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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συµβούλιο της «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E.» την 14/03/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mevaco.gr Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο 

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά 

στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 

Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν 

απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις 

και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 

!
Γενικά !
Η Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005)  συντάχθηκε και 

είναι εναρµονισµένη µε βάση το πνεύµα και τα αναφερόµενα στα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εφαρµόζει η Εταιρία µας από την 1.1.2005. 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει όλες τις σηµαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να 

εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα και τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της Εταιρίας µε την επωνυµία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (διακριτικός τίτλο «MEVACO A.E»και εφεξής καλουµένη για λόγους 

συντοµίας ως «Εταιρία» ή «MEVACO» ), αλλά και του Οµίλου MEVACO, κατά την διάρκεια της 

χρήσεως 2005, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση 2006. 

Στον Όµιλο, περιλαµβάνονται πλην της Εταιρίας και oι συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες µε την 

επωνυµία «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » στην 

οποία η MEVACO συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 67% και «MEVATANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», στην οποία η MEVACO 

συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 51%.  

Δεδοµένου ότι η Εταιρία συντάσσει ενοποιηµένες και µη ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η 

παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ενιαία, πλην όµως έχει ως κύριο και πρωτεύον 

σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Οµίλου, που απαρτίζεται από την 

Εταιρία  και τις συνδεδεµένες µε αυτή ως άνω δύο (2) εταιρίες. Η όποια αναφορά σε µη 

ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα στην ανάλυση που ακολουθεί λαµβάνει χώρα στα συγκεκριµένα 

εκείνα σηµεία όπου τούτο έχει κριθεί ως σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του 

περιεχοµένου της Έκθεσης.  

!
Ανασκόπηση της Εταιρίας και του Οµίλου το 2005 

62 
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Το 2005 αποτέλεσε για τον Όµιλο µια σηµαντική χρονιά καθώς ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία, ο 

κύκλος εργασιών του Οµίλου υπερέβη τα 17 εκ. ευρώ και της Εταιρίας τα 15 εκ. ευρώ, τα δε κέρδη 

µετά από φόρους υπερέβησαν τα 1,45 εκ. ευρώ  και 1,63 εκ. ευρώ αντίστοιχα. 

Η ενίσχυση της θέσης του Οµίλου στο σύγχρονο επιχειρηµατικό χάρτη οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στην επιθετική πολιτική της MEVACO AE στον τοµέα των επενδύσεων σε µηχανολογικό εξοπλισµό 

υψηλής τεχνολογίας τελευταίας γενιάς και τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό της παραγωγικής 

δραστηριότητας της Εταιρίας, γεγονότα που συνέβαλαν στην Εταιρία να διευρύνει ακόµη 

περισσότερο το πελατολόγιο της.  

Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη υφισταµένων δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, η 

Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2005 σηµείωσε σηµαντικότατη αύξηση πωλήσεων σε τοµείς όπως  : οι 

οικιακές συσκευές (household appliances), αύξηση της τάξεως του 36%, η  επαγγελµατική ψύξη 

(commercial refrigeration) αύξηση της τάξεως του 214% και των έργων υποδοµής (κυρίως υπόγειες 

σήραγγες), αύξηση της τάξεως του 30%. 

Οι αυξήσεις των πωλήσεων στους συγκεκριµένους κλάδους οφείλεται στη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας τόσο σε ποιότητα όσο και σε τιµές, σε συνδυασµό µε την συνέπεια στην 

τήρηση των προγραµµάτων παραγωγής , που σε σηµαντικό βαθµό οφείλεται στην απόκτηση 

µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας καθώς και στην αυτοµατοποίηση της παραγωγής µε χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ροµποτικών συστηµάτων. 

Iιδιαίτερη έµφαση αξίζει να δοθεί στο ότι κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 η Εταιρία κατόρθωσε 

να κάνει εντονότερη την παρουσία της σε νέους τοµείς δραστηριότητας. Οι τοµείς αυτοί αφορούν 

κυρίως διαφήµιση δρόµου (outdoor advertising), αεροπορικό υλικό, καθώς και εξοπλισµό πρατηρίων 

υγρών καυσίµων µε κατευθείαν συνεργασίες µε µεγάλες εταιρίες πετρελαιοειδών και εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσες προοπτικές ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό κατέστη εφικτό χάρη στην εµπειρία, τις 

δοµές, αλλά και τις διαδικασίες που έχει αναπτύξει η MEVACO AE ως αποτέλεσµα της πολύχρονης 

λειτουργίας της, αλλά και στην σηµαντική επαύξηση της παραγωγικής της δυναµικότητας λόγω της 

διαρκούς αναβαθµίσεως του τεχνολογικού και εν γένει µηχανολογικού της εξοπλισµού, αναβάθµιση 

η οποία αποτελεί διαρκή επιδίωξη και στρατηγικό στόχο της διοικήσεως της Εταιρίας, όχι µόνο για 

την ίδια την Εταιρία, αλλά για το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου .    

Σε ότι αφορά τις συνδεδεµένες εταιρίες πρέπει να σηµειωθεί η σηµαντική αύξηση του κύκλου 

εργασιών της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ κατά 27,24% η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην 

παραγωγή ηλιακών συστηµάτων , ενώ όσον αφορά την εταιρία MEVATANCO ATEBE, αυτή δεν 

δραστηριοποιήθηκε στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και επικεντρώθηκε κυρίως στην οριστική 

τακτοποίηση και είσπραξη των εκκρεµών πιστοποιήσεων της συγκεκριµένης εταιρίας από την 

δραστηριότητά της στο πλαίσιο των Ολυµπιακών Έργων.    
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Λαµβάνοντας υπόψη την διεθνοποιηµένη αγορά όπου αναπτύσσεται πλέον η δραστηριότητα των 

ελληνικών εταιριών, o Όµιλος ,έχει τα τελευταία χρόνια συµπεριλάβει στους βασικούς στόχους του 

την αύξηση των πωλήσεων του σε αγορές του εξωτερικού. Το 2005 συνεχίσθηκε η σταδιακή αλλά 

σταθερή καθιέρωση στις αγορές του εξωτερικού, µε την Εταιρία να καταγράφει αύξηση των 

εξαγωγών κατά 200% και την MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ κατά   260%. Κυριότερες αγορές 

στο εξωτερικό, για την Εταιρία , κατά το 2005 ήταν η Ρουµανία, η Πολωνία, η Ρωσία και η Ισπανία 

και για την MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ η Κύπρος ,τα Σκόπια και η Βουλγαρία                                           

Η εν λόγω σηµαντική αύξηση οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην ανταγωνιστικότητα της 

Εταιρίας ακόµη και στις δύσκολες αγορές ανατολικών χωρών, λόγω και της ικανότητας 

εξυπηρέτησης των εξειδικευµένων απαιτήσεων των πελατών της. 

 Πεποίθηση της διοίκησης είναι ότι µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού της προγράµµατος για το 

2006-2007 που θα υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ η Εταιρία θα είναι σε θέση να στραφεί επιθετικότερα 

προς τις αγορές του εξωτερικού όπου αναµένονται θεαµατικότερα αποτελέσµατα συνεργασιών. 

Ήδη, όσον αφορά στον πρόγραµµα επενδύσεων, κατά την χρήση 2005 υπεβλήθη από την MEVACO 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης επενδυτική πρόταση (Πρόγραµµα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) για επενδύσεις 

σε νέο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό ύψους 4 εκ. ευρώ η οποία προβλέπεται να εγκριθεί εντός 

του µηνός Απριλίου του 2006. Το εν λόγω πρόγραµµα προβλέπει επιχορήγηση της επένδυσης σε 

ποσοστό 45%. Στο ίδιο πρόγραµµα συµµετέχει και η θυγατρική εταιρία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ µε ύψος επένδυσης 1 εκ. ευρώ και µε τα ίδιο ποσοστό επιχορήγησης. 

Αποτέλεσµα της σταθερής επενδυτικής πολιτικής της διοίκησης της MEVACO AE κατά την τελευταία 

δεκαπενταετία τόσο σε κτιριακό όσο και σε µηχανολογικό εξοπλισµό αλλά και σε ανθρώπινο 

δυναµικό µε παράλληλη διατήρηση της ευελιξίας της και της άριστης οικονοµικής της διάρθρωσης, 

ήταν η δηµιουργία µιας πρότυπης µονάδας, µοναδικής στο είδος της σε παγκόσµια κλίµακα, άκρως 

ανταγωνιστικής που σε πρώτη φάση κάλυψε ένα σηµαντικό κενό στην Ελληνική αγορά και 

παράλληλα δηµιούργησε  τις προϋποθέσεις σηµαντικής διείσδυσης και έντονης παρουσίας στις 

αγορές του εξωτερικού. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα της MEVACO AE είναι η δυνατότητα ενασχόλησής της µε ευρύτατη ποικιλία 

κατασκευών πάσης φύσεως (από µικροεξαρτήµατα ηλεκτρονικών συσκευών µέχρι βαρέως τύπου 

σιδηροκατασκευές). Ουσιαστικά η Εταιρία κινείται σε όλο το εύρος της αγοράς µε δυνατότητα 

άµεσης προσαρµογής στις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν, ώστε να ανταποκρίνεται διαχρονικά 

στις µεταβολές της ζήτησης των πελατών της καθώς και στις όποιες απαιτήσεις για καινοτόµα και 

πρωτοπόρα προϊόντα. Αποτέλεσµα της µη εξάρτησης της εταιρίας από κάποια συγκεκριµένη οµάδα 

προϊόντων είναι η συνεχής ανοδική πορεία της από ιδρύσεώς της µέχρι σήµερα, καθώς και η 

συνεχής διείσδυσή της σε νέες δραστηριότητες και εγκαταλείποντας, οποτεδήποτε κρίθηκε 

αναγκαίο, εργασίες που πιθανόν να κατέστησαν ασύµφορες λόγω ανταγωνισµού ή κρίσης στον 

συγκεκριµένο κλάδο. 
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Εν κατακλείδι ο επηρεασµός της δραστηριότητας της εταιρίας από τις οιεσδήποτε τυχόν αρνητικές 

εξελίξεις στο οικονοµικό περιβάλλον είναι σηµαντικά περιορισµένος, γεγονός που αποδεικνύεται από 

την µακρόχρονη σταθερή και διαρκώς αναπτυσσόµενη πορεία της εταιρίας. 

Στις σηµαντικές εξελίξεις κατά το 2005 συµπεριλαµβάνονται και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης του 

Οµίλου, οι οποίες συντελέσθηκαν µε στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση των εργασιών του και τον 

προσανατολισµό του σε κερδοφόρες και µε έντονη προοπτική δραστηριότητες . 

Ειδικότερα και εντός του ως άνω πλαισίου αναδιάρθρωσης , άρχισε και ολοκληρώθηκε εντός του 

2005 η µετεγκατάσταση της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ σε νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους 

5.500 τ.µ. έναντι 2.500 τ.µ.  του προηγούµενου χώρου µε στόχο την κάλυψη των αναγκών στην 

συνεχώς αυξηµένη ζήτηση σε ηλιακά συστήµατα. 

Επιπλέον στα πλαίσια  της προσπάθειας αναδιάρθρωσης του στρατηγικού της σχεδιασµού και της 

γενικότερης επενδυτικής πολιτικής στον τοµέα των συµµετοχών της σε λοιπές επιχειρήσεις, η 

Εταιρία  απεφάσισε την µεταβίβαση του συνόλου του εναποµείναντος ποσοστού συµµετοχής της 

εταιρείας στην MEVAPOWER  ΑΕ (35,09%) προκειµένου να περιορίσει τους υψηλούς κινδύνους που 

παρουσίαζε η εν λόγω δραστηριότητα τόσο λόγω των αµφίβολων αποτελεσµάτων της  όσο και της 

αδυναµίας ασκήσεως αποτελεσµατικού ελέγχου εποπτείας. 

Όπως προαναφέρθηκε, η θετική πορεία, αλλά και η επιτυχία του κατά τα άνω περιγραφέντος 

στρατηγικού σχεδιασµού αποτυπώθηκε και στα οικονοµικά  αποτελέσµατα της Εταιρίας και του 

Οµίλου για το 2005. Το 2005 αποτέλεσε µια πολύ καλή χρονιά για τον Όµιλο, που αποτυπώνεται 

στην αύξηση των µεγεθών σε ετήσια βάση, παρότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου το έτος 

2004 είχαν ενισχυθεί από την ανάληψη σηµαντικών Ολυµπιακών έργων(MEVATANCO ΑΤΕΒΕ), 

παράγων ο οποίος ήταν παροδικός και εξέλειψε στην διάρκεια της χρήσεως 2005 . Ο Όµιλος 

σηµείωσε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 12,81% και αύξηση στα αποτελέσµατα µετά φόρων και 

δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά 21,07% σε σχέση µε το 2004. Η παραπάνω αύξηση των µεγεθών 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εντυπωσιακή αύξηση των µεγεθών της Εταιρίας. 

!!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ !
Ο Όµιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την αποδοτικότητα του κάνοντας 

χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών απόδοσης που χρησιµοποιούνται διεθνώς. Συγκεκριµένα, οι 

κύριοι δείκτες  που παρακολουθεί ο Όµιλος, καθώς και η εξέλιξη των δεικτών αυτών για το 2005 και 

σε σύγκριση µε το 2004 είχε ως εξής: 

!
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Το 2005 αποτέλεσε την πρώτη οικονοµική χρήση εφαρµογής στην Ελλάδα των Διεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Ο Όµιλος έγκαιρα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες 

για τη µετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ΔΠΧΠ, ενώ η εικόνα που προέκυψε τόσο 

για την Εταιρία όσο και για τον Όµιλο, συνεπεία της µετάβασης αυτής  ήταν εµφανώς βελτιωµένη. 

Η βελτίωση αυτή είναι πρωτίστως αποτέλεσµα της αναπροσαρµογής της ακίνητης περιουσίας της 

µητρικής Εταιρίας µε βάση την εύλογη αξία (fair value) και τον λογισµό των αποσβέσεων των 

παγίων στοιχείων του Οµίλου µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των. 

Τα κυριότερα µεγέθη της χρήσης 2005, συγκριτικά µε τα αντίστοιχα µεγέθη του 2004 (σε χιλιάδες 

ευρώ), έχουν ως εξής: 

31/12/05 31/12/04 31/12/05 31/12/04
 Μικτού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως
      GROSS PROFIT MARGIN

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
Κύκλος Εργασιών

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προ αποσβέσεων
      RETURN OF INVESTMENT (ROI)
 

Κέρδη Χρήσης προ φόρων και αποσβέσεων  
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 
      RETURN ON EQUITY(ROE)

Κέρδη Χρήσης μετά από φόρους
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων
      RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (ROCE)

Κέρδη Χρήσης προ φόρων, χρηματοοικονομικων και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια=Καθαρή θέση+δανεισμός+μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -προβλέψεις 9,50% 7,08%8,53% 9,39%

6,21% 6,28% 7,08% 4,19%

12,93% 14,16% 13,68% 11,27%

25,78% 28,86%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

25,05% 26,90%

ΟΜΙΛΟΣ 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.200
4

Μεταβολή (%)

Κύκλος εργασιών 17.492,28 15.505,83 12,81%

Μικτό κέρδος 4.382,24 4.171,44 5,05%

Αποτελέσµατα προ φόρων, 
αποσβέσεων ,χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

3.167,02 3.283,60 -0,04%

Κέρδη προ φόρων 2.190,45 2.450,12 -10,60%

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από 
φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας

1.532,89 1.266,15 21,07%

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από 
φόρους

1.459,97 1.435,63 1,70%
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Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιµετώπισής τους από την 
Εταιρία  και ευρύτερα τον Όµιλο, ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες 
από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: !

Περιθώριο EBITDA % 18,11% 21,18%

Καθαρό περιθώριο κέρδους % 8,35% 9,26%

ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.200
4

Μεταβολή (%)

Κύκλος εργασιών 15.081,33 11.561,31 30,45%

Μικτό κέρδος 3.888,36 3.336,53 16,54%

Αποτελέσµατα προ φόρων, 
αποσβέσεων ,χρηµατοοικονοµικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

3.228,93 2.507,50 28,77%

Κέρδη προ φόρων 2.358,67 1.763,69 33,74%

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από 
φόρους

1.634,72 929,70 75,83%

Περιθώριο EBITDA % 21,41% 21,69%

Καθαρό περιθώριο κέρδους % 10,84% 8,04%

Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρίας

1. Επιτοκιακός κίνδυνος  
(επιδρά στο κόστος χρηµατοδότησης)

Η ύπαρξη  πολύ χαµηλού ύψους 
τραπεζικού δανεισµού 
(µόνο µακροπρόθεσµος ) αποτελεί το 
αντιστάθµ ισµα στον αναφερόµενο 
κίνδυνο  (σχεδόν  µηδενικός ).

2. Κίνδυνος ρευστότητας Η δυνατότητα άντλησης λόγω των 
προαναφερθέντων από την Εταιρία 
τραπεζικών κεφαλαίων µηδενίζει τον 
κίνδυνο αυτό .

3. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Δεν  υπάρχει. Το νόµισµα συναλλαγών 
της εταιρίας είναι µόνο το ευρώ .

P  10
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2005



!

!
Όσον αφορά στην πορεία της µετοχής του Οµίλου, κατά το 2005 η τιµή της σηµείωσε αύξηση της 

τάξης 2,65%, η δε τιµή κλεισίµατος της την τελευταία συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών  

την 31.12.2005 ανήλθε σε 1,94 ευρώ.  

!
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 !
Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ο Όµιλος MEVACO το 2005 µέσω των στρατηγικών του επιλογών 

ενίσχυσε τη δυναµική του, προώθησε την παρουσία του στον τοµέα των µεταλλουργικών 

προϊόντων και διεύρυνε τη δραστηριότητά του σε νέους τοµείς.  

Εργαζόµενοι, µε αποτελεσµατικότητα θα εξακολουθήσουµε να προωθούµε και το 2006 το στόχο 

µας της περαιτέρω ανάπτυξης, επέκτασης και διεύρυνσης των δράσεών µας, και κατ’ επέκταση των 

θετικών οικονοµικών δεδοµένων και των µακροχρόνιων προοπτικών του Οµίλου. 

Για το 2006 οι εκτιµήσεις της διοίκησης είναι θετικές, µε βάση τα σηµερινά υπάρχοντα δεδοµένα και 

µε δεδοµένη την δυναµική που εµφανίζει η Εταιρία και ο Όµιλος στην διάρκεια των τελευταίων 2 

χρήσεων.  

Η Διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η ισχυρή επιχειρηµατική δοµή που δηµιουργήθηκε τα τελευταία 

χρόνια, οι σηµαντικές επενδύσεις που πραγµατοποίησε σε κτιριακό και ιδίως σε µηχανολογικό 

4. Αύξηση τιµών πρώτων υλών Δυνατότητα µετακύλισης της αύξησης 
α υ τ ή ς σ τ η τ ι µ ή π ώ λ η σ η ς τ ω ν 
παραγοµ έ νων λόγω του τρόπου 
παραγωγής και λειτουργίας της εταιρίας 
(κατά παραγγελία).

5. Ενίσχυση ανταγωνισµού από εγχώριες και 
αλλοδαπές  επιχειρήσεις 

Η καθετοποιηµένη µορφή της εταιρίας της 
επιτρέπει να αντιµετωπίζει  µε το 
καλύτερο δυνατό τρόπο πιθανούς 
ανταγωνιστές.

6. Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης 
καταναλωτικής ύφεσης                                                                  

Δεν υπάρχει λόγω του γεγονότος ότι η 
εταιρία δεν παράγει συγκεκριµένο 
καταναλωτ ικό προ ϊόν αλλά ε ί να ι 
τροφοδότης κατόπιν παραγγελίας άλλων 
βιοµηχανιών παραγωγής ποικ ίλων 
προϊόντων και λόγω της ανεπτυγµένης 
ευελιξίας και προσαρµοστικότητας της 
που της παρέχει την δυνατότητα να 
διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους τοµείς 
µ ε γαλύτ ερου ε νδ ι αφέροντο ς κα ι 
καλύτερων προοπτικών.
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εξοπλισµό, και πάντοτε σε συνδυασµό µε την προσήλωσή της σε συγκεκριµένους στρατηγικούς 

στόχους, παρέχουν τη σταθερή βάση για την συνέχιση και ενδυνάµωση της µέχρι σήµερα σταθερής 

αναπτυξιακής της πορείας προς όφελος των πελατών, των εργαζοµένων, των συνεργατών και των 

µετόχων της. 

Ειδικότερα, το 2006 δραστηριοποιούµαστε µε στόχο τη συνεχή και διατηρήσιµη ανάπτυξη της 

Εταιρίας και του Οµίλου, έχοντας χαράξει τους εξής βασικούς άξονες στρατηγικής: 

• Περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στον εσωτερικό τοµέα  

• Συστηµατική υλοποίηση της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρείας για την δραστηριοποίησή 

της σε εξειδικευµένους τοµείς υψηλής τεχνολογίας.  

• Βελτίωση και αναβάθµιση της ποικιλίας των παρεχοµένων προϊόντων  

• Συνέχιση της πολιτικής αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του µηχανολογικού εξοπλισµού, 

και ιδιαιτέρα της απόκτησης µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας µε χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ροµποτικών συστηµάτων τα οποία επιτρέπουν την πληρέστερη 

αυτοµατοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. 

•  Επιµόρφωση του ανθρωπίνου δυναµικού και ιδίως του στελεχιακού δυναµικού της εταιρείας   

• Διαρκής επισκόπηση και εφόσον είναι αναγκαίο αναθεώρηση  του συνόλου των συµµετοχών 

της Εταιρίας µε στόχο την επωφελέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της 

Εταιρίας  

• Επαύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, µε την αύξηση του αριθµού των γραµµών 

παραγωγής   

• Διαρκής βελτίωση της υφιστάµενης οργανωτικής δοµής µε στόχο την  περαιτέρω αύξηση 

της αποτελεσµατικότητας, την συνεχή και αυξανόµενη διάχυση της ενηµέρωσης – 

πληροφόρησης σε όλες τις βαθµίδες της εταιρίας και του Οµίλου και τέλος την περαιτέρω 

µείωση του κόστους  

!
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ !
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από 

την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.  Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο 

κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, 

στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των 

συµφερόντων των µετόχων της και όλων όσοι συνδέονται µε τη λειτουργία της. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της MEVACO  είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής 

Διακυβερνήσεως του Οµίλου. Σήµερα απαρτίζεται από 4 εκτελεστικά και 3 µη εκτελεστικά µέλη. Από 

τα µη εκτελεστικά µέλη τα 2 πληρούν τις προϋποθέσεις , µε βάση τις οποίες, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, αποκαλούνται «ανεξάρτητα».  
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Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού 

Συµβουλίου και έχει ως αποστολή την αντικειµενική διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων 

και την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συµβουλίου. Στις 

αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους κανόνες της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της MEVACO αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα η οποία 

αναφέρεται στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η 

αξιολόγηση και βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς 

επίσης η εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις θεσµοθετηµένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές 

οροθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρίας, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 

κανονιστικές  διατάξεις. 

Η MEVACO διαθέτει  υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Γεώργιος 
Μπακοδήµος µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. !
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ !
Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η διοίκηση της εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων την 
αποδοτικότητα του Οµίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανοµή 
µερίσµατος ίσου µε 0,07€ / µετοχή ποσό ισόποσο µε το αντίστοιχο µέρισµα της χρήσης 2004. !
Ασπρόπυργος,  14 Μαρτίου 2006  

!
Δηµήτριος Κωστόπουλος 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ !
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση αποτελείται από (9) σελίδες και είναι εκείνη που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία 22.3.2006. !!

Αθήνα 22 Μαρτίου 2006 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ !
Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 
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!
ΣΟΛ αεοε !!!!!

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

!!
Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας 

 «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ» !
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας 
«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 
2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η 
δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 
καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.  !
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα 
µε τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του 
ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την 
εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις 
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει 
την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της 
Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και 
τη συµφωνία του περιεχοµένου  της Έκθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές 
καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την 
διαµόρφωση της γνώµης µας.  !
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική θέση της εταιρείας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την 31 
Δεκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου καθώς και τις 
µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας και του Οµίλου της χρήσεως 
που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης 
του Διοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. !!

Αθήνα 22 Μαρτίου 2006 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 
ΣΟΛ αεοε !!

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

!
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Ισολογισµός 

!
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Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

P  

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας 

!
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
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!
1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 

!
1.1 Γενικές Πληροφορίες 

!
Ίδρυση της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. το 1993 µετα από την συγχώνευση των 

εταιρειών: (α) ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. µε διακριτικό τίτλο MEVACO Ε.Π.Ε., η 

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

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

!
Η MEVACO το 1993 µεταφέρεται σε ιδιόκτητους χώρους στη βιοµηχανική περιοχή Ασπροπύργου 

και εξοπλίζεται µε υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό που της έδωσε µια σηµαντική ώθηση 

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

!
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2005 

(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την χρήση 31 Δεκεµβρίου 2004) εγκρίθηκαν από 

το Δ.Σ. στις 14 Μαρτίου 2006. 

!
Σηµείωση: Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικώς αποδεκτές 

λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 

αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ,την γνωστοποίηση 

ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 

και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. 

Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

διεύθυνσης της Εταιρίας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς του υπολογισµούς. 

!
1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

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

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

σηµαντική τεχνογνωσία και παραγωγική ευελιξία, η MEVACO AE διαθέτει πρωτοποριακές 

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 
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!
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.  

H εταιρία ακολουθώντας την επιθετική πολιτική της στον τοµέα των επενδύσεων, για την 

αντιµετώπιση των συνεχώς αυξανοµένων απαιτήσεων της αγοράς, προχωρεί σε επενδύσεις οι 

οποίες αναµένεται να συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, στην περαιτέρω 

ευελιξία και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας στην ταχύτερη προσαρµογής στις 

απαιτήσεις των πελατών, καθώς και στην δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλότερης 

ποιοτικής στάθµης. 

!
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

!
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΜEVACO Α.B.E.Ε. την 31η Δεκεµβρίου 2005 

(ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και την 31 

Δεκεµβρίου 2005, έχουν συνταχθεί µε βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή 

τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 

τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες 

µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

!
Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 

2005». Ο Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα: 

Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων

Δ.Λ.Π. 2 Αποθέµατα

Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών 

Δ.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις 

Λογιστικές Μεθόδους

Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

Δ.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια
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Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος

Δ.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια

Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 

Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα

Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους

Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης

Δ.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος

Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών

Δ.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης 

προσωπικού

Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε 

θυγατρικές

Δ.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες

Δ.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες

Δ.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των 

οµοίων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

Δ.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες

Δ.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση

Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή

Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Δ.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού

Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις

Δ.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού

Δ.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα

Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία

Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των Δ.Π.Χ.Π.

Δ.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης 

Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων

Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια
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!
Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ΔΠΧΠ», γιατί 

αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε 

αυτή την βάση. 

!
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους 

που παρουσιάζονται. 

!
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση 

εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σηµαντικές 

παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρίας έχουν 

επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

!
!
3. Βασικές λογιστικές αρχές 

!
Σηµείωση: Οι οικονοµικές καταστάσεις της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ AΒΕE και του Οµίλου 

έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέχρι και την 31.12.2004.Τα 

πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένες περιοχές από τα ΔΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 

επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα ΔΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές 

εκτιµήσεις . 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και 

τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες  

!
3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΔΕΕΧΠ 

!
Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει 

µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν κοµµάτι του «IFRS 

Stable Platform 2005». Τα ΔΠΧΠ και οι ΔΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.  Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση 

αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: 

- ΔΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 

Δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

- ΔΕΕΧΠ 3. Δικαιώµατα εκποµπής αερίων 

Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες
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Δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

- ΔΕΕΧΠ 4. Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση 

Δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

!
- ΔΕΕΧΠ 5. Δικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, 

ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

Δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

!
!
3.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

!
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές 

!
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή µεταλλικών προϊόντων. Γεωγραφικά ο Όµιλος 

δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωζώνη και σε Λοιπές Χώρες. 

!
!
3.2 Ενοποίηση 

!
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη 

εταιρία (µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρίας στην οποία 

έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. 

Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η 

ΜEVACO A.E αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών 

δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο 

επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε την µέθοδο της 

εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται 

από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

!
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος 

κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των 
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!
µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της 

ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή.  Τα εξατοµικευµένα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία 

επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως 

του ποσοστού συµµετοχής.  Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων 

που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο 

από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα 

στα αποτελέσµατα. 

!
Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία 

µετάβασης του Οµίλου στα ΔΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ΔΠΧΠ 1 

και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης 

η Εταιρία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από 

την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΔΠΧΠ, ούτε  την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία 

που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ΔΠΧΠ 1, 

υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο 

που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου 

πριν την µετάβαση στα ΔΠΧΠ.  

!
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 

εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται.  Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, 

εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου 

ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες 

µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

!
Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική 

επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε 

συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το 

κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και 50% δικαιωµάτων ψήφου µιας εταιρίας σε συνδυασµό µε 

την άσκηση δεσπόζουσας επιρροής σ’ αυτήν (κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση της ή στην 

λειτουργία της ) υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της 

επενδύτριας επιχείρησης στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης επιχείρησης και 

µειώνεται µε τα λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα. 
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Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή µειώνει την αξία της συµµετοχής µε επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων χρήσης, όταν µειώνεται η αξία της. Ο Όµιλος εφαρµόζοντας το Δ.Π.Χ.Π. 3 δεν 

διενεργεί αποσβέσεις και η υπεραξία που θα προκύψει από µελλοντικές αποκτήσεις θυγατρικών θα 

εµφανίζεται στο αναπόσβεστο κόστος της, µείον οποιεσδήποτε µειώσεις της αξίας της. 

!
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την 

εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν την 

λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις 

ζηµίες σε µία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, 

συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει 

περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ µέρους 

της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα. 

!
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις.  Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 

ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 

υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

!
!
3.3 Δοµή του Οµίλου 

!
Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/12/2005 έχει ως εξής:  

!
!
!
!

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΠΟΣΟΣΤΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E ΜΗΤΡΙΚΗ  

MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ A.B.E.E ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 67%

MEVATANCO ELECTRONICS A.T.E.B.E ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 51%
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3.4 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

!
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του 

νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος 

(λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που 

είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρίας και όλων των 

θυγατρικών της. 

!
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των 

ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

!
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 

νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης 

αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

!
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα (οι οποίες αποτελούν κατά 

κανόνα αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων της µητρικής), µετατρέπονται στο νόµισµα 

λειτουργίας µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ 

τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, 

συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της εύλογης αξίας, που 

προκύπτουν κατά την ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

!
!
!
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!
3.5 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

!
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 

τους ή στις Δίκαιες αξίες όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνίες 

µετάβασης, µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις 

των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

!
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου 

και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

!
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

!
Κτίρια 10-65 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισµός 10-25 έτη

Αυτοκίνητα 6-10 έτη

Λοιπός εξοπλισµός 3-10 έτη
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο 

στα αποτελέσµατα. 

!
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι 

επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

!
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του 

προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

!
!
3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

!
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται τα Εσωτερικά Δηµιουργούµενα Άϋλα 

Περιουσιακά στοιχεία , το λογισµικό και η υπεραξία. 

!
Εσωτερικά Δηµιουργούµενα Άυλα Περιουσιακά: Είναι τα περιουσιακά στοιχεία που 

προέρχονται από ανάπτυξη (ή από τη φάση ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράµµατος) και 

καταχωρούνται όταν και µόνον όταν, µία επιχείρηση µπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα: 

!
(α) Την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να 

είναι διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση. 

(β) Την πρόθεση της να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο  και να χρησιµοποιήσει ή 

πωλήσει αυτό. 

(γ) Την ικανότητα της να χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

(δ) Πως το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. 

Μεταξύ άλλων, η επιχείρηση πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη µιας αγοράς για το προϊόν του 

άυλου περιουσιακού στοιχείου  ή για το ίδιο το άυλο περιουσιακό στοιχείο  ή, αν πρόκειται 

να χρησιµοποιείται εσωτερικώς, τη χρησιµότητα του άυλου περιουσιακού στοιχείου . 

(ε) Τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων για να 

ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσει ή πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο.  
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(στ)Την ικανότητα της να αποτιµά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άυλο περιουσιακό 

στοιχείο, κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως του. !
Το κόστος του εσωτερικώς δηµιουργούµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνει όλες τις 

δαπάνες που µπορεί άµεσα να αποδοθούν ή να κατανεµηθούν επάνω σε µία λογική και συνεπή 

βάση, για τη δηµιουργία, την παραγωγή και προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου  για τη 

χρήση που προορίζεται αυτό. Το κόστος περιλαµβάνει, κατά περίπτωση: 

!
(α) Δαπάνες υλικών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ή αναλίσκονται για τη δηµιουργία 

του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

(β) Τους µισθούς, ηµεροµίσθια και άλλα σχετικά  κόστη προσωπικού άµεσα απασχολούµενου για 

τη δηµιουργία του περιουσιακού στοιχείου. 

(γ) Κάθε δαπάνη που είναι άµεσα αποδοτέα στη δηµιουργία του περιουσιακού στοιχείου, όπως 

αµοιβές για κατοχύρωση ενός νοµικού δικαιώµατος και η απόσβεση διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας και αδειών που χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν το περιουσιακό 

στοιχείο. 

(δ) Γενικά  κόστη που είναι αναγκαία για να δηµιουργήσουν το περιουσιακό στοιχείο και που 

µπορεί να κατανεµηθούν πάνω σε µία λογική και σταθερή βάση στο περιουσιακό στοιχείο 

(για παράδειγµα, µία κατανοµή της  απόσβεσης των ενσώµατων παγίων, ασφαλίστρων και 

ενοικίων). Κατανοµές  του γενικού κόστους  γίνονται πάνω σε βάσεις όµοιες µε εκείνες που 

χρησιµοποιούνται στην κατανοµή  του γενικού κόστους στα αποθέµατα ( Δ.Λ.Π. 2 

«Αποθέµατα»).  Το Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισµού», καθιερώνει κριτήρια για την 

καταχώρηση του τόκου ως ενός συνθετικού στοιχείου του κόστους ενός εσωτερικώς 

δηµιουργούµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

Μετά την αρχική καταχώρηση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος 

του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών 

η οποία µε βάση την προσδοκώµενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου καθώς και την περίοδο 

ελέγχου του σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις εκτιµήθηκε από την Διοίκηση της εταιρίας σε 10 

έτη. 

!
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 

στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 2 έως 6 έτη. 
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Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού 

και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η 

εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την 

απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι 

ίσο µε το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα 

στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας 

εταιρείας . 

!
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές 

λόγω µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν 

µείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το 

Δ.Λ.Π. 36. 

!
Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα 

ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της 

απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης 

ως κέρδος , οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό. 

!
3.7 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

!
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία 

τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής 

πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της 

Μονάδας Δηµιουργίας Ταµιακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

!
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 

στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 
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ταµιακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 

ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

!
3.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

!
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε 

µια άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την 

ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

!
i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά 

µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την 

επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

!
Στον Ισολογισµό του Οµίλου οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων 

απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο 

«Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

  

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 

!
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά 

από το κράτος,  
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γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

!
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 

λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

!
iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

!
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να 

τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 

!
Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες. 

!
iv) Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

!
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων 

κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται 

στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 

αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πώληση το στοιχείο. Οι 

επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 

συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για 

τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι 

επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 

µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές 

που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου. 
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Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην 

εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την 

περίοδο που προκύπτουν. 

!
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 

ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση 

ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν 

ταξινοµηθεί στην κατηγορία Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων 

η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 

τους. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 

αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης 

αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια 

κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα.  

!
3.9 Αποθέµατα  

!
Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης 

στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα 

πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

!
3.10 Εµπορικές απαιτήσεις 

!
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού 

επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη 

αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το 

στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των 

µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό 
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αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές 

αποµείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα.  

!
3.11 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων 

!
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων. 

!
3.12 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς 

πώληση 

!
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που ο Όµιλος σκοπεύει να 

πουλήσει εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως “κρατούµενα προς πώληση”.  

!
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” αποτιµώνται στη 

χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως 

κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το 

κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίµηση των “κρατουµένων προς 

πώληση” περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, 

αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

!
Ο Όµιλος δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς 

πώληση. 

!
3.13 Μετοχικό κεφάλαιο 

!
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση 

του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 
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σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος 

κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

!
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεµατικό υπέρ το άρτιο) . 

!
3.14 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

!
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί 

ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος 

αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

!
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του 

φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

!
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα 

φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των 

φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

!
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 

λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε 

συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε 

ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

!
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 
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διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία 

του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της 

ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

!
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

!
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την 

περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι 

πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

!
Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που 

επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, 

όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική 

αλλαγή στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του 

σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 

!
3.15 Παροχές στο προσωπικό 

!
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές 

λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευµένες. Η εταιρία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα 

παροχών προς του εργαζοµένους της. Το µόνο πρόγραµµα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο 

παρελθόν είναι η συµβατική υποχρέωση ( µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν2112/20) για 

παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί 

απαραίτητα βάση αναλογιστικής µελέτης.  

!
3.16 Επιχορηγήσεις 

!
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Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια: α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να 

συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της 

επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο 

συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα 

αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

!
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα 

έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

!
3.17 Προβλέψεις 

!
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων 

και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται 

προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι 

πιθανή. 

!
3.18 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

!
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία ετοίµων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα 

διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 

εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίµων 

προϊόντων αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε 

σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας 

και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, 

η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα 

αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της 

αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα 

είσπραξής τους. 

!
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά 

το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

!
3.19 Μισθώσεις 

!
Εταιρία Οµίλου ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον 

Όµιλος όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του 

ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου 

αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε 

την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της 

παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης 

και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, 

καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 

χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των 

παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

!
Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους 

κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές 

µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα 

που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά 

κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

!
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3.20 Διανοµή µερισµάτων 

!
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

!
!
4. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

!
Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

!
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε έναν και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα τις µεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσµατα του οµίλου αναφέρονται σε έσοδα από 

µεταλλικές κατασκευές στο σύνολο τους. 

!
Δευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 

!
Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα.  Οι περιοχές 

δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες.  

!
Οι πωλήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 

!

P  

!
P  40

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2005



!
5. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

!
5.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

!
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα µηχανήµατα αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα 

ΔΠΧΠ (01/01/2004) στην «δίκαιη αξία» (fair value) αυτών , σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 

1. Ως «δίκαιη αξία»  θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης στα ΔΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών. Η 

εταιρία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα επανεκτιµά την παραπάνω κατηγορία παγίων της. Για τα 

λοιπά περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιµη ζωή τους και η υπολειµµατική αξία τους 

και σύµφωνα µε αυτά θα διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις. 

!
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων 

του ενεργητικού έναντι δανεισµού. 

P  

!
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!
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!

P  !
5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

P  
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!

P  !
Τα ανωτέρω ποσά προσθηκών προέρχονται κυρίως από κονδύλια της µητρικής εταιρίας του 

οµίλου.  

P  !

P  
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5.3 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις-Διαθέσιµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

προς πώληση 

!
Το  ποσό στον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31.12.2004 αφορά την εταιρία MEVAPOWER A.E η 

οποία µέχρι και την χρήση 2004 η ενοποιούνταν µε την µέθοδο της καθαρής θέσης . 

Η σχετική ανάλυση των κονδυλίων παρουσιάζεται  στον κατωτέρω πίνακα και έχει ως εξής: 

!

!
Η  επένδυση στο α΄ τρίµηνο του 2005 µεταφέρθηκε στην κατηγορία «Διαθέσιµα χρηµατ/κα 

στοιχεία προς πώληση» και δεν ενοποιήθηκε καθώς στις 9.6.2005 πωλήθηκε στο σύνολο της . Το 

τίµηµα της αναφερόµενης πώλησης ανήλθε στο ποσό των € 210.227,50 και προέκυψε συνολική 

ζηµία ποσού € 107.715,59 (από αποµείωση στις 31.3.2005 € 105.000,00 και από την πώληση στις 

9.6.2005 € 2.715,59) 

!
Παραθέτουµε ενδεικτικά οικονοµικά στοιχεία της 31.12.2004 για την παραπάνω αναφερόµενη 

εταιρία . 

!

P  

!
!
!
!

31.12.2005 31.12.2004

Αρχή περιόδου 373.432,89 407.628,36

Μείον µεταβολή από την µη ενοποίηση της 
εταιρίας καταχωρηθείσας απευθείας στην 
καθαρή θέση

(55.489,80) -

Μείον αξία πώλησης επένδυσης (210.227,50) -

Ζηµία αποµείωσης στα αποτελέσµατα χρήσης (105.000,00) (34.195,47)

Ζηµία πώλησης  στα αποτελέσµατα χρήσης (2.715,59)
- 

Υπόλοιπο λήξεως 0,00 373.432,89
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!
5.4 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

!
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

P  

!
Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται ο Όµιλος είναι για το 2005 ίσος µε 32%. 

!
Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα 

όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

!
5.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

!
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

P  

Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. Λόγω µη 

σηµαντικότητας των ποσών αυτών δεν έχει διενεργηθεί προεξόφληση στην παρούσα αξία. 
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!
5.6 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

!

P  

!
5.7 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

!
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

P  

!
Η µητρική εταιρία διενήργησε για την χρήση 1.1.2005-31.12.2005 συµπληρωµατική αποµείωση 

για πελάτες ποσού € 89.763,50. 

!
5.8 Λοιπές απαιτήσεις 

!
Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

P  
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!
5.9 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

!
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως 

εξής: 

P  !
!
5.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

!

P  !!
5.11 Ίδια κεφάλαια 

!
i) Μετοχικό κεφάλαιο 

!

P  

!
Η µετοχή της MEVACO A.E  είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε 

ονοµαστική αξία 0,45 ευρώ ανά µετοχή.  

Το υπέρ το άρτιο αποθεµατικό κεφάλαιο του Οµίλου ποσού 7.626.118,86 ευρώ προέκυψε από την 

έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας.  

!
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!!
ii) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 

!
Η ανάλυση των αποθεµατικών εύλογης αξίας όσον αφορά τον Όµιλο έχει ως ακολούθως: 

!  

!
Το παραπάνω αποθεµατικό προέρχεται στο σύνολο του από την µητρική εταιρία του οµίλου. 

  

iii) Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

!

P  
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!!
Τα ειδικά και λοιπά αποθεµατικά είναι πλήρως φορολογηµένα και ελεύθερα προς διανοµή κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 

!
5.12 Δανειακές υποχρεώσεις 

!

P  

!
5.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

P  !
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι 

τα παρακάτω: 
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!

P  

Η πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού επανεξετάζεται  σε ετήσια βάση. 

!
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

P  

!
!
5.14 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

!
Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας έχει ως εξής: 

!

P  !
!
5.15 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

!
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου 

και της Εταιρίας έχει ως εξής: 

!

31/12/2005 31/12/2004

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,5% 4,5%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,0% 4,0%

Πληθωρισµός 2,5% 2,5%
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!

P  

!
!!!
5.16 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

!
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας χωρίζονται σε υποχρεώσεις 

από φόρους και υποχρέωση σε έξοδο φόρου που αναλογεί στην τρέχουσα χρήση  και αναλύονται 

ως εξής: 

P  !!
5.17 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

!
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

P  

!
5.18 Κόστος πωληθέντων 

!
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
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!

P  

5.19 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης /ερευνών 

!

P  

!
!

P  

!
!
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!

P  

!
!!
5.20 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

!
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης για το  2005 και 2004 έχουν ως εξής: 

P  

!
Στις προηγούµενες ενδιάµεσες καταστάσεις τα έκτακτα έξοδα απεικονίζονταν στα έξοδα 

Διοίκησης. 

!
5.21 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

!
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!

P  

!
5.22 Φόρος εισοδήµατος 

!

P  !
!
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!
5.23 Κέρδη ανά µετοχή 

!
Για τον προσδιορισµό των κερδών ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος αριθµός 

τους επί του συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές) 

!

P  !!
!
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!

5.24 Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ΔΠΧΠ 

!

P  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!

P  

!
!
Σηµαντικότερες επισηµάνσεις από την µετατροπή της εταιρείας στα ΔΠΧΠ.  

!
(1) – Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού 

την 31η Δεκεµβρίου 2005 

!
Τα οικόπεδα και  τα κτίρια αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΔΠΧΠ (1/1/2004) 

στην δίκαιη αξία (fair value), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Ως «δίκαιη αξία»  θεωρείται η 

εύλογη αξία  κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΔΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε µετά από 

µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών. 

!
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!
Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού  αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης 

τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των παγίων αυτών 

επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή µείον την υπολειµµατική αξία τους.  

!
!
(2) – Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

!
Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές ο Όµιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της 

νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο  προσωπικό 

που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.  

Συγκεκριµένα, σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών 

µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 

19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων 

κάθε επιχείρησης. Η βασική ηµεροµηνία που χρησιµοποιήθηκε ως ηµεροµηνία αναλογιστικής 

αποτίµησης των διαφόρων µεγεθών είναι η 31/12/2004 (ή ισοδύναµα η 01/01/2005). Για τον 

υπολογισµό της αντίστοιχης υποχρέωσης την 01/01/2004 χρησιµοποιήθηκαν οι αντίστοιχες 

αναλογιστικές υποθέσεις – παραδοχές. 

!
(3) – Μη αναγνώριση διαφορών ενοποίησης ως Goodwill 

!
Ο Όµιλος επέλεξε, σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 1, να µην εφαρµόσει αναδροµικά το ΔΠΧΠ 3 

«Ενοποίηση Επιχειρήσεων» και να µην επαναπροσδιορίσει την υπεραξία που προέκυψε από τις 

εξαγορές θυγατρικών πριν την ηµεροµηνία µετάβασης στα νέα πρότυπα.  

!
(4) – Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους από 

την Γ.Σ. 

!
Σε αντίθεση µε τις προηγούµενα ισχύουσες λογιστικές αρχές, τα πληρωτέα µερίσµατα 

αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της προτεινόµενης διανοµής του 

Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

!
(5) – Γενικές Προβλέψεις (επισφαλών απαιτήσεων κλπ) 

!
Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης διενεργήθηκαν σωρευτικά προβλέψεις  σε θυγατρικές εταιρείες 

του Οµίλου και τις µητρικής σε βάρος των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων. Οι προβλέψεις 

στηρίχθηκαν στα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονοµικών 
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!
καταστάσεων (όπως δηµοσιεύθηκαν σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης). 

5.25 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

P  

P  

P  
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!

P  

Οι παραπάνω συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία 

του Οµίλου. 

5.26 Μερίσµατα – Αµοιβές Διοικητικού Συµβουλίου 

!
Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της χρήσης προχώρησε σε πληρωµές µερισµάτων και αµοιβές 
Διοικητικού Συµβουλίου ποσού €  788.683,05 και  €  35.000,00 αντίστοιχα. !
5.27 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

!
H µητρική Εταιρία στα πλαίσια της εύρυθµης λειτουργίας των συνδεµένων εταιριών της έχει 

εγγυηθεί υπέρ αυτών για την χρηµατοδότηση τους από Τράπεζες έως το ποσό των 1,3 

εκατοµµυρίων ευρώ. Από την παροχή αυτή δεν αναµένονται επιβαρύνσεις. Η εξυπηρέτηση των 

δανείων διενεργείται κανονικά . 

!
5.28  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

!
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου έχουν ως εξής: 

Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2004 και 2005, η Mevaco Βορείου 

Ελλάδος ΑΒΕΕ για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005 και η Mevatanco Electronics ΑΤΕΒΕ από τη 

σύστασή της (2002) µέχρι και σήµερα . Η ήδη σχηµατισθείσα πρόβλεψη φόρου που πιθανόν να 

προκύψει από φορολογικό έλεγχο κρίνεται ικανοποιητική. 

!
5.29 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρίας στο τέλος της χρήσης 

του 2005 και 2004, ήταν: 

!
                           Ο ΟΜΙΛΟΣ             Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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!

!
!
5.30 Παροχές προς τη Διοίκηση της εταιρίας 

!

!!
5.31 Πρόταση Διανοµής Χρήσης 2005 

!
Η πρόταση του διοικητικού συµβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η 
διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2005 συνολικού ποσού € 735.000,00 που 
αντιστοιχεί σε €0,07 ανά µετοχή, έναντι καταβληθέντος επίσης µερίσµατος € 0,07 ανά µετοχή για 
την χρήση 2004.  !
!
5.32 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

!
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρία, στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

!
!

31/12/200

5

31/12/200

4

31/12/2005 31/12/2004

Υπάλληλοι 24 24 21 20 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 155 135 131 111 

Σύνολο 179 159 152 131

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Αµο ιβέ ς κα ι άλλες βραχυπρόθεσµε ς 
εργασιακές παροχές 272.000,00 322.600,00 218.000,00 221.600,00
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