεων μέσω της άοκνης και συστηματικής προσπάθειας για την περαιτέρω διασπορά και 

διαφοροποίηση του πελατολογίου τους και της προσπάθειας ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης 

κατανομής των πωλήσεών τους τόσο ανά γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη.  

Πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως υπαρκτός και 

αρκετά σημαντικός, καθώς με δεδομένη την οικονομική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής, ιδίως σε 

επίπεδο επιχειρήσεων από τους πελάτες του Ομίλου που δεν διαθέτουν ισχυρές χρηματοοικονομικές 

δομές ή σε επίπεδο επιχειρήσεων των οποίων η ρευστότητα και συνακόλουθα η ικανότητά τους ν’ 

αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εξαρτάται από αναμενόμενες από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

εισπράξεις (π.χ. πελάτες που έχουν άμεση σχέση με τον τομέα των Α.Π.Ε.), ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος 

αφενός μεν να προβεί σε επαναξιολόγηση αρκετών εξ αυτών και όπου καθίσταται αναγκαίο να περιορίζει 

την όποια διασπορά του πελατολογίου, γεγονός που ήδη έχει επίπτωση στα αποτελέσματά του και δη στον 

περιορισμό των πωλήσεων του, προς αποφυγή εκθέσεως σε σημαντικούς κινδύνους επισφαλειών 

αφετέρου δε να προβαίνει στην δημιουργία προβλέψεων, όπου αυτό απαιτείται, γεγονός το οποίο έχει 

επίσης επίδραση στα αποτελέσματά του.          

 

8. Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης  

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικός, λόγω των γενικών αρνητικών 

οικονομικών συγκυριών και δεδομένων. Η Εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο αυτό δίδοντας 

έμφαση στο γεγονός, ότι δεν παράγει συγκεκριμένο καταναλωτικό προϊόν, αλλά είναι τροφοδότης κατόπιν 

παραγγελίας άλλων βιομηχανιών παραγωγής ποικίλων προϊόντων.  

Η κάμψη των πωλήσεων της Εταιρείας που παρουσιάσθηκε, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο δυσμενές 

κλίμα που δημιουργήθηκε στην αγορά των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα εξ αιτίας της νέας νομοθεσίας 

αλλά και στην γενικότερη αμυντική πολιτική του Ομίλου προς αποφυγή εκθέσεως  σε κίνδυνο 

επισφαλειών. Η Εταιρεία κατόρθωσε να καλύψει μέρος των ως άνω απωλειών των πωλήσεων με στροφή 

προς τις αγορές του εξωτερικού ενώ εξασφάλισε και πωλήσεις σε νέες αγορές του εξωτερικού για νέα 

προϊόντα και νέους τομείς δραστηριότητας (ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς της κατασκευής 

ηλεκτρονικών αντικεραυνικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, ο τομέας περιβαλλοντικής προστασίας 
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από ηχορρύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και ο τομέας κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων για 

τρένα).   

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία λόγω της ανεπτυγμένης ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας που την 

διακρίνει, διαθέτει την δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους τομείς μεγαλύτερου 

ενδιαφέροντος και καλύτερων προοπτικών, η δε γενικότερη δράση της στην κατεύθυνση αυτή με βάση τα 

ανωτέρω επιβεβαιώνει την ικανότητά της αυτή.  

 

9. Κίνδυνος ταμειακών ροών   

Δεν υφίσταται προς το παρόν τέτοιος κίνδυνος καθώς ο Όμιλος δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες και η διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών πραγματοποιείται με 

απόλυτη επιτυχία και σε μόνιμη βάση. Η αντίστοιχη ρευστότητα διατηρείται σε αρκετά ικανοποιητικά 

επίπεδα, πλην όμως, όπως προελέχθη, εάν επιδεινωθούν δραματικά οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες 

ο Όμιλος θα πρέπει να λάβει περαιτέρω και δη δραστικά μέτρα περιορισμού του λειτουργικού κόστους, 

ώστε να διασφαλίσει θετικό πρόσημο στις ταμειακές του ροές και να διατηρήσει την ρευστότητα που 

διαθέτει σε ικανοποιητικά επίπεδα.      

 

10. Κίνδυνοι σχετικοί με την ασφάλεια στην εργασία   

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους του Ομίλου αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και 

απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των παραγωγικών του εγκαταστάσεων. Σε διαρκή και σταθερή 

βάση υλοποιείται ένα πρόγραμμα που αποβλέπει στην εμπέδωση της κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις 

δραστηριότητες και λειτουργίες του Ομίλου. Επιπλέον εφαρμόζονται ευρύτατα εκπαιδευτικά προγράμματα 

για την συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής της 

εργασίας, η εφαρμογή των οποίων ελέγχεται αδιαλείπτως από την σχετική Διεύθυνση της Εταιρείας.         

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄  

Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Στην παρούσα Ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 

της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (συνδεδεμένα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.  

Ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαμβάνονται: 

(α) οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν κατά 

το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2014 (01.01.2014-30.06.2014) και οι οποίες επηρέασαν 

ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο, 

(β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που 

περιγράφονται στην τελευταία ετήσια Έκθεση, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες 

για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας 

χρήσεως 2014 (01.01.2014-30.06.014).  

Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές, η οποία ακολουθεί, περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου αναφοράς (30.06.2014), 

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου µε την Εταιρεία καθώς και 
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(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 

οικονομικής θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.  

Το μοναδικό συνδεδεμένο προς την Εταιρεία νομικό πρόσωπο είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

«VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

(προηγούμενη επωνυμία «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», [θυγατρική]), η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Θεσσαλονίκης και στην οποία η Εταιρεία 

συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 67%.  

Κατωτέρω παρατίθενται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη.     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00 253,98 0,00

  

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   

Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00 8.390,00 60,46

  

Πωλήσεις παγίων  
Από θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Αγορές παγίων  

Από θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00 0,00 1.700,00

 

Απαιτήσεις  
Από θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00 195.736,34 207.727,44

 

Υποχρεώσεις  

Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00 0,00 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης          253.884,70 254.464,27 253.884,70 254.464,27

Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης          486,26 826,80 486,26 826,80

Σύνολο 254.370,96 255.291,07 254.370,96 255.291,07

30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                           0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                        23.768,35 23.151,75 23.768,35 23.151,75

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς τη διοίκηση και τα 

στελέχη της εταιρείας

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Πλέον των ανωτέρω σημειώνεται ότι: 

• Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και τις οικογένειες αυτών. 

• Τα ποσά που αναφέρονται στον ως άνω Πίνακα 2 αφορούν σε αμοιβές για τις προσωπικές υπηρεσίες-

εργασία που παρέχουν στην Εταιρεία και αναλύονται ως ακολούθως:  

 

Εκτελεστικά µέλη 79.855,34 8.088,44 0,00 87.943,78 79.617,74 8.023,19 0,00 87.640,93

Μη Εκτελεστικά µέλη 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00

∆ιευθυντικά στελέχη 103.123,25 28.317,67 486,26 131.927,18 102.246,45 28.076,89 826,80 131.150,14
Σύνολα 217.478,59 36.406,11 486,26 254.370,96 218.364,19 36.100,08 826,80 255.291,07

Εκτελεστικά µέλη 79.855,34 8.088,44 0,00 87.943,78 79.617,74 8.023,19 0,00 87.640,93

Μη Εκτελεστικά µέλη 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00

∆ιευθυντικά στελέχη 103.123,25 28.317,67 486,26 131.927,18 102.246,45 28.076,89 826,80 131.150,14

Σύνολα 217.478,59 36.406,11 486,26 254.370,96 218.364,19 36.100,08 826,80 255.291,07

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εκτελεστικά µέλη 0,00 4.876,62 0,00 4.702,79 0,00 4.876,62 0,00 4.702,79

Μη Εκτελεστικά µέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιευθυντικά στελέχη 0,00 18.891,73 0,00 18.448,96 0,00 18.891,73 0,00 18.448,96

Σύνολα 0,00 23.768,35 0,00 23.151,75 0,00 23.768,35 0,00 23.151,75

Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Ανεξόφλητο υπόλοιπο απατήσεων -υποχρεώσεων 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Αµοιβές-Μισθοί
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Κόστος Κοινωνικής 
ασφάλισης

Αµοιβές-Μισθοί
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισης

Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ      
Περίοδος 1/1-30/6/2014 Περίοδος 1/1-30/6/2013

Αµοιβές-Μισθοί
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο Αµοιβές-Μισθοί

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης   (Ανάλυση Πίνακα 2)       

Ο ΟΜΙΛΟΣ       Ο ΟΜΙΛΟΣ       
Περίοδος 1/1-30/6/2014 Περίοδος 1/1-30/6/2013
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• Οι εν λόγω συναλλαγές δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατομικευμένο γνώρισμα, το οποίο θα 

καθιστούσε επιβεβλημένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεμένο πρόσωπο ανάλυση αυτών. 

• Πλην των ως άνω αμοιβών, δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των εν λόγω 

διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.   

• Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και πέραν των συνήθων 

όρων της αγοράς.  

• Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας να υπερβαίνει το 10% της αξίας των στοιχείων 

του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσιευμένες καταστάσεις της.  

• Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να αξιολογείται ως σημαντική, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 10 του ν. 3340/2005, όπως έχει εξειδικευθεί και με την με αριθμό 45/2011 Εγκύκλιο της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω αναλυτικώς παρατιθέμενα στοιχεία οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

διατηρούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν συναντάται ουσιαστική διακύμανση των σχετικών 

ποσών έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, ούτε υπάρχουν στοιχεία τα οποία να συνιστούν 

ουσιώδη διαφοροποίηση του ύψους και της φύσης των συναλλαγών αυτών σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο και συνακόλουθα οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική 

κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρείας.    

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄  

Μετοχικό Κεφάλαιο - Ίδιες μετοχές  

Η παρούσα Ενότητα παρατίθεται επιπλέον του ελαχίστου περιεχομένου που ορίζει το α. 5 ν. 3556/2007 για 

λόγους πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με σκοπό την επικαιροποίηση των 

πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί με την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ της Εταιρείας.  

  

1. Μετοχικό κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων 

πενήντα χιλιάδων (9.450.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες 

(10.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ εκάστης.  

Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο και το 

Καταστατικό της Εταιρείας.  

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των 

αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό από τα διάφορα όργανα της 

Εταιρείας.  

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.     

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην 

Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

2. Περιορισμοί ως προς την μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας   

Εκτός του περιορισμού που υπάρχει από την σχετική σύμβαση έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου που έχει 

συναφθεί με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για την μη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των 

βασικών μετόχων της Εταιρείας κάτω του 34% του μετοχικού κεφαλαίου της, δεν υφίστανται οιουδήποτε 

άλλου είδους περιορισμοί αναφορικά με την μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.  
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3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές  

Οι συμμετοχές της Εταιρείας είναι:  

α) η «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

[πρώην «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (θυγατρική)], 

στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 67% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.  

Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και δικαιώματα ψήφου της 

Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθες:  

• Αθηνά Κωστοπούλου: 1.421.563 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 13,54%), 

• Βασιλική Κωστοπούλου: 1.341.450 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,78%),  

• Σπυρίδων Δελένδας: 1.170.979 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 11,15%), 

• Δημήτριος Κωστόπουλος: 752.555 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 7,17%). 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου   

Δεν υφίστανται μετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου   

Δεν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου σε κατόχους μετοχών της 

Εταιρείας.  

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας   

Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.  

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού που 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα   

Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.  

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων 

μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920   

Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 

2190/1920.  

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας  πρότασης   

Δεν υφίσταται οιαδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να τίθεται σε ισχύ, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.  

10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας  

Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας οιασδήποτε δημόσιας πρότασης. 

11. Ίδιες μετοχές   

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, ούτε έχει ληφθεί οιαδήποτε απόφαση από αρμόδιο όργανο της 

Εταιρείας σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών εκ μέρους της. Ουδεμία θυγατρική ή συγγενής 

επιχείρηση κατέχει ίδιες μετοχές της Εταιρείας.     
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ 

 

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας – Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων  

Στην παρούσα Ενότητα, η οποία επίσης υπερβαίνει το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του άρθρου 5 ν. 

3556/2007, πλην όμως παρατίθεται για λόγους πληρότητας και με γνώμονα την ακριβέστερη ενημέρωση 

των επενδυτών, περιλαμβάνεται μια ορθή και συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων, των 

δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.  

Η απεικόνιση αυτή λαμβάνει χώρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται μια ισορροπημένη και περιεκτική 

ανάλυση σχετικά με τις ανωτέρω κατηγορίες θεμάτων, η οποία αντιστοιχεί στο μέγεθος και στην 

πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης στο τέλος της σχετικής απεικόνισης 

παρατίθενται και ορισμένοι δείκτες (χρηματοοικονομικοί και μη), τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο 

αξιολογεί ως χρήσιμους για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω θεμάτων.  

 

1. Εξέλιξη της Εταιρείας και του Ομίλου  

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια της 

τελευταίας διετίας 2012-2013 καθώς και κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 και αντίστοιχα 

του 2013 έχει ως εξής:  

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2012 31.12.2013 30.6.2013 30.6.2014

Σύνολο ενεργητικού 57.325,30 51.724,22 53.417,22 50.003,47

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 32.714,64 31.554,58 32.168,45 31.176,14

Κύκλος εργασιών 31.426,40 23.921,99 12.356,58 9.693,72

Μικτά κέρδη 6.134,88 3.381,84 1.791,01 912,33

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων
3.424,59 1.901,96 1.048,65 314,42

Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων 1.839,65 384,43 183,45 -531,15

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους 1.391,54 20,55 -150,28 -349,57

Σε χιλιάδες ευρώ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2012 31.12.2013 30.6.2013 30.6.2014

Σύνολο ενεργητικού 52.223,55 47.452,60 48.101,10 45.652,49

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 32.322,27 31.043,13 31.707,97 30.715,33

Κύκλος εργασιών 24.405,75 17.688,21 8.914,01 6.479,19

Μικτά κέρδη 5.240,55 2.617,80 1.424,03 687,49

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων
3.059,57 1.459,30 860,79 227,78

Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων 1.897,01 270,63 161,79 -465,81

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους 1.450,18 -98,90 -204,35 -298,92

Σε χιλιάδες ευρώ

 

Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής οι επιδόσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για τις ανωτέρω περιόδους 

απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2012 31.12.2013 30.6.2013 30.6.2014

Σύνολο ενεργητικού 10,94% -9,77% -7,73% -6,39%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1,58% -3,55% 0,68% -3,08%

Κύκλος εργασιών 6,11% -23,88% -16,55% -21,55%

Μικτά κέρδη 26,64% -44,88% -34,09% -49,06%
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)
25,06% -44,46% -33,42%

-70,02%

Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων 59,70% -79,10% -77,40% -389,53%

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους 80,67% -98,52% -125,38% -132,61%  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2012 31.12.2013 30.6.2013 30.6.2014

Σύνολο ενεργητικού 14,84% -9,14% -6,09% -5,09%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1,83% -3,96% 1,28% -3,13%

Κύκλος εργασιών 4,47% -27,52% -17,07% -27,31%

Μικτά κέρδη 20,74% -50,05% -29,89% -51,72%
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)
4,21% -52,30% -23,28%

-73,54%

Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων 6,37% -85,73% -72,04% -387,91%

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους 11,83% -106,82% -149,35% -46,28%  
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Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένα ποσά και αριθμοδείκτες αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας 2012-2013 καθώς και κατά την διάρκεια του πρώτου 

εξαμήνου του 2014 και αντίστοιχα του 2013. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2012 31.12.2013 30.6.2013 30.6.2014
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και 

Αποσβέσεων 3.424,59 1.901,96 1.048,65 314,42

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 5,62% 1,22% 1,14% -3,41%

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (προ φόρων) 3,21% 0,74% 0,69% -2,12%

Σε χιλιάδες ευρώ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2012 31.12.2013 30.6.2013 30.6.2014

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και 

Αποσβέσεων 3.059,57 1.459,30 860,79 227,78

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 5,87% 0,87% 1,02% -3,03%

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (προ φόρων) 3,63% 0,57% 0,67% -2,04%

Σε χιλιάδες ευρώ

 

Σημείωση: Για τον υπολογισμό των εξαμηνιαίων δεικτών αποδοτικότητας έχει γίνει αναγωγή αυτών σε 

ετήσια βάση. 

 

Πιο συγκεκριμένα με βάση τους ανωτέρω πίνακες σημειώνονται τα κάτωθι: 

 

Σύνολο Ενεργητικού 

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2014 ανήλθε σε 50.003,47 χιλ. Ευρώ και 

45.652,49 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,33 % και 3,79 % αντίστοιχα σε σχέση με τα 

μεγέθη της 31.12.2013 οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στην μείωση των απαιτήσεων από πελάτες, λόγω της 

πτωτικής πορείας των πωλήσεων κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως.  

 

Ίδια κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2014 ανήλθαν σε 31.176,14 χιλ. Ευρώ και 

30.715,33 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,20 % και 1,06 % αντίστοιχα σε σχέση με τα 

μεγέθη της 31.12.2013, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στα αρνητικά αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου. 

 

Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της τρέχουσας περιόδου του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθε σε 9.693,72 χιλ. Ευρώ 

και 6.479,19 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μείωση τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και σε επίπεδο 

μητρικής κατά 21,55 % και 27,31 % αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη εξάμηνη περίοδο. Η μείωση 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και 

ιδιαίτερα στη σημαντική κάμψη των πωλήσεων της Εταιρείας στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών μερών 

για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), λόγω του δυσμενούς κλίματος που δημιουργήθηκε στην αγορά 

των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα εξαιτίας των ρυθμίσεων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.      

 

Μικτά κέρδη 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 912,33 χιλ. Ευρώ και 687,49 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,06 % και 51,72 % αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, 

αποτέλεσμα τόσο της πτωτικής πορείας του κύκλου εργασιών όσο και της μείωσης του περιθωρίου λόγω 

συμπίεσης των τιμών πώλησης. 
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Κέρδη προ φόρων  

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 531,15 χιλ. Ευρώ και 

465,81 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, έναντι κερδών 183,45 χιλ. Ευρώ και 161,79 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα την 

προηγούμενη περίοδο (α΄ εξάμηνο) της χρήσης 2013.   

 

Κέρδη - Ζημιές μετά από φόρους 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε ζημιές 349,57 χιλ. Ευρώ και 

298,92 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, έναντι ζημιών 150,28 χιλ. Ευρώ και 204,35 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα την περσινή 

περίοδο.  

 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν το 

α΄ εξάμηνο του 2014 σε 314,42 χιλ. Ευρώ και 227,78 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, έναντι 1.048,65 χιλ. Ευρώ και 

860,79 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση στον Όμιλο 

κατά 70,02 % και στην Εταιρεία κατά 73,54 %, οφειλόμενη στην πτωτική πορεία των πωλήσεων.   

 

Λειτουργικές δαπάνες 

Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 1.450,10 χιλ. Ευρώ και 1.170,28 χιλ. 

Ευρώ αντίστοιχα, έναντι 1.523,61 χιλ. Ευρώ και 1.196,06 χιλ. Ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 

παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 4,82 % και 2,16 % αντίστοιχα, αποτέλεσμα τόσο της πτωτικής 

πορείας των πωλήσεων όσο και του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας.  

Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου και της Εταιρείας, σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν 

στην τρέχουσα περίοδο σε 14,96 % και 18,06 %, έναντι 12,33 % και 13,42 % στο πρώτο εξάμηνο της 

προηγούμενης χρήσης, για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των 

δαπανών προσωπικού στο σύνολο των δαπανών των εταιρειών του Ομίλου ανέρχεται σε ποσοστό 47,92 % 

και των αποσβέσεων στο 11,76 %.     

 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα-Έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της τρέχουσας περιόδου του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 18,98 χιλ. 

Ευρώ, τα δε χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 270,91 χιλ. Ευρώ και 192,14 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, 

παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση σε επίπεδο Ομίλου κατά 17,11 % και σε επίπεδο Εταιρείας κατά 27,92 

%, οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση του τραπεζικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας και των 

συνακόλουθων χρηματοοικονομικών εξόδων αυτής, ως επακόλουθο της ληφθείσας αναγκαίας 

χρηματοδότησης της προηγούμενης χρήσης  για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων 

της αλλά και της χρηματοδότησης αυτής για κεφάλαιο κίνησης κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.  

 

 

2. Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων  

Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένοι αριθμοδείκτες, χρηματοοικονομικοί και μη, που άπτονται των βασικών 

επιδόσεων, της θέσης και της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου και της Εταιρείας. 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013 30/6/2012

Κυκλοφοριακή ρευστότητα 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό-

∆ιαθέσιµα/Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

1,45 1,37 1,45 1,19

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της 

Εταιρείας και δείχνει πόσες φορές έχει η Εταιρεία την 

δυνατότητα να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

της 

Άµεση Ρευστότητα
∆ιαθέσιµα/ Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις
0,18 0,20 0,26 0,17

 Ο δείκτης αυτός δείχνει την άµεση ικανότητα της 

Εταιρείας να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµς 

υποχρεώσεις της µε βάση τα ταµειακά διαθέσιµα της

Μέση περίοδος είσπραξης Απαιτήσεων  πελατών Απαιτήσεις *365/Πωλήσεις 169,56 166,28 151,56 188,91
Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες την µέση διάρκεια 

είσπραξης των απαιτήσεων της Εταιρείας

Μέση περίοδος πληρωµής Υποχρεώσεων Προµηθευτών
Προµηθευτές * 365 / Κόστος 

πωλήσεων
103,01 118,42 100,28 157,96

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες την µέση διάρκεια 

εξόφλησης των προµηθευτών της Εταιρείας

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013 30/6/2012

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Πωλήσεις / Πάγια 0,57 0,72 0,70 0,85

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθµό χρησιµοποίησης των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία σε σχέση 

µε τις πωλήσεις της

Παγιοποίησης Περιουσίας Πάγια/Ίδια Κεφάλαια 1,09 1,07 1,08 1,10
Ο δείκτης αυτός µετράει την σχέση µεταξύ παγίων 

περιουσιακών στοιχείων και ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 0,39 0,46 0,46 0,51

Ο δείκτης αυτός εκτιµά την εντατικότητα µε την οποία 

χρησιµοποιεί η Εταιρεία τα περιουσιακά της στοιχεία για να 

επιτύχει τους στόχους πωλήσεων της

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013 30/6/2012  

Πωλήσεις προς καθαρό κεφάλαιο κίνησης Πωλήσεις / Κ.Κ.Κ. 3,17 3,61 3,30 4,93

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσα € καθαρών πωλήσεων 

πραγµατοποιεί η επιχείρηση για κάθε € καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης που δεν χρηµατοδοτήθηκε από τους 

βραχυπρόθεσµους πιστωτές

Μικτό κέρδος Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις 18,82% 14,49% 14,14% 18,35%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος 

του µικτού κέρδους επί του κύκλου εργασιών 

Λειτουργικό Περιθώριο ΚΠΤΦ/Πωλήσεις -2,68% 3,61% 2,90% 7,04%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποτελεσµατικότητα 

των πωλήσεων σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 

Περιθώριο Καθαρού κέρδους ΚΜΦ / Πωλήσεις -3,61% -1,22% 0,09% 4,00%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το τελικό αποτέλεσµα 

µετά από φόρους σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων ΚΜΦ / ίδια Κεφάλαια -2,24% -0,93% 0,07% 3,71%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας

Αποδοτικότητα Ενεργητικού ΚΜΦ /Σύνολο Ενεργητικού -1,40% -0,56% 0,04% 2,05%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των 

συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013 30/6/2012

∆είκτης Χρέους
Σύν. Υποχρεώσεων / Σύνολο 

Ενεργητικού
37,65% 39,78% 38,99% 44,81%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την δανειακή εξάρτηση της 

Εταιρείας

∆είκτης Χρέους προς ίδια κεφάλαια
Σύν. Υποχρεώσεων /  Ίδια 

Κεφάλαια
60,39% 66,05% 63,92% 81,19%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια της 

Εταιρείας

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

O ΟΜΙΛΟΣ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013 31/12/2012

Κυκλοφοριακή ρευστότητα 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό-

∆ιαθέσιµα/Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

1,74 1,63 1,72 1,50

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της 

Εταιρείας και δείχνει πόσες φορές έχει η Εταιρεία την 

δυνατότητα να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

της 

Άµεση Ρευστότητα
∆ιαθέσιµα/ Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις
0,28 0,33 0,39 0,15

 Ο δείκτης αυτός δείχνει την άµεση ικανότητα της 

Εταιρείας να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµς 

υποχρεώσεις της µε βάση τα ταµειακά διαθέσιµα της

Μέση περίοδος είσπραξης Απαιτήσεων  πελατών Απαιτήσεις *365/Πωλήσεις 184,41 168,29 157,52 184,67
Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες την µέση διάρκεια 

είσπραξης των απαιτήσεων της Εταιρείας

Μέση περίοδος πληρωµής Υποχρεώσεων Προµηθευτών
Προµηθευτές * 365 / Κόστος 

πωλήσεων
83,18 94,62 89,42 147,66

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες την µέση διάρκεια 

εξόφλησης των προµηθευτών της Εταιρείας

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013 31/12/2012

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Πωλήσεις / Πάγια 0,39 0,53 0,53 0,72

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθµό χρησιµοποίησης των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία σε σχέση 

µε τις πωλήσεις της

Παγιοποίησης Περιουσίας Πάγια/Ίδια Κεφάλαια 1,08 1,06 1,07 1,05
Ο δείκτης αυτός µετράει την σχέση µεταξύ παγίων 

περιουσιακών στοιχείων και ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 0,28 0,37 0,37 0,47

Ο δείκτης αυτός εκτιµά την εντατικότητα µε την οποία 

χρησιµοποιεί η Εταιρεία τα περιουσιακά της στοιχεία για να 

επιτύχει τους στόχους πωλήσεων της

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013 31/12/2012  

Πωλήσεις προς καθαρό κεφάλαιο κίνησης Πωλήσεις / Κ.Κ.Κ. 2,17 2,62 2,49 3,52

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσα € καθαρών πωλήσεων 

πραγµατοποιεί η επιχείρηση για κάθε € καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης που δεν χρηµατοδοτήθηκε από τους 

βραχυπρόθεσµους πιστωτές

Μικτό κέρδος Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις 10,61% 15,98% 14,80% 21,47%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος 

του µικτού κέρδους επί του κύκλου εργασιών 

Λειτουργικό Περιθώριο ΚΠΤΦ/Πωλήσεις -4,22% 3,86% 2,36% 8,72%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποτελεσµατικότητα 

των πωλήσεων σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 

Περιθώριο Καθαρού κέρδους ΚΜΦ / Πωλήσεις -4,61% -2,29% -0,56% 5,94%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το τελικό αποτέλεσµα 

µετά από φόρους σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων ΚΜΦ / ίδια Κεφάλαια -1,95% -1,29% -0,32% 4,49%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας

Αποδοτικότητα Ενεργητικού ΚΜΦ /Σύνολο Ενεργητικού -1,31% -0,85% -0,21% 2,78%
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των 

συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013 31/12/2012

∆είκτης Χρέους
Σύν. Υποχρεώσεων / Σύνολο 

Ενεργητικού
32,72% 34,08% 34,58% 38,02%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την δανειακή εξάρτηση της 

Εταιρείας

∆είκτης Χρέους προς ίδια κεφάλαια
Σύν. Υποχρεώσεων /  Ίδια 

Κεφάλαια
48,63% 51,70% 52,86% 61,57%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια της 

Εταιρείας

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Σημείωση: Για τον υπολογισμό των εξαμηνιαίων δεικτών όπου απαιτείται έχει γίνει αναγωγή αυτών σε 

ετήσια βάση. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ 

Σημαντικά γεγονότα μετά την 30
η
 Ιουνίου 2014 και μέχρι την σύνταξη της παρούσης Εξαμηνιαίας 

Έκθεσης  – Λοιπές πληροφορίες  

 

1. Με εξαίρεση την αναφορά που έλαβε ήδη χώρα στην Ενότητα Α, σημείο 5 σχετικά με την κατακύρωση 

στην Εταιρεία την 12
η
 Αυγούστου 2014 του διαγωνισμού του Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, δεν 

υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία να έλαβαν χώρα μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς, ήτοι 

του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2014 (01.01.2014-30.06.2014) μέχρι και την ημερομηνία 

σύνταξης της παρούσας Έκθεσης και τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

(εταιρικές και ενοποιημένες) και ως εκ τούτου να χρήζουν ιδιαίτερης μνείας και αναφοράς στην παρούσα 

Έκθεση.     

2. Ουδεμία από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ενοποίηση διαθέτει μετοχές ή μερίδια της παρ. 5 

του άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920.  

  

 

Ασπρόπυργος, 27 Αυγούστου 2014 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Δημήτριος Κωστόπουλος 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 17 

σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Επισκόπησης που χορήγησα με ημερομηνία 28.08.2014. 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού   

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 

Σ.Ο.Λ. αεοε 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  

«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της Εταιρείας «Mevaco Μεταλλουργική Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», της 30ης Ιουνίου 

2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, 

καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική 

μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε 

στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

 

 



 

 23 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Παπαηλιού Ν. Θεόδωρος 

ΑΜ ΣΟΕΛ  16641 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 
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Δ. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  

Δ.1 Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

 

Σηµ. 30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.1 33.831.982,50 34.169.188,15 33.067.287,91 33.316.791,96 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 197.115,19 50.163,36 195.963,03 48.837,18 

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 

Λοιπές  Επενδύσεις 6.3 53.235,13 54.949,14 53.235,13 54.949,14 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 24.472,36 24.472,36 18.472,36 18.472,36 

34.106.805,18 34.298.773,01 33.825.690,88 33.929.783,09 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέµατα 6.4 3.462.430,43 3.575.797,75 2.094.512,04 2.146.307,51 

Απαιτήσεις από πελάτες 6.5 9.006.586,10 9.933.155,05 6.547.120,47 7.633.692,19 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.6 38.901,55 56.416,20 38.901,55 56.416,20 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.7 1.546.753,55 1.121.698,43 1.399.164,40 1.085.824,24 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.8 117.055,44 106.543,27 113.834,33 104.021,43 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.724.933,62 2.631.834,16 1.633.268,23 2.496.558,160 

15.896.660,69 17.425.444,86 11.826.801,02 13.522.819,73 

Σύνολο Ενεργητικού 50.003.465,87 51.724.217,87 45.652.491,90 47.452.602,82 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο  9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 

Υπερ Το Άρτιο 3.776.946,02 3.776.946,02 3.776.946,02 3.776.946,02 

Αποθεµατικά  εύλογης αξίας  10.957.812,61 10.957.812,61 10.957.812,61 10.957.812,61 

Λοιπά αποθεµατικά  3.124.524,13 3.124.524,13 3.069.169,11 3.069.169,11 

Αποτελέσµατα Εις Νέον 3.546.825,79 3.908.557,82 3.461.400,72 3.789.200,55 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενων στους ιδιοκτήτες 

της µητρικής
30.856.108,55 31.217.840,58 30.715.328,46 31.043.128,29 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 320.031,49 336.744,36 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.176.140,04 31.554.584,94 30.715.328,46 31.043.128,29 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.9 4.436.000,00 5.045.000,00 4.436.000,00 5.045.000,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.615.662,24 2.772.169,34 2.805.285,59 2.946.102,82 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.10 300.998,92 282.835,24 272.370,23 257.236,07 

Λοιπές προβλέψεις 264.723,22 264.723,22 230.723,22 230.723,22 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.11 1.422.723,59 1.617.661,19 1.331.751,90 1.507.488,18 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 9.040.107,97 9.982.388,99 9.076.130,94 9.986.550,29 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.12 4.956.683,91 5.643.464,80 2.639.888,35 3.691.949,59 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 197.506,85 293.656,70 177.400,27 254.647,07 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.9 2.105.648,66 1.401.672,83 758.552,65 0,00 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.9 1.441.356,65 1.358.325,42 1.441.356,65 1.358.325,42 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.13 1.086.021,79 1.490.124,19 843.834,58 1.118.002,16 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 9.787.217,86 10.187.243,94 5.861.032,50 6.422.924,24 

Σύνολο Υποχρεώσεων 18.827.325,83 20.169.632,93 14.937.163,44 16.409.474,53 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 50.003.465,87 51.724.217,87 45.652.491,90 47.452.602,82 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων. 
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Δ.2 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων περιόδου 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

Σηµ. 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/4/2014-30/6/2014 1/4/2013-30/6/2013 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/4/2014-30/6/2014 1/4/2013-30/6/2013

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Πωλήσεις αγαθών 5 8.895.342,46 11.233.288,17 4.246.398,29 4.952.044,15 5.681.136,08 7.791.360,19 2.501.675,45 2.668.302,44 

Πωλήσεις υπηρεσιών 5 798.378,58 1.123.293,91 427.922,73 495.272,30 798.052,56 1.122.650,66 428.126,71 495.069,05 

Πωλήσεις 9.693.721,04 12.356.582,08 4.674.321,02 5.447.316,45 6.479.188,64 8.914.010,85 2.929.802,16 3.163.371,49 

Κόστος Πωληθέντων (8.781.393,10) (10.565.571,94) (4.241.284,77) (4.791.398,33) (5.791.701,24) (7.489.977,07) (2.617.403,25) (2.835.728,38)

Μικτό Κέρδος 912.327,94 1.791.010,14 433.036,25 655.918,12 687.487,40 1.424.033,78 312.398,91 327.643,11 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 277.797,25 179.134,31 111.303,30 76.311,76 209.366,83 115.777,00 107.020,87 37.428,45 

Έξοδα διοίκησης (598.907,60) (620.905,93) (307.916,52) (291.318,24) (472.763,41) (474.394,36) (233.812,19) (227.565,48)

Έξοδα  διάθεσης (459.298,84) (671.338,80) (211.760,24) (292.686,65) (326.641,81) (515.781,40) (144.048,81) (195.861,22)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (115.721,30) (130.221,35) (57.746,97) (65.457,47) (114.569,62) (129.064,47) (57.163,02) (64.830,10)

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (276.178,98) (101.144,51) (41.663,63) (15.454,39) (256.302,71) (76.819,13) (32.927,79) (1.154,15)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων
(259.981,53) 446.533,86 (74.747,81) 67.313,13 (273.423,32) 343.751,42 (48.532,03) (124.339,39)

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 18.977,22 20.337,27 10.274,34 10.910,53 18.977,22 20.337,27 10.274,34 10.910,53 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (270.913,58) (231.324,08) (143.869,20) (114.050,31) (192.136,85) (150.201,61) (104.420,49) (78.195,63)

Zηµιά από αποτίµηση λοιπών επενδύσεων 6.3 (1.714,01) (4.865,61) 0,00 0,00 (1.714,01) (4.865,61) 0,00 0,00 

Ζηµιές από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχειών αποτιµούµενων 

µέσω των αποτελεσµάτων
6.6 (17.514,65) (47.229,55) (17.514,65) (47.229,55) (17.514,65) (47.229,55) (17.514,65) (47.229,55)

Κέρδη προ φόρων (531.146,55) 183.451,89 (225.857,32) (83.056,20) (465.811,61) 161.791,92 (160.192,83) (238.854,04)

 Φόρος εισοδήµατος 6.14 181.578,96 (333.735,42) 112.818,74 (45.759,11) 166.889,09 (366.140,25) 96.281,13 1.502,83 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες (α)
(349.567,59) (150.283,53) (113.038,58) (128.815,31) (298.922,52) (204.348,33) (63.911,70) (237.351,21)

∆ιακοπείσες δραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες (α) + (β)
(349.567,59) (150.283,53) (113.038,58) (128.815,31) (298.922,52) (204.348,33) (63.911,70) (237.351,21)

Λοιπά συνολικά έσοδα

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ποσά που αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

σε µεταγενέστερες περιόδους
Φόρος αφορολογήτων αποθεµατικών χρήσης 2013 µε βάση τις διατάξεις 
του Ν.4172/2013 6.15

(28.877,31) 0,00 (28.877,31) 0,00 (28.877,31) 0,00 (28.877,31) 0,00 

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικών λόγω αλλαγής φορολογικού 
συντελεστή µε βάση τις διατάξεις του Ν.4110/2013 6.15

0,00 (457.830,19) 0,00 0,00 0,00 (457.564,44) 0,00 0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων (28.877,31) (457.830,19) (28.877,31) 0,00 (28.877,31) (457.564,44) (28.877,31) 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου (378.444,90) (608.113,72) (141.915,89) (128.815,31) (327.799,83) (661.912,77) (92.789,01) (237.351,21)

Κέρδη/(ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε :

Ιδιοκτήτες της µητρικής (332.854,72) (168.685,24) (96.826,71) (165.192,48) (298.922,52) (204.348,33) (63.911,70) (237.351,21)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (16.712,87) 18.401,71 (16.211,87) 36.377,17 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόµενα σε :

Ιδιοκτήτες της µητρικής (361.732,03) (626.427,74) (125.704,02) (165.192,49) (327.799,83) (661.912,77) (92.789,01) (237.351,21)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (16.712,87) 18.314,02 (16.211,87) 36.377,18 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 6.16 (0,0317) (0,0161) (0,0092) (0,0157) (0,0285) (0,0195) (0,0061) (0,0226)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων
314.422,28 1.048.649,79 212.583,00 386.274,06 227.778,87 860.785,71 203.192,77 152.847,59 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων
(259.981,53) 446.533,86 (74.747,81) 67.313,13 (273.423,32) 343.751,42 (48.532,03) (124.339,39)

Κέρδη Προ φόρων περιόδου (531.146,55) 183.451,89 (225.857,32) (83.056,20) (465.811,61) 161.791,92 (160.192,83) (238.854,04)

Κέρδη µετά από Φόρους περιόδου (349.567,59) (150.283,53) (113.038,58) (128.815,31) (298.922,52) (204.348,33) (63.911,70) (237.351,21)

H ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Δ.3 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

Σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικά 

εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο
Μη ελέγχουσες 

συµµετοχές
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.265.148,02 3.844.511,49 32.473.944,96 302.615,30 32.776.560,26
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.496,73 -71.496,73 -5.903,26 -77.399,99
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή λογιστικών πολιτικών 0,00 0,00 0,00 0,00 14.299,34 14.299,34 1.180,65 15.479,99

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (όπως 
αυτά αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19

9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.265.148,02 3.787.314,10 32.416.747,57 297.892,69 32.714.640,26

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2013

∆ηµιουργία τακτικού αποθεµατικού µητρικής 0,00 0,00 0,00 72.508,92 -72.508,92 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 72.508,92 -72.508,92 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/6/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 -168.685,24 -168.685,24 18.401,71 -150.283,53
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα  
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή φορολογικού συντελεστή 0,00 0,00 -438.322,13 -19.420,36 0,00 -457.742,49 -87,70 -457.830,19
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2013 0,00 0,00 -438.322,13 -19.420,36 -168.685,24 -626.427,73 18.314,01 -608.113,72

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 10.957.812,61 3.318.236,58 3.546.119,94 31.790.319,84 316.206,70 32.106.526,54

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.124.524,13 3.908.557,82 31.217.840,58 336.744,36 31.554.584,94
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπροσαρµοσµένο υππόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.124.524,13 3.908.557,82 31.217.840,58 336.744,36 31.554.584,94

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2014

∆ηµιουργία τακτικού αποθεµατικού µητρικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναλογία τακτικού αποθεµατικού από θυγατρική 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/6/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -332.854,72 -332.854,72 -16.712,87 -349.567,59
Φόρος αφορολογήτων αποθεµατικών χρήσης 2013 µε βάση τις διατάξεις του 
Ν.4172/2013

 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.877,31 -28.877,31 0,00 -28.877,31

Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -361.732,03 -361.732,03 -16.712,87 -378.444,90

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.124.524,13 3.546.825,79 30.856.108,55 320.031,49 31.176.140,04

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Δ.4 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

Σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικά 

εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.207.418,93 3.798.177,22 32.369.881,60
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.511,31 -59.511,31
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή λογιστικών πολιτικών 0,00 0,00 0,00 0,00 11.902,26 11.902,26
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (όπως 
αυτά αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19

9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.207.418,93 3.750.568,17 32.322.272,55

Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.207.418,93 3.750.568,17 32.322.272,55
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ηµιουργία τακτικού αποθεµατικού 0,00 0,00 0,00 72.508,92 -72.508,92 0,00
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 72.508,92 -72.508,92 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/6/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 -204.348,33 -204.348,33
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή φορολογικού συντελεστή 0,00 0,00 -438.322,13 -19.242,31 0,00 -457.564,44

Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2013 0,00 0,00 -438.322,13 -19.242,31 -204.348,33 -661.912,77

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 10.957.812,61 3.260.685,54 3.473.710,92 31.660.359,78

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.069.169,11 3.789.200,55 31.043.128,29

Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.069.169,11 3.789.200,55 31.043.128,29
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ηµιουργία Τακτικού αποθεµατικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/6/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -298.922,52 -298.922,52
Φόρος αφορολογήτων αποθεµατικών χρήσης 2013 µε βάση τις διατάξεις του 
Ν.4172/2013

 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.877,31 -28.877,31

Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -327.799,83 -327.799,83

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.069.169,11 3.461.400,72 30.715.328,46

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 



 

 28 

Δ.5 Ενδιάμεση Κατάσταση ταμειακών ροών 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

 

Σηµ. 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη χρήσης πρό φόρων -531.146,55 183.451,89 -465.811,61 161.791,92

Πλέον / µείον προσαρµογές για :     

Αποσβέσεις 6.1 & 6.2 683.341,41 713.225,92 590.938,47 605.741,21

Προβλέψεις 97.603,64 77.131,16 111.888,25 59.603,19

Συναλλαγµατικές διαφορές -6.272,45 8.020,36 -6.272,45 8.020,36

Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

    - (Kέρδη)/ ζηµιές από πώληση/αποτίµηση  χρεωγράφων 17.514,65 47.229,55 17.514,65 47.229,55

    - Zηµιά από αποτίµηση λοιπών επενδύσεων 1.714,01 4.865,61 1.714,01 4.865,61

    - (Κέρδη) /ζηµιές από πώληση παγίων -12.429,89 -291,55 -12.749,27 1.408,44

    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -108.937,60 -111.109,99 -89.736,28 -88.706,92

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 246.986,74 209.846,01 168.658,00 128.729,37

Πλέον/µείον προσαρµογές γ ια µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων 113.367,32 234.364,17 51.795,47 586.543,86

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -13.428,59 4.211.380,13 242.008,10 4.158.061,45

Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -11.479,48 -21.657,77 -10.780,21 -21.657,77

(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων) -1.279.766,11 -4.102.580,48 -1.529.504,73 -4.418.272,75

(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους 210.830,20 -209.118,99 399.000,61 -146.610,71

(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 412.843,17 321.862,96 263.567,75 213.013,50

Χρεωστικοί  τόκοι -265.963,96 -230.183,28 -187.635,22 -149.066,64

Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή µη ενσωµατωµένοι στο 

λειτ.κόστος φόροι -117.275,42 -24.826,64 -113.195,26 -17.042,96

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -562.498,91 1.311.609,06 -568.599,72 1.133.650,71

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 -430.929,45 0,00 -430.929,45

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.1 & 6.2 -589.794,64 -260.057,24 -586.624,72 -243.817,23

Εισπράξεις επιχορήγησεων παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.750,54 238.249,46 1.750,54 238.249,46

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 48.035,32 1.890,00 40.000,00 1.890,00

Τόκοι εισπραχθέντες 18.977,22 20.337,27 18.977,22 20.337,27

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -521.031,56 -430.509,96 -525.896,96 -414.269,95

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.689.237,50 2.202.150,00 998.837,50 250.000,00

Εξοφλήσεις µακροπρόθεσµων δανείων -550.666,66 -211.881,94 -550.666,66 -195.823,06

Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσµων δανείων -1.960.563,78 -2.111.377,92 -215.586,96 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα -5.928,72 -3.028,06 -5.928,72 -3.028,06

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 172.078,34 -124.137,92 226.655,16 51.148,88

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 

(α) + (β) + (γ) -911.452,13 756.961,18 -867.841,52 770.529,64

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.631.834,16 1.689.013,99 2.496.558,16 1.573.764,69
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα τέλους περιόδου 4.551,59 -7.620,60 4.551,59 -7.620,60

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.724.933,62 2.438.354,57 1.633.268,23 2.336.673,73

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων. 
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 Πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες και σημειώσεις 

1. Πληροφορίες για τον Όμιλο 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της περιόδου 1.1.2014-30.6.2014 έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

Η MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., (εφεξής «MEVACO» ή «Εταιρεία»), ιδρύθηκε το 1993 από την 

συγχώνευση των εταιρειών: (α) ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο MEVACO 

Ε.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1971, και (β) Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο 

ΜΕΚΑΤ Ο.Ε., η οποία λειτουργούσε από το 1986.  

Η MEVACO το 1993 παράλληλα με την ίδρυσή της, μεταφέρεται σε ιδιόκτητους χώρους στη βιομηχανική 

περιοχή Ασπροπύργου και εξοπλίζεται με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ έκτοτε 

αναπτύσσεται διαρκώς τόσο σε επίπεδο παραγωγικών εγκαταστάσεων, όσο και μηχανολογικού 

εξοπλισμού, υλοποιώντας ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, γεγονός που της έδωσε μια σημαντική ώθηση 

στον τομέα της παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων και προϊόντων με υψηλές απαιτήσεις δημιούργησε 

τις συνθήκες για την ουσιαστική ποσοτική αλλά και ποιοτική ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας 

, αλλά και για την  βελτίωση της εξωστρέφειάς της. 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 

συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 30η Ιουνίου 2013 καθώς και για τη χρήση που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, όπου αυτό απαιτείται, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την 27 Αυγούστου 2014.  

1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας 

Η MEVACO ΑΕ είναι μια πρωτοπόρος Βιομηχανική Εταιρεία στον χώρο της παραγωγής μεταλλικών 

προϊόντων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999. Με εμπειρία άνω των 40 χρόνων, 

σημαντική τεχνογνωσία και παραγωγική ευελιξία, η MEVACO AE διαθέτει πρωτοποριακές παραγωγικές 

δυνατότητες στην επεξεργασία ελασμάτων και στις σιδηρές κατασκευές ακριβείας. 

Διαθέτοντας πλούσιο και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ιδιαίτερη γνώση της επεξεργασίας 

μετάλλου και άνετους βιομηχανικούς χώρους, η MEVACO AE έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή / 

κατασκευή του μεταλλικού μέρους προϊόντων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τα σχέδια και τις ποιοτικές και 

ποσοτικές απαιτήσεις του πελάτη. 

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα της MEVACO AE οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις 

προγραμματιζόμενες μέσω Η/Υ μηχανές που διαθέτει, στην καθετοποιημένη της παραγωγική δομή, και το 

έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, στοιχεία που δίνουν την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, οικονομικά και 

ποιοτικά σε οσοδήποτε μικρές ή μεγάλες ποσότητες επιθυμεί ο πελάτης.  

Η MEVACO AE ακολουθώντας την επιθετική πολιτική της στον τομέα των επενδύσεων, για την 

αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανομένων απαιτήσεων της αγοράς, προχωρεί μεθοδικά και σε συστηματική 

βάση σε επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην αύξηση της 

παραγωγικής δυναμικότητας, στην περαιτέρω ευελιξία και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας, στην 

ταχύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και στην δυνατότητα παραγωγής προϊόντων 

υψηλότερης ποιοτικής στάθμης. 
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Πρέπει να σημειωθεί εν προκειμένω ότι  στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της με σκοπό την 

αξιοποίηση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και την γένει αύξηση της παραγωγικής ικανότητάς της, η 

MEVACO στην διάρκεια των τελευταίων ετών επεξέτεινε τον σκοπό της με αντίστοιχες προσθήκες και 

τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της. Ειδικότερα αρχικά δυνάμει της υπ’ αριθ. 

πρωτοκόλλου Κ2-1109/02-02-2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, (τΑΕ και ΕΠΕ με αριθμό 403/2011) εγκρίθηκε η τροποποίηση του 

άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 24-01-2011 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία τροποποίηση αφορά στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και ιδίως στον τομέα της 

παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.  

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ήδη δραστηριότητα και στον τομέα αυτό, η οποία βέβαια είναι συμπληρωματική 

και παρεπόμενη της κύριας ως άνω δραστηριότητάς της.  

Εν συνεχεία με την από 3ης Φεβρουαρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της Εταιρείας επεκτάθηκε περαιτέρω ο σκοπός της (και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 3 του 

Καταστατικού της) στον τομέα των ηλεκτρονικών  ή/και ψηφιακών πινάκων μεταβλητών μηνυμάτων, 

ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων, φωτεινών επιγραφών κλπ, επί σκοπώ αξιοποίησης 

της τεχνογνωσίας όσο και της σχετικής εμπειρίας που διαθέτει η Εταιρεία, ενώ η δραστηριοποίηση της 

Εταιρείας η οποία έχει ήδη εκκινήσει και αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω στην διάρκεια των προσεχών 

μηνών και στον τομέα αυτό θα είναι ομοίως όλως συμπληρωματική και παρεπόμενη της κύριας 

δραστηριότητάς της. 

Εντός του εν λόγω πλαισίου, η Εταιρεία συνεχίζει να εξετάζει με προσοχή κάθε ευκαιρία επέκτασης σε 

αντίστοιχες συμπληρωματικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.   

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2014 (εφεξής οι 

«οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Επίσης, οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των 

παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του αποτελέσματος, την αρχή 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 

Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη 

πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι παρούσες 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται πάντοτε σε συνδυασμό με τις 

τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2013 (1.1.2013-31.12.2013). 
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Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την 

εφαρμογή των λογιστικών αρχών του ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση της εταιρείας για 

την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων έχουν επισημανθεί όπου κρίνονται κατάλληλα. 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 και έχουν 

εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

Σημειώνεται ότι συνεπεία της εφαρμογής από 01.01.2013 του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

Εργαζόμενους» κατά την προηγούμενη χρήση (2013), ορισμένα υπόλοιπα έναρξης της συγκριτικής 

περιόδου έχουν αναδιατυπωθεί. Πιο συγκεκριμένα τα εν λόγω αναμορφωμένα υπόλοιπα της έναρξης της 

συγκριτικής περιόδου (1.1.2013) όπως παρουσιάζονται στις συνταχθείσες ενδιάμεσες συνοπτικές 

οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2014, έχουν ως εξής: 

Όμιλος Εταιρεία

Ίδια Κεφάλαια 31.12.2012 31.12.2012

Ίδια κεφάλαια πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 32.776.560,26 32.369.881,60

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 -77.399,99 -59.511,31

Μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο 15.480,00 11.902,26

Ίδια κεφάλαια μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 1.1.2013 32.714.640,27 32.322.272,55  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 31.12.2012 31.12.2012

Υπόλοιπο πρόβλεψης πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 187.597,90 177.887,13

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 77.399,99 59.511,31

Υπόλοιπο πρόβλεψης μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 1.1.2013 264.997,89 237.398,44  

Δικαιώματα μειοψηφίας 31.12.2012

Υπόλοιπο δικαιωμάτων μειοψηφίας την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 302.615,30

Υπόλοιπο πρόβλεψης πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 -5.903,26

Μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο 1.180,65

Δικαιώματα μειοψηφίας 1.1.2013 297.892,69  

Αναλυτικότερες λεπτομέρειες επί του συγκεκριμένου θέματος αναφέρονται στην σημείωση 32 των Ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013.  

Σημειώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  19.6.2014 με απόφασή  της ενέκρινε 

και τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) 

της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), συνεπεία της αναδρομικής εφαρμογής του ως άνω 

τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». 

2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα: 
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• ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 

(Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 

«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 

12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που 

καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση 

– Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές 

αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό 

Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και 

τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη 

μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, 

εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού 

ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια 

των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 

«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς και Κοινοπραξίες».   

• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,  Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις 

μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά 

την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων 

συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις 

γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση 

παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. 

Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον 

όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση 

κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. 

Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη 

αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, 

οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά 

κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με 

την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου για 

τις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για 

το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 

«Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που 

θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που 

έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. 

Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων 

είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής 

αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει 

προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα 

αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

• ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία 

εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το 

κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την 

αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός 

του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που 

δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική 

νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική 

επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

2.2.2 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικές από λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014, αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και δεν εφαρμόστηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία  
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• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών 

σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα ζητήματα που συζητήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου που ξεκίνησε το 2010, και  είχαν 

συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκθεσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ Ετήσιες Βελτιώσεις στα 

ΔΠΧΑ 2010 - 2012 Κύκλος (δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2012). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες 

επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι 

εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός 

ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων,  

ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα 

στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: 

Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική 

αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011-2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 

4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα ζητήματα που συζητήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου που ξεκίνησε το 2011, και είχαν 

συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκθεσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ Ετήσιες Βελτιώσεις στα 

ΔΠΧΑ 2011 - 2013 Κύκλος (δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2012). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες 

επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα 

εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο 

εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης 

του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των 

ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων (για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 

(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων 

μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών.  Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να 

απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 
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εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της 

μισθοδοσίας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

3. Σημαντικά γεγονότα και μεταβολές 

3.1 Σημαντικά γεγονότα 

Κατά την στιγμή σύνταξης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων, η οικονομική κρίση 

εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά σε ένα βαθμό την δραστηριότητα του Ομίλου, καθώς ο συνδυασμός 

της συρρικνούμενης καταναλωτικής ζήτησης και της πιστωτικής ασφυξίας που χαρακτηρίζει κυρίως την 

εγχώρια αγορά επηρεάζει αναπόφευκτα  την εμπορική δραστηριότητά  του. Λόγω της έντασης του 

φαινομένου και της διάρκειας αυτού, η διανυομένη χρήση 2014 χαρακτηρίζεται και αυτή από εξαιρετικό 

βαθμό δυσκολίας και απαιτεί διαρκή και συστηματική προσπάθεια, αυξημένη επαγρύπνηση και ταχύτατα 

αντανακλαστικά  στον σχεδιασμό και υλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής πολιτικής, με σκοπό την 

δημιουργία και ενίσχυση αντισταθμιστικών αγορών τόσο κλαδικών, όσο και τοπικών, οι οποίες είναι ικανές 

ν’ απορροφήσουν μέρος των ως άνω αρνητικών επιπτώσεων.  

Η σχετικά μικρή χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου σε τραπεζικό δανεισμό και η σημαντική ποιοτική 

και προϊοντική του διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών συνεπειών από την οικονομική κρίση, πλην όμως είναι αναπόφευκτο ότι κατά την διανυόμενη 

χρήση 2014 θα επηρεασθούν από την κρίση και την αστάθεια που κρατεί στην αγορά, τόσο τα έσοδα όσο 

και τα αποτελέσματα του Ομίλου.  

Οι πολιτικές και οι στόχοι του Ομίλου σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου καθώς και με την 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων (πιστωτικός, συναλλαγματικός, κίνδυνος ρευστότητας) 

περιγράφονται αναλυτικά στις Σημειώσεις επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013 και 

δεν υφίσταται μέχρι σήμερα οιαδήποτε ουσιώδης διαφοροποίηση σχετικά με την περιγραφή αυτή. 

 

Η στρατηγική του Ομίλου και για την τρέχουσα χρήση 2014 έχει προσανατολισμό διαρκούς προσαρμογής 

στις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες και εξακολουθεί να κινείται στους ίδιους άξονες, εφαρμόζοντας 

κυρίως αμυντική αλλά και συγκρατημένα στοχευμένη επιθετική πολιτική και συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

- διαρκής αναζήτηση νέων κερδοφόρων πεδίων δράσης, με εκμετάλλευση της δυνατότητας της Εταιρείας 

να εισέρχεται σε νέους τομείς λόγω της πολυσχιδούς παραγωγικής δυνατότητάς της και της ευελιξίας της,  

- επίτευξη νέων συμφωνιών και ανάπτυξη νέων συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού, με στόχο την 

διατήρηση και ανάπτυξη του εξαγωγικού προσανατολισμού της Εταιρείας,  

- ενίσχυση της διείσδυσης σε νέα αντικείμενα, ικανά όπως απορροφήσουν μεγάλο μέρος της παραγωγικής 

δυναμικής της Εταιρείας στην διάρκεια των επομένων ετών,  

- προσαρμογή και εκτέλεση των προγραμματισμένων επενδύσεων της Εταιρείας με στόχο την 

σταθεροποίηση και την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής,  

- διατήρηση της ρευστότητας και των θετικών ταμειακών ροών, με περιορισμό στο μέγιστο επιτρεπτό και 

δυνατό βαθμό των δαπανών, προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και απρόβλεπτες 

ή και ακραίες ακόμη καταστάσεις και  

- ενίσχυση της προσπάθειας είσπραξης των απαιτήσεων που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. 
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Συμπερασματικά, ο Όμιλος παρόλες τις πρόσφατες αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, παρά την σημαντική 

συρρίκνωση της ζήτησης ιδίως στην εγχώρια αγορά,  παραμένει σε ισχυρή οικονομική θέση, και έχει 

επαρκές κεφάλαιο και ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει τις λειτουργικές δραστηριότητες του και το 

δανεισμό του. 

 

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι χρήζουσας 

ειδικής μνείας γεγονότα : 

α) την 3η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας 

της Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5Α Αττικής Οδού), 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 

μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.360.474 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι 

ποσοστό 79,62% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.   

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση του σκοπού της 

Εταιρείας και την συνεπεία αυτής τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της, στην μορφή 

ακριβώς και το περιεχόμενο που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία. 

Ειδικότερα μετά την εγκριθείσα ως άνω επέκταση και τροποποίηση στο άρθρο 3 του Καταστατικού της 

Εταιρείας προσετέθησαν τα ακόλουθα:  

 

«Άρθρο 3 (Σκοπός)  

Σκοπός της Εταιρείας είναι:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………   

8. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή 

και εν γένει εμπορία και διάθεση τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ηλεκτρονικών ή/και 

ψηφιακών πινάκων μεταβλητών μηνυμάτων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων 

καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών ή ψηφιακών  συσκευών, οργάνων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

αυτών. 

9. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή 

και εν γένει εμπορία και διάθεση τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή φωτεινών επιγραφών, 

ψηφιακών επιγραφών και επιγραφών νέον (neon), τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου και του 

συνόλου των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.  

10. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, η αγορά, εισαγωγή, 

εξαγωγή και εν γένει εμπορία και διάθεση τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή μηχανικών, 

μηχανολογικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών ειδών και κατασκευών καθώς και ενεργειακού 

εξοπλισμού. 

11. Η επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω προϊόντων και ειδών εμπορίας, καθώς και η αντιπροσώπευση 

στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού σε σχέση με τα ανωτέρω 

προϊόντα/αντικείμενα εμπορίας. 

12. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη τεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και προμηθειών του 

Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσίων επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών 

δημοσίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις από τις σχετικές διατάξεις της 

νομοθεσίας.  

13. Η σύμπραξη με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, υπό μορφή κοινοπραξίας, για την εκτέλεση τεχνικών 

έργων και την παροχή προμηθειών. 
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14. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση και η διοίκηση μονάδων συναφών ή/και ομοειδών 

με τα ανωτέρω αντικείμενα για ίδιο λογαριασμό ή/και για λογαριασμό τρίτων τόσο στην ημεδαπή όσο και 

στην αλλοδαπή». 

Με την εν λόγω επέκταση του καταστατικού της αντικειμένου, η Εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει 

δραστηριότητα στον ως άνω τομέα (ηλεκτρονικούς  ή/και ψηφιακούς πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων, 

ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων, φωτεινές επιγραφές κλπ) , καθώς διαθέτει τόσο 

την τεχνογνωσία όσο και την σχετική εμπειρία από το παρελθόν και εκτιμά ότι ο τομέας αυτός μπορεί να 

συνεισφέρει ουσιαστικά στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και στην αντιστάθμιση απωλειών της από 

άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. 

 

β) την 24
η
 Φεβρουαρίου 2014 υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «TANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ υπό εκκαθάριση» και τον διακριτικό τίτλο «TANCO ELECTRONICS» (η οποία διαθέτει 

μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της μελέτης, κατασκευής, συναρμολόγησης και οιαδήποτε 

εν γένει επεξεργασίας, αγοράς, εισαγωγής, εξαγωγής και εν γένει εμπορίας και διάθεσης τόσο στην 

ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών πινάκων μεταβλητών μηνυμάτων, 

ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών ή ψηφιακών 

συσκευών, οργάνων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, καθώς επίσης και φωτεινών επιγραφών, 

ψηφιακών επιγραφών και επιγραφών νέον [neon], τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου και του 

συνόλου των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών) σύμβαση μεταβίβασης της τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας, την οποία η τελευταία είχε αναπτύξει και εκμεταλλευόταν, αντί τιμήματος 150.000,00 ευρώ. 

Η ως άνω τεχνολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το λογισμικό, την τεχνογνωσία, την εμπειρία και εν γένει κάθε πληροφορία, 

σχέδιο, δείγμα, πρότυπο, άδεια, διαδικασία και μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε η εν λόγω Ανώνυμη 

Εταιρεία αναφορικά με το σύνολο των υπ’ αυτής εμπορευομένων προϊόντων, προκειμένου η Εταιρεία και 

κάθε ειδικός ή καθολικός διάδοχος αυτής να αποκτήσει εφεξής την αποκλειστική περιουσιακή 

εκμετάλλευση της παραχωρούμενης τεχνολογίας για χρονικό διάστημα εκατό (100) ετών, δίχως οιονδήποτε 

γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό. 

 

3.2 Σημαντικότερες μεταβολές στα ενοποιημένα στοιχεία της περιόδου 

Οι σημαντικότερες μεταβολές που εμφανίζονται στα στοιχεία της Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης και της Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της περιόδου που έληξε την 30.6.2014 έχουν 

ως εξής: 

 

3.2.1 Μεταβολές Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2014 ανήλθε σε 50.003,47 χιλ. ευρώ έναντι 

51.724,22 χιλ. ευρώ της 31.12.2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά ευρώ 1.720,75 χιλ. ευρώ ήτοι σε 

ποσοστό 3,33 %. 

 

Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως: 

• Μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, ποσού 906,90 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 34,46%, οφειλόμενη 

κυρίως στην μείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο και την 

συνακόλουθη ανάγκη εξυπηρέτησης των λειτουργικών της δαπανών  μέσω των διαθεσίμων της . 
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• Μείωση των απαιτήσεων από πελάτες ποσού 926,57 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 9,33 %, 

οφειλόμενη, αφενός μεν στην εντατικοποίηση της προσπάθειας και στην πολιτική της Διοίκησης 

για την είσπραξη των απαιτήσεων και τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου λόγω και της 

έλλειψης ρευστότητας που πλήττει την Ελληνική αγορά, αφετέρου δε στην πτωτική πορεία των 

πωλήσεων.  

• Μείωση των προμηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων ποσού 686,78 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 

12,17 %, οφειλόμενη κυρίως στις μειωμένες ανάγκες για αγορά πρώτων υλών και λοιπών 

υπηρεσιών λόγω της πτωτικής πορείας του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τρέχουσα 

περίοδο.  

• Αύξηση των λοιπών απαιτήσεων ποσού 425,06 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 37,89%, οφειλόμενη 

κατά κύριο λόγο στην αύξηση των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο για επιστροφή ΦΠΑ, λόγω 

του εξαγωγικού χαρακτήρα της Εταιρείας και των πελατών αυτής. 

• Μείωση των αποθεμάτων του Ομίλου ποσού 113,37 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 3,17%, 

οφειλόμενη,  αφενός μεν στην ρευστοποίηση των αποθεμάτων τέλους χρήσης 2013 και αφετέρου 

στον περιορισμό των προς εκτέλεση παραγγελιών κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. 

 

3.2.2 Μεταβολές της Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων  

Η μείωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της 

προηγούμενης χρήσης, ήταν επακόλουθο της μείωσης των πωλήσεων της μητρικής, κυρίως στο κλάδο 

κατασκευής μεταλλικών μερών και συναφών εξαρτημάτων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΑΠΕ), και της μειωμένης ζήτησης εκ μέρους βασικών πελατών της. Η μείωση αυτή οφείλεται πρωτίστως 

στην παγκόσμια ύφεση και στην πρωτοφανή σε ένταση και διάρκεια  χρηματοοικονομική κρίση, που 

πλήττει την παγκόσμια αγορά και ειδικότερα τους βιομηχανικούς κλάδους δραστηριοποίησης της Εταιρείας 

και του Ομίλου, (όπως  τους κλάδους παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και εξαρτημάτων επαγγελματικής 

ψύξης και οικιακών συσκευών) αλλά και στις μεταβολές του νομοθετικού καθεστώτος που δημιούργησε 

ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στην αγορά Φ/Β συστημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 9,69 εκατ. ευρώ έναντι 12,36 εκατ. 

ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας μείωση κατά 21,55 %.  

Μείωση σημείωσαν και τα αποτελέσματα του Ομίλου με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται σε 912,33 χιλ. 

ευρώ έναντι 1.791,01 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας πτώση κατά 49,06 %.  

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 314,42 χιλ. ευρώ 

έναντι 1.048,65 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας πτώση κατά 70,02 %. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου, διαμορφώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο σε ζημιές 531,15 χιλ. 

ευρώ έναντι κερδών 183,45 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο ανήλθαν σε ζημιές 349,57 χιλ. ευρώ  έναντι 

ζημιών 150,28 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου επηρεάσθηκαν και από τα 

αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της οποίας μειώθηκε τόσο ο κύκλος εργασιών (μείωση κατά 6,37%) 

όσο και τα αποτελέσματα της. 
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Σχετική ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών της θυγατρικής παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί : 

 
30/6/2014 31/12/2013

Σύνολο ενεργητικού 5.055.691,13 4.986.339,50

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 969.792,39 1.020.437,46

1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013

Κύκλος εργασιών 3.223.176,38 3.442.631,69

Μικτά κέρδη 224.840,54 366.974,34

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών,Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 86.643,41 189.562,05

Κέρδη/ ζηµιές προ φόρων -65.334,94 23.357,94

Κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους -50.645,07 55.762,77

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου -50.645,07 55.497,02  

 

Η Διοίκηση του Ομίλου, με βάση τις παρούσες συνθήκες και μολονότι οι εξελίξεις δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν με ακρίβεια, δεδομένων των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών αλλά και της αστάθειας που 

επικρατεί στις αγορές, επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός μεν στην διατήρηση της θέσης του στην 

αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται, αφετέρου δε στην περαιτέρω διείσδυσή του σε νέες 

προϊοντικές αγορές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να ανταπεξέλθει με τις 

λιγότερες δυνατές απώλειες από την κρίση που πλήττει σοβαρά την εγχώρια οικονομία και να περιορίσει 

τον κίνδυνο της συγκέντρωσης του πελατολογίου του.   

 

4. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Η δομή του Ομίλου κατά την 30/6/2014 έχει ως εξής:  

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Έδρα

Είδος 

συµµετοχής
% Συµµετοχής

Μέθοδος Ενοποίησης  

30.6.2014

∆ήµος Ασπροπύργου

Ασπρόπυργος - Θέση Πράρι- Μουστάκι

∆ήµος Καλλιθέας

Θεσσαλονίκη - 12ο χλµ Π.E.O Θεσ/νίκης -Κιλκίς, ΒΙΠΕ ΣΙΝ∆ΟΥ

Ελλάδα Μέθοδος ολικής ενοποίησης

Ελλάδα Μέθοδος ολικής ενοποίησης

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E Άµεση Μητρική Εταιρεία

VENMAN Α.Β.Ε.Ε                                               Άµεση 67%
 

 

5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

 

5.1 Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τρείς επιχειρηματικούς τομείς (μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου, κατασκευές 

συστημάτων ηλιακής ενέργειας και τομέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Σ)) ως τους λειτουργικούς 

του τομείς. Οι ανωτέρω λειτουργικοί τομείς είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση της 

επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς και οι στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης λαμβάνονται με βάση 

τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά αποτελέσματα του κάθε παρουσιαζόμενου τομέα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της αποδοτικότητάς τους. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε ανάλυση αυτών των τριών (3) τομέων ως εξής: 
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Αποτελέσµατα τοµέα την 30/6/2014
Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας
Σύνολο

Πωλήσεις

 - σε εξωτερικούς πελάτες 6.295.265,64 183.669,02 3.214.786,38 9.693.721,04

 - σε άλλους τοµείς 253,98 0,00 8.390,00 8.643,98

Καθαρές πωλήσεις τοµέα 6.295.519,62 183.669,02 3.223.176,38 9.702.365,02

Κόστος υλικών/αποθεµάτων -2.376.391,30 0,00 -2.079.084,18 -4.455.475,48

Παροχές στο προσωπικό -2.403.325,59 -1.723,42 -379.935,69 -2.784.984,70

Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων -548.444,00 -42.494,47 -92.402,94 -683.341,41

Λοιπά έξοδα/έσοδα -1.345.012,18 -35.221,00 -658.311,78 -2.038.544,96

Λειτουργικό αποτέλεσµα τοµέα -377.653,45 104.230,13 13.441,79 -259.981,53  

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 30/6/2014

Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 31.517.669,71 1.529.800,88 981.627,10 34.029.097,69

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 71.707,49 0,00 6.000,00 77.707,49

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.706.702,11 120.098,91 4.069.859,67 15.896.660,69

Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τοµέα 43.296.079,31 1.649.899,79 5.057.486,78 50.003.465,87

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόµενων τοµέων 14.421.769,99 12.300,00 3.827.533,70 18.261.603,69  

Αποτελέσµατα τοµέα την 30/6/2013
Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας
Σύνολο

Πωλήσεις

 - σε εξωτερικούς πελάτες 8.637.163,91 276.846,94 3.442.571,23 12.356.582,08

 - σε άλλους τοµείς 0,00 0,00 60,46 60,46

Καθαρές πωλήσεις τοµέα 8.637.163,91 276.846,94 3.442.631,69 12.356.642,54

Κόστος υλικών/αποθεµάτων -3.558.606,62 0,00 -2.086.051,83 -5.644.658,45

Παροχές στο προσωπικό -2.202.894,03 -5.126,82 -410.134,56 -2.618.155,41

Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων -563.398,82 -42.342,39 -107.484,71 -713.225,92

Λοιπά έξοδα/έσοδα -2.110.852,13 -88.738,61 -734.478,16 -2.934.068,90

Λειτουργικό αποτέλεσµα τοµέα 201.412,31 140.639,12 104.482,43 446.533,86  

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2013

Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 31.573.173,10 1.566.668,39 1.079.510,02 34.219.351,51

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 73.421,50 0,00 6.000,00 79.421,50

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13.237.056,60 285.763,12 3.902.625,14 17.425.444,86

Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τοµέα 44.883.651,20 1.852.431,51 4.988.135,16 51.724.217,87

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόµενων τοµέων 15.913.451,90 8.063,34 3.700.559,23 19.622.074,47  

5.2 Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

Τα έσοδα από εξωτερικούς πελάτες καθώς και τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου με 

βάση την γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής: 

 

O ΟΜΙΛΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α 7.688.739,86 34.106.805,18 10.496.786,38 34.582.214,17

ΑΓΓΛΙΑ 568.835,70 0,00 0,00 0,00

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 331.370,25 0,00 554.659,37 0,00

ΡΩΣΙΑ 145.760,07 0,00 237.688,35 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 575.584,11 0,00 654.555,38 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 383.431,05 0,00 412.892,60 0,00

Σύνολο 9.693.721,04 34.106.805,18 12.356.582,08 34.582.214,17

1/1-30/6/2014 30/6/2013

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α 4.933.582,87 33.825.690,88 7.753.838,03 34.158.251,90

ΑΓΓΛΙΑ 568.835,70 0,00 0,00 0,00

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 331.370,25 0,00 554.659,37 0,00

ΡΩΣΙΑ 145.760,07 0,00 237.688,35 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 329.459,37 0,00 147.197,51 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 170.180,38 0,00 220.627,59 0,00

Σύνολο 6.479.188,64 33.825.690,88 8.914.010,85 34.158.251,90

1/1-30/6/2014 30/6/2013
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Τα έσοδα του Ομίλου στην Ευρώπη αλλά και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης προκύπτουν με βάση το εσωτερικό 

σύστημα πληροφόρησης του Ομίλου. Το σύστημα αυτό αποτελεί το βασικό σύστημα πληροφόρησης του 

Ομίλου για σκοπούς εσωτερικών αναφορών. 

Τα συνολικά ποσά που παρουσιάζονται στους λειτουργικούς τομείς του Ομίλου συμφωνούν με τα βασικά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής: 

 

30.6.2014 30.6.2013

Έσοδα Τοµέων

Συνολικά Έσοδα Τοµέα 9.702.365,02 12.356.642,54

Απαλοιφές ενδοτοµεακών Εσόδων -8.643,98 -60,46

Έσοδα Οµίλου 9.693.721,04 12.356.582,08

Αποτελέσµατα Τοµέων

Συνολικά Αποτελέσµατα Τοµέα -259.981,53 448.233,85

Απαλοιφές ενδοτοµεακών λειτουργικών αποτελεσµάτων 0,00 -1.699,99

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Οµίλου -259.981,53 446.533,86

Zηµιά από αποτίµηση λοιπών επενδύσεων -1.714,01 -4.865,61

Χρηµατοικονοµικό κόστος -270.913,58 -231.324,08

Χρηµατοικονοµικά έσοδα 18.977,22 20.337,27

Ζηµιές από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποτιµούµενων µέσω των 

αποτελεσµάτων
-17.514,65 -47.229,55

Κέρδη προ Φόρων Περιόδου Οµίλου -531.146,55 183.451,89

Στοιχεία του ενεργητικού 30.6.2014 31.12.2013

Σύνολο στοιχείων του ενεργητικού παρουσιαζόµενων τοµέων 50.708.183,03 52.438.942,32

Ενοποίηση -704.717,16 -714.724,45

Στοιχεία του ενεργητικού κατάστασης Οικονοµικής θέσης Οµίλου 50.003.465,87 51.724.217,87  

 

5.3 Ανάλυση εσόδων κατά κατηγορία  

Οι πωλήσεις του Ομίλου ταξινομημένες με βάση το μέγεθος (βάρος) των παραγομένων προϊόντων και κατά 

κατηγορία υπηρεσιών αναλύονται ως εξής: 

 

30.6.2014 30.6.2013

Κατασκευή προιόντων ελαφρού βάρους και µέρη αυτών 3.515.694,09 2.175.331,36

Κατασκευή βαριών µεταλλικών προιόντων και µέρη αυτών 1.245.318,62 770.684,26

Κατασκευή µεταλλικών µερών φωτοβολταικών συστηµάτων 768.483,70 4.561.901,76

Κατασκευή συστηµάτων ηλιακής ενέργειας και µερών αυτών 2.830.918,37 3.172.087,60

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 183.669,02 276.846,94

Λοιπών αποθεµάτων 351.258,66 276.436,25

Πωλήσεις Προϊόντων 8.895.342,46 11.233.288,17

Επεξεργασία υλικών τρίτων 767.498,80 1.068.313,81

Λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών 30.879,78 54.980,10

Πωλήσεις υπηρεσιών 798.378,58 1.123.293,91

Πωλήσεις Οµίλου 9.693.721,04 12.356.582,08  
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6. Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου αποτιμώνται στην «εύλογη αξία» αυτών σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα  του ΔΛΠ 16. Με την εξαίρεση των αναφερομένων στην σημείωση 6.18, δεν υπάρχουν 

άλλες υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού. 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής : 

 

Οικόπεδα  Κτίρια

Μηχ/κός εξοπλισµός 

& Τεχνικές 
εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα &

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012 13.128.817,00 10.792.566,06 10.632.222,83 108.787,25 108.178,14 165.904,90 34.936.476,18

Προσθήκες 0,00 42.500,72 305.515,21 32.732,76 57.197,87 191.444,07 629.390,63

Μεταφορές 0,00 173.670,97 12.847,01 0,00 1.861,00 -188.378,98 0,00

Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.035,32 9.035,32

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -44.091,76 -285,00 -201.306,42 0,00 -245.683,18

Αποσβέσεις 0,00 -193.143,47 -1.120.313,98 -24.827,20 -37.578,43 0,00 -1.375.863,08

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 14.910,73 20,78 200.900,77 0,00 215.832,28

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2013 13.128.817,00 10.815.594,28 9.801.090,04 116.428,59 129.252,93 178.005,31 34.169.188,15

Προσθήκες 0,00 5.550,69 179.745,71 41.580,82 3.915,37 201.267,05 432.059,64

Μεταφορές 0,00 106.196,79 157.597,05 0,00 0,00 -263.793,84 0,00

Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 37.065,19 0,00 0,00 -61.101,59 -24.036,40

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -352.941,01 0,00 0,00 0,00 -352.941,01

Αποσβέσεις 0,00 -97.701,25 -545.690,69 -11.573,05 -17.593,25 0,00 -672.558,24

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 280.270,36 0,00 0,00 0,00 280.270,36

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2014 13.128.817,00 10.829.640,51 9.557.136,65 146.436,36 115.575,05 54.376,93 33.831.982,50

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός εξοπλισµός 

& Τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012 13.128.817,00 10.519.843,72 9.747.672,59 89.774,44 98.752,01 345.211,63 33.930.071,39

Προσθήκες 0,00 42.500,72 270.119,29 16.923,16 51.252,76 188.444,07 569.240,00

Μεταφορές 0,00 173.670,97 12.847,01 0,00 1.861,00 -188.378,98 0,00

Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.357,25 11.357,25

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -37.686,99 -285,00 -201.306,42 0,00 -239.278,41

Αποσβέσεις 0,00 -182.123,98 -931.017,81 -21.927,73 -32.154,19 0,00 -1.167.223,71

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 11.703,89 20,78 200.900,77 0,00 212.625,44

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2013 13.128.817,00 10.553.891,43 9.073.637,98 84.505,65 119.305,93 356.633,97 33.316.791,96

Προσθήκες 0,00 5.550,69 177.625,79 41.580,82 3.165,37 201.267,05 429.189,72

Μεταφορές 0,00 106.196,79 157.597,05 0,00 0,00 -263.793,84 0,00

Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 37.065,19 0,00 0,00 -70.813,72 -33.748,53

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -317.849,14 0,00 0,00 0,00 -317.849,14

Αποσβέσεις 0,00 -92.188,02 -463.710,49 -9.743,00 -14.987,81 0,00 -580.629,32

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 253.533,22 0,00 0,00 0,00 253.533,22

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2014 13.128.817,00 10.573.450,89 8.917.899,60 116.343,47 107.483,49 223.293,46 33.067.287,91

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για τον Όμιλο και για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής : 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Σύνολο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012 34.128,68 45.009,94 0,00 79.138,62 34.128,68 43.629,67 0,00 77.758,35 

Προσθήκες 0,00 27.111,00 0,00 27.111,00 0,00 25.696,00 0,00 25.696,00 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις -34.128,66 -21.957,60 0,00 -56.086,26 -34.128,66 -20.488,51 0,00 -54.617,17
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2013 0,02 50.163,34 0,00 50.163,36 0,02 48.837,16 0,00 48.837,18 

Προσθήκες 0,00 7.735,00 150.000,00 157.735,00 0,00 7.435,00 150.000,00 157.435,00 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις 0,00 -10.158,17 -625,00 -10.783,17 0,00 -9.684,15 -625,00 -10.309,15
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2014 0,02 47.740,17 149.375,00 197.115,19 0,02 46.588,01 149.375,00 195.963,03 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Σημειώνεται ότι την 24η Φεβρουαρίου 2014 υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «TANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ υπό εκκαθάριση» και τον διακριτικό τίτλο «TANCO ELECTRONICS» (η οποία διαθέτει 

μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της μελέτης, κατασκευής, συναρμολόγησης και οιαδήποτε 

εν γένει επεξεργασίας, αγοράς, εισαγωγής, εξαγωγής και εν γένει εμπορίας και διάθεσης τόσο στην 

ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών πινάκων μεταβλητών μηνυμάτων, 

ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών ή ψηφιακών 

συσκευών, οργάνων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, καθώς επίσης και φωτεινών επιγραφών, 

ψηφιακών επιγραφών και επιγραφών νέον [neon], τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου και του 

συνόλου των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών) σύμβαση μεταβίβασης της τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας, την οποία η τελευταία είχε αναπτύξει και εκμεταλλευόταν, αντί συνολικού τιμήματος 

150.000,00 ευρώ. Η ως άνω τεχνολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σύνολο των δικαιωμάτων 

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το λογισμικό, την τεχνογνωσία, εμπειρία και εν γένει κάθε 

πληροφορία, σχέδιο, δείγμα, πρότυπο, άδεια, διαδικασία και μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε η εν λόγω 

Ανώνυμη Εταιρεία αναφορικά με το σύνολο των υπ’ αυτής εμπορευομένων προϊόντων, προκειμένου η 

Εταιρεία και κάθε ειδικός ή καθολικός διάδοχος αυτής να αποκτήσει εφεξής την αποκλειστική περιουσιακή 

εκμετάλλευση της παραχωρούμενης τεχνολογίας για χρονικό διάστημα εκατό (100) ετών, δίχως οιονδήποτε 

γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό. 

 

6.3 Λοιπές Επενδύσεις  

Το ποσό των λοιπών επενδύσεων αναλύεται ως εξής : 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης 54.949,14 59.814,75 54.949,14 59.814,75

Προσθήκες/µειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Πλέον/Μείον : Αναπροσαµρογές στην δίκαιη αξία/αποµειώσεις -1.714,01 -4.865,61 -1.714,01 -4.865,61

Υπόλοιπο λήξης 53.235,13 54.949,14 53.235,13 54.949,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το ανωτέρω ποσό αφορά στην συμμετοχή της μητρικής εταιρείας στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

«ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙ.ΠΑ.) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε.».  

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται σε 506.105,00 Ευρώ και η συμμετοχή της 

MEVACO ανέρχεται σε 13,16% επ’ αυτού.  

Στην τρέχουσα περίοδο διενεργήθηκε απομείωση της συμμετοχής αυτής ποσού 1.714,01 ευρώ η οποία 

επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσματα περιόδου. 

 

6.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναλύονται παρακάτω: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Εµπορεύµατα 144.253,58 173.517,23 23.208,12 29.212,23 

Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή-Υποπροιόντα & Υπολείµµατα 1.292.953,71 1.580.374,32 621.783,03 659.679,14 

Παραγωγή σε εξέλιξη 898.389,23 786.245,91 898.389,23 786.245,91 

Πρώτες & βοηθητ.ύλες - Αναλώσιµα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 1.126.833,91 1.035.660,29 551.131,66 671.170,23 

Σύνολο 3.462.430,43 3.575.797,75 2.094.512,04 2.146.307,51 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ο Όμιλος δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 

6.5 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Πελάτες 7.315.946,52 8.029.107,71 6.146.755,56 7.061.421,80 

Επιταγές Εισπρακτέες 1.406.863,17 1.759.440,57 129.679,31 423.440,30 

Επιταγές σε καθυστέρηση 2.224.411,65 2.004.002,05 1.275.705,67 1.055.296,07 

Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 200.193,51 201.993,51 200.193,51 201.993,51 

Μείον: Aποµειώσεις (2.140.828,75) (2.061.388,79) (1.205.213,58) (1.108.459,49)

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 9.006.586,10 9.933.155,05 6.547.120,47 7.633.692,19 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Εκτιμώντας την 

ανακτησιμότητα των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από πελάτες, ο Όμιλος εξετάζει οποιαδήποτε αλλαγή 

στην πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα των απαιτήσεων από την ημερομηνία που χορηγήθηκε η 

πίστωση ως την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει 

ότι δεν χρειάζεται επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, από αυτήν που έχει ήδη διενεργηθεί. Η 

Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 

αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία. 

 

6.6 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης 56.416,20 47.800,50 56.416,20 47.800,50

Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας (17.514,65) 8.615,70 (17.514,65) 8.615,70

Τέλος περιόδου 38.901,55 56.416,20 38.901,55 56.416,20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα αναφερόμενα χρεόγραφα αφορούν σε 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και 15.445 δικαιώματα 

Warrants (τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Η 

αποτίμηση των αναφερομένων χρεογράφων διενεργήθηκε με βάση την επίσημη τιμή διαπραγμάτευσης 

των στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 30.6.2014. 

 

6.7 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.218.290,14 860.391,22 1.155.944,89 848.995,08 

Χρεώστες διάφοροι 328.433,41 261.277,21 243.189,51 236.799,16 

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 30,00 30,00 30,00 30,00 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 1.546.753,55 1.121.698,43 1.399.164,40 1.085.824,24 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών 

των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
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Για όλες τις λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν 

απομείωσή τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση και έχει σχηματιστεί αντίστοιχη 

πρόβλεψη ποσού € 194.723,22 (2013 € 194.723,22) και εμφανίζεται στις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / 

Λοιπές Προβλέψεις. 

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο του Ομίλου στις 30.6.2014 αφορούν σε :  

α) χρεωστικά υπόλοιπα ΦΠΑ προς επιστροφή ή συμψηφισμό (έκπτωση) συνολικού ποσού € 963.393,43 

(της μητρικής € 908.321,32 και της θυγατρικής  € 55.072,11), 

β) επιστρεπτέοι και συμψηφιστέοι φόροι εισοδήματος ποσού € 158.805,39 (της μητρικής € 158.341,43 και 

της θυγατρικής  € 463,96), 

γ) προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενης χρήσης ποσού € 68.042,40 (της μητρικής Εταιρείας ποσού € 

61.233,22 και της θυγατρικής  € 6.809,18), 

δ) απαίτηση από ΙΚΑ της μητρικής ποσού € 28.048,92. 

 

6.8 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Έξοδα εποµένων χρήσεων  33.171,13 21.245,33 29.950,02 18.723,49

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 83.884,31 85.297,94 83.884,31 85.297,94

117.055,44 106.543,27 113.834,33 104.021,43

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.9 Δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας τόσο οι μακροπρόθεσμες όσο και οι 

βραχυπρόθεσμες αναλύονται στον επόμενο πίνακα : 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Οµολογιακά δάνεια 2.011.000,00 2.345.000,00 2.011.000,00 2.345.000,00

Τραπεζικός δανεισµός 2.425.000,00 2.700.000,00 2.425.000,00 2.700.000,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 4.436.000,00 5.045.000,00 4.436.000,00 5.045.000,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 1.441.356,65 1.358.325,42 1.441.356,65 1.358.325,42

Τραπεζικός δανεισµός 2.105.648,66 1.401.672,83 758.552,65 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 3.547.005,31 2.759.998,25 2.199.909,30 1.358.325,42

Σύνολο δανείων 7.983.005,31 7.804.998,25 6.635.909,30 6.403.325,42

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Ομίλου είναι οι εξής: 

2 έτη και λιγότερο Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο

30 Ιουνίου 2014

Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 2.659.356,65 2.534.000,00 684.000,00 5.877.356,65

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.105.648,66 0,00 0,00 2.105.648,66

4.765.005,31 2.534.000,00 684.000,00 7.983.005,31

31 ∆εκεµβρίου 2013

Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 2.576.325,42 2.900.000,00 927.000,00 6.403.325,42

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.401.672,83 0,00 0,00 1.401.672,83

3.977.998,25 2.900.000,00 927.000,00 7.804.998,25  
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6.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

Η κίνηση των υποχρεώσεων για παροχές στο προσωπικό έχει ως εξής : 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 282.835,24 264.997,89 257.236,07 237.398,44

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 0,00 -27.139,00 0,00 -7.335,07

Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα περιόδου

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 13.214,07 35.965,43 10.632,53 19.659,58

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 4.949,62 9.009,93 4.501,63 8.071,55

Ποσά που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 0,00 0,99 0,00 -558,43

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της περιόδου 300.998,92 282.835,24 272.370,23 257.236,07

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

 

30/6/2014 31/12/2013
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,50% 3,50%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,40% 3,40%
Πληθωρισµός 2,00% 2,00%
Μέση εναποµένουσα Εργάσιµη Ζωή 16,87 16,87  

 

6.11 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Ληφθείσες εγγύησεις 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00

Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων και λοιπά έσοδα 
επόµενων χρήσεων

1.422.723,59 1.531.661,19 1.331.751,90 1.421.488,18

Σύνολο 1.422.723,59 1.617.661,19 1.331.751,90 1.507.488,18

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων € 1.422.723,59 και € 1.331.751,90 του Ομίλου και της 

Εταιρείας αντίστοιχα θα ωφελήσουν τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων. Η κίνηση των 

επιχορηγήσεων παγίων έχει ως εξής: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Την 1η Ιανουαρίου 1.531.661,19 1.695.044,75 1.421.488,18 1.540.923,61

Επιχορηγήσεις κατά την διάρκεια του έτους 0,00 60.164,40 0,00 60.164,40

Αναγνωρισµένες στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων -108.937,60 -223.547,96 -89.736,28 -179.599,83

Τέλος περιόδου 1.422.723,59 1.531.661,19 1.331.751,90 1.421.488,18

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της 

Εταιρείας έχει ως εξής: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Προµηθευτές 3.278.369,04 4.294.056,24 2.613.654,95 3.670.286,20

Επιταγές Πληρωτέες 1.630.165,33 1.228.481,42 0,00 0,00

Προκαταβολές πελατών 48.149,54 120.927,14 26.233,40 21.663,39

Σύνολο 4.956.683,91 5.643.464,80 2.639.888,35 3.691.949,59

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Όλες οι υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 

6.13 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 145.258,29 336.264,35 124.097,14 250.737,77 

Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 5.928,72 0,00 5.928,72 

Πιστωτές διάφοροι 594.086,53 1.097.605,13 405.060,47 811.009,68 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 346.676,97 50.325,99 314.676,97 50.325,99 

Σύνολο 1.086.021,79 1.490.124,19 843.834,58 1.118.002,16 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.14 Φόροι εισοδήματος 

Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που βαρύνουν την περίοδο αναφοράς αναλύονται ως εξής: 

30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Φόρος περιόδου 0,00 (60.955,20) 0,00 (60.955,20)

∆ιαφορά φόρου εισοδήµατος προηγούµενης χρήσης 49.890,19 0,00 49.890,19 0,00

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (24.818,33) (43.094,55) (23.818,33) (43.094,55)

Αναβαλλόµενος φόρος 156.507,10 (229.685,67) 140.817,23 (262.090,50)

Σύνολο 181.578,96 (333.735,42) 166.889,09 (366.140,25)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.15 Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

α) Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού -28.877,31 Ευρώ του Ομίλου και της Εταιρείας της 

τρέχουσας περιόδου αφορούν στον φόρο ποσοστού 19% με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013,  του 

σχηματισθέντος στην διάρκεια της χρήσης 2013 αφορολόγητου αποθεματικού από πώληση χρεογράφων 

εισηγμένων στο Χ.Α. (α. 38 ν. 2238/1994), όπως η δημιουργία του αποθεματικού αυτού εγκρίθηκε από την 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.6.2014,  

και β) τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού € -457.830,19 του Ομίλου και ποσού € -

457.564,44 της Εταιρείας αντίστοιχα, που εμφανίζονται στην συγκριτική αντίστοιχη περίοδο του 2013, 

αφορούν στην αρνητική διαφορά που προέκυψε σε σχέση με την αναβαλλόμενη φορολογία των 

αποθεματικών, συνεπεία της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, με βάση τις διατάξεις 

του ν. 4110/2013. Τα ανωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά ανά κατηγορία διάταξης στον Πίνακα που 

ακολουθεί:  

1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013

Φόρος αφορολόγητου αποθεµατικού από πώληση χρεογράφων εισηγµένων στο

Χ.Α χρήσης 2013, µε βάση τις διατάξεις του  Ν.4172/2013
(28.877,31) 0,00 € (28.877,31) 0,00 €

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικών λόγω αλλαγής του φορολογικού

συντελεστή µε βάση τις διατάξεις του Ν.4110/2013.
0,00 € (457.830,19) 0,00 € (457.564,44)

Σύνολο (28.877,31) (457.830,19) (28.877,31) (457.564,44)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.16 Κέρδη ανά μετοχή 

Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο σταθμισμένος μέσος όρος επί του 

συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές). 

1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (332.854,72) (168.685,24) (298.922,52) (204.348,33)

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000 10.500.000

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) (0,0317) (0,0161) (0,0285) (0,0195)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.17 Μερίσματα 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 19 Ιουνίου 2014, μετά από πρόταση 

της Διοίκησης και με βάση τις υπάρχουσες οικονομικές και φορολογικές συνθήκες αποφάσισε τη μη 

διανομή οιουδήποτε μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2013.  

Σχετική απόφαση περί μη διανομής μερίσματος, λήφθηκε και από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που έλαβε χώρα την 30η Ιουνίου 2014. 

 

6.18 Εμπράγματα Βάρη  

Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, υφίστανται την 30.6.2014 τα ακόλουθα δύο (2) βάρη 

(προσημειώσεις υποθήκης) και ειδικότερα :  

1. Μια προσημείωση υποθήκης Α΄τάξης, ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000,00) 

Ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, η οποία ενεγράφη υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την 

επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», δυνάμει της με αριθμό 8019Σ/28-03-2012 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), για την εξασφάλιση συγκεκριμένης 

απαίτησης της ως άνω Τραπεζικής Εταιρείας που προέρχεται από κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού δύο 

εκατομμυρίων (2.000.000,00) Ευρώ, και η οποία προσημείωση ενεγράφη επί τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων 

ιδιοκτησίας της Εταιρείας μετά των επ’ αυτών πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων ή 

ανεγερθησομένων, υφισταμένων ή μελλοντικών, συνολικής εκτάσεως 46.709,58 τετραγωνικών μέτρων που 

βρίσκονται στη θέση «ΠΡΑΡΙ (ΠΟΥΡΝΑΡΙ)-ΜΟΥΣΤΑΚΙ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου 

Ασπροπύργου Αττικής, τέως Δήμου Φυλής, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, απάντων των εν λόγω 

αγροτεμαχίων αρτίων και οικοδομήσιμων.  

 2. Μία προσημείωση υποθήκης Β΄τάξης, ποσού δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000,00) Ευρώ, 

πλέον τόκων και εξόδων, η οποία  ενεγράφη δυνάμει της υπ’ αριθ. 6701Σ/02.07.2013 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την 

επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», για την εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της ως 

άνω Τραπεζικής Εταιρείας που απορρέουν από την υπ’ αριθ. 112-702-3758/11.03.2013 σύμβαση παροχής 

πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε προς την Εταιρεία 

πίστωση μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000,00) Ευρώ, και αφορά 

και στο ληφθέν υπό της Εταιρείας δάνειο 1,75 εκ. Ευρώ. Η εν λόγω προσημείωση ενεγράφη επί των αυτών  

τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των επ’ αυτών πάσης φύσεως κτισμάτων, 

ανεγερθέντων ή ανεγερθησομένων, υφισταμένων ή μελλοντικών, επί των οποίων έχει εγγραφεί και η 

ανωτέρω προσημείωση Α' τάξης υπέρ της αυτής ως άνω Τράπεζας. 
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6.19 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

6.20 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Οι υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις επιβατικών αυτοκινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας 

αναλύονται ως εξής: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Έως 1 έτος 8.826,48 8.826,48 8.826,48 8.826,48

Από 1-5 έτη 30.353,29 34.766,53 30.353,29 34.766,53

Σύνολο 39.179,77 43.593,01 39.179,77 43.593,01

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.21 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Ο Όμιλος και η μητρική Εταιρεία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με Τράπεζες, 

λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς των, που 

αναλύονται ως εξής:  

Ποσά σε ευρώ 30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Υποχρεώσεις

Εγγυήσεις για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων 

θυγατρικής
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων καλής εκτέλεσης 
συµβάσεων µε πελάτες 

129.387,83 156.550,96 129.387,83 156.550,96

Εγγυήσεις για εξασφάλιση συµβατικών υποχρεώσεων 
πιστωτών- προµηθευτών 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Σύνολο 1.336.387,83 1.363.550,96 1.336.387,83 1.363.550,96

Ποσά σε ευρώ 30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Απαιτήσεις

Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων πελατών 20.000,00 106.000,00 20.000,00 106.000,00

Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων πελατών σε 

τράπεζες για χρηµατοδότηση
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00

Σύνολο 1.720.000,00 106.000,00 1.720.000,00 106.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.22 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Από την χρήση 2011 και μετά, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης των 

οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και 

ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στα δημόσια μητρώα του ν. 3693/2008, υποχρεούνται να λαμβάνουν 

«Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται 

μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 

ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Η Εταιρεία και η θυγατρική της ελέγχθηκαν φορολογικά για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 σύμφωνα με 

τις ανωτέρω διατάξεις και χορηγήθηκαν τόσο προς την Εταιρεία όσο και προς την θυγατρική τα σχετικά 

φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 
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Όσον αφορά τις προηγούμενες χρήσεις, η μητρική εταιρεία καθώς και η θυγατρική της «VENMAN 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» έχουν ελεγχθεί 

από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2009.  

Οι σχηματισθείσες προβλέψεις φόρου που πιθανόν να προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο για την 

μοναδική ανέλεγκτη χρήση 2010, κρίνονται ικανοποιητικές και ανέρχονται για την Εταιρεία σε 36.000,00 

ευρώ και για τον Όμιλο σε 70.000,00 ευρώ.  

6.23 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30 Ιουνίου του 2014 και του 2013 αντίστοιχα, του 

Ομίλου και της Εταιρείας είναι: 

 

30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013
Υπάλληλοι 31 30 24 22
Υπάλληλοι εποχικό προσωπικό 0 2 0 2
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 187 153 149 115
Εργατοτεχνικό Εποχικό Προσωπικό 0 15 0 15
Σύνολο 218 200 173 154

   Ο ΟΜΙΛΟΣ       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.24 Επιχορηγήσεις  

Με τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 7782/1998/30-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, εντάχθηκε και εγκρίθηκε, με κωδικό έργου ΒΕΣ-06283, το επιχειρηματικό σχέδιο της 

Εταιρείας για αγορά νέου παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και μηχανογραφικού 

εξοπλισμού αναβάθμισης της συνολικής πληροφοριακής δομής της Εταιρείας, για χρηματοδότηση στο 

πρόγραμμα « Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, 

Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών » του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής – Άξονας Προτεραιότητας 

3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλησης» του ΕΣΠΑ 2007-2013, 

συνολικού προϋπολογισμού 263.511,00 ευρώ και ποσοστού επιχορήγησης 40% (105.404,40 ευρώ).  

Η Εταιρεία έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος και το ύψος των πραγματοποιηθεισών 

επενδύσεων σε σχέση με αυτό την 30.6.2014 ανήλθε σε 153.727,98 ευρώ. Το πρόγραμμα προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας χρήσης. 

 

6.25 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα υλικά, τα αποθέματα και οι υπηρεσίες προέρχονται από 

έναν αριθμό συνδεδεμένων μερών (εταιρειών) προς την Εταιρεία. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν 

μέρη στα οποία υπάρχει συμμετοχή της Εταιρείας και μέρη στα οποία συμμετέχουν τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι συναλλαγές με αυτά τα μέρη πραγματοποιούνται σε καθαρά 

εμπορική βάση και με συνήθεις εμπορικούς όρους. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή 

ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα 

που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 

μέλλον. 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης (01/01/2014) καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου 

(30.6.2014), που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, 

προς αυτή μέρη έχουν ως εξής:  
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OΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) 0,00 253,98

β) 0,00 0,00

γ) 0,00 8.390,00

δ) 0,00 0,00

ε) 0,00 195.736,34

στ) 0,00 0,00

η) 254.370,96 254.370,96

θ) 0,00 0,00

ι) 23.768,35 23.768,35

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

Απαιτήσεις

Πωλήσεις παγίων

Αγορές παγίων

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης  

Αναλυτικά οι αμοιβές και οι συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών και των μελών της διοίκησης καθώς 

και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων προς αυτούς την 30.6.2014 έχουν ως εξής : 

 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 

διοίκησης          

Εκτελεστικά µέλη 79.855,34 8.088,44 0,00 87.943,78

Μη Εκτελεστικά µέλη 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00

∆ιευθυντικά στελέχη 103.123,25 28.317,67 486,26 131.927,18

Σύνολα 217.478,59 36.406,11 486,26 254.370,96

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 

διοίκησης          

Εκτελεστικά µέλη 79.855,34 8.088,44 0,00 87.943,78

Μη Εκτελεστικά µέλη 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00

∆ιευθυντικά στελέχη 103.123,25 28.317,67 486,26 131.927,18

Σύνολα 217.478,59 36.406,11 486,26 254.370,96

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εκτελεστικά µέλη 0,00 4.876,62 0,00 4.876,62
Μη Εκτελεστικά µέλη 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιευθυντικά στελέχη 0,00 18.891,73 0,00 18.891,73

Σύνολα 0,00 23.768,35 0,00 23.768,35

Ο ΟΜΙΛΟΣ       (  Περίοδος 1/1-30/6/2014 )
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισηςΑµοιβές-Μισθοί Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ      (  Περίοδος 1/1-30/6/2014 )

Αµοιβές-Μισθοί
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων - υποχρεώσεων                           

(30.6.2014)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις 

οικογένειές τους). 

Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που περιλαμβάνονται ολικά στις ενοποιημένες Οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου απαλείφονται. 

 

Αναλυτικά οι συναλλαγές που απαλείφθηκαν κατά την περίοδο 1/1-30/6/2014 καθώς και στην αντίστοιχη 

συγκριτική περίοδο 1/1/-30/6/2013 έχουν ως εξής : 

 

1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρική VENMAN ABEE 253,98 0,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρική VENMAN ABEE 8.390,00 60,46

Πωλήσεις παγίων

Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00

Αγορές παγίων

Από θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 1.700,00

Απαιτήσεις 

Από θυγατρική VENMAN ABEE 195.736,34 207.727,44

Υποχρεώσεις 

Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00

 



 

 52 

Οι ενδοεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν απαλειφθεί στις 31.12.2013 έχουν ως εξής: 

31/12/2013

Απαιτήσεις 

Από θυγατρική VENMAN ABEE 205.743,64

Υποχρεώσεις 

Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00

 

6.26 Επιμέτρηση στην εύλογη αξία 

Τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις που επιμετρώνται σε εύλογες αξίες στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου και της 

Εταιρείας ταξινομούνται βάσει της παρακάτω ιεραρχίας σε 3 Επίπεδα για τον καθορισμό και την 

γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

• Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη 

προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

• Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία 

όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε 

έμμεσα) σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

• Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία 

τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα σε μη παρατηρήσιμα 

δεδομένα της αγοράς. Στο εν λόγω επίπεδο περιλαμβάνονται επενδύσεις των οποίων ο 

υπολογισμός της εύλογης αξίας βασίζεται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς 

(επιχειρησιακό πλάνο πενταετίας), χρησιμοποιώντας ωστόσο και παρατηρήσιμα δεδομένα της 

αγοράς (Beta, NetDebt/Enterprise Value πανομοιότυπων εταιρειών του εκάστοτε κλάδου όπως 

αυτά συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του WACC).   

 

Επιμέτρηση εύλογης αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

 

Οι πίνακες που ακολουθούν απεικονίζουν τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου 

που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 30/6/2014 και την 31/12/2013: 

 

Ποσά σε € '

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ

Οικόπεδα 0,00 0,00 13.128.817,00 13.128.817,00

Κτίρια 0,00 0,00 10.829.640,51 10.829.640,51

Καθαρή Εύλογη Αξία 0,00 0,00 23.958.457,51 23.958.457,51

Ποσά σε € '

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ

Οικόπεδα 0,00 0,00 13.128.817,00 13.128.817,00

Κτίρια 0,00 0,00 10.815.594,28 10.815.594,28

Καθαρή Εύλογη Αξία 0,00 0,00 23.944.411,28 23.944.411,28

ΟΜΙΛΟΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 30/6/2014

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2013

 

                                                                                                                                        

Η κίνηση των μη χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ταξινομηθεί στο Επίπεδο 3 του Ομίλου και της 

Εταιρίας για την χρήση 2014 και 2013 αναλύονται στην παράγραφο 6.1. Ο προσδιορισμός της εύλογης 
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αξίας των ακινήτων του επιπέδου 3 του Ομίλου και της εταιρείας, βασίζεται σε σχετική εργασία εκτίμησης 

διενεργηθείσα από ανεξάρτητο οίκο εκτιμητών ακινήτων. Η συχνότητα εκτίμησης των ανωτέρω γίνεται 

κατά βάση ανά τέσσερα χρόνια εκτός και εάν συμβεί κάποιο γεγονός όπου θα επηρεάσει σημαντικά την 

αξία με αποτέλεσμα να γίνει και εκτίμηση σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Στην χρήση 2013 και για το 

πρώτο εξάμηνο του 2014 δεν έγινε καμία εκτίμηση της αξίας των ανωτέρω. 

 

Επιμέτρηση εύλογης αξίας  χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Οι πίνακες που ακολουθούν απεικονίζουν τα  χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου 

που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 30/6/2014 και την 31/12/2013: 

 

Ποσά σε € '

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 38.901,55 0,00 0,00 38.901,55

Καθαρή Εύλογη Αξία 38.901,55 0,00 0,00 38.901,55

Ποσά σε € '

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 56.416,20 0,00 0,00 56.416,20

Καθαρή Εύλογη Αξία 56.416,20 0,00 0,00 56.416,20

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 30/6/2014

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 31/12/2013

 

 

Η κίνηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί στο Επίπεδο 1 του Ομίλου και της 

Εταιρείας για την χρήση 2014 και 2013 αναλύονται στην παράγραφο 6.6. 

 

6.27 Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων  

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30
ης

 Ιουνίου 2014 γεγονότα, 

τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. με την εξαίρεση του ακόλουθου  γεγονότος :  

 1. Την 12η Αυγούστου 2014 κατακυρώθηκε στην Εταιρεία ο διαγωνισμός  στον οποίο συμμετείχε με 

αναθέτοντα φορέα τον Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, για το έργο της εσωτερικής διακοσμητικής 

επένδυσης χώρων του Αερολιμένα Το ποσό της κατακύρωσης ανέρχεται σε 585.000 Ευρώ περίπου, η 

σχετική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός των επομένων ημερών, ενώ το συγκεκριμένο έργο 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο σύνολό του εντός της τρέχουσας χρήσης. 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΕΝΔΑΣ   Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ   Οικονομικός Διευθυντής 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 έως 30.06.2014 

 


