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Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Γενικά 
 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006)  συντάχθηκε και 

είναι εναρµονισµένη µε βάση το πνεύµα και τα αναφερόµενα στα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 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 καλούµενη για λόγους 

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

χρήσεως 2006, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την χρήση 2007. 

 

Στον Όµιλο, περιλαµβάνονται πλην της Εταιρίας και η συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρία µε την 

επωνυµία «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » στην 

οποία η MEVACO συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 67%,  ενώ δεν περιλαµβάνεται πλέον η 

εταιρία «MEVATANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», στην οποία η MEVACO συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 51% 

καθώς σύµφωνα µε την από 22 Αυγούστου 2006 οµόφωνη απόφαση της καθολικής Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφασίσθηκε η λύση της και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση.   

Σηµειώνεται , αναφορικά µε την εν λόγω τελευταία υπό εκκαθάριση εταιρία,  ότι µε την µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 4054/13.9.2006 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής 

/∆ιεύθυνση  Εµπορίου και Τουρισµού /Τµήµα ΑΕ, καταχωρήθηκε  στο ΜΑΕ  η ως άνω από 22 

Αυγούστου 2006 οµόφωνη απόφαση της καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

.  

Ο αρχικός ισολογισµός εκκαθάρισης της 13.9.2006 (1.1-13.9.2006) δηµοσιεύθηκε νοµίµως στις 

Εφηµερίδες «ΚΕΡ∆ΟΣ», «ΛΟΓΟΣ» και «ΘΡΙΑΣΙΟ» και αναρτήθηκε στην διεύθυνση διαδικτύου της 

εταιρείας (www.mevaco.gr). Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. 

∆εδοµένου ότι η Εταιρία συντάσσει ενοποιηµένες και µη ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η 

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

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

Εταιρία  και την συνδεδεµένη µε αυτή ως άνω εταιρία. Η όποια αναφορά σε µη ενοποιηµένα 

οικονοµικά δεδοµένα στην ανάλυση που ακολουθεί λαµβάνει χώρα στα συγκεκριµένα εκείνα σηµεία 

http://www.mevaco.gr/
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όπου τούτο έχει κριθεί ως σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της 

Έκθεσης.  

Eπισηµαίνεται τέλος ότι στην παρούσα Έκθεση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  περιλαµβάνεται σε 

ιδιαίτερο κεφάλαιο στο τέλος αυτής και η προβλεποµένη από το άρθρο 11α του ν. 3371/2005 

επεξηγηµατική έκθεση, η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες για όλα τα θέµατα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου   

 
Ανασκόπηση της Εταιρίας και του Οµίλου το 2006 
 

Το 2006 κατεγράφησαν τόσο για την µητρική Εταιρία όσο και για τον Όµιλο νέα υψηλά επίπεδα 

όσον αφορά τόσο τον κύκλο εργασιών, όσο και τα µετά φόρων κέρδη. 

Πιο συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε 24,8 εκ. € (αύξηση 41,78 % σε σχέση 

µε την αντίστοιχη χρήση 2005 ) και της Εταιρίας σε 21,41  εκ. € (αύξηση 41,98 % σε σχέση µε την 

αντίστοιχη χρήση 2005 ) ενώ τα κέρδη µετά από φόρους σε  3,13 εκ. € ( αύξηση 114,67 % σε 

σχέση µε την αντίστοιχη χρήση 2005 ) και 3,18 εκ. € αντίστοιχα (αύξηση 94,70 % σε σχέση µε την 

αντίστοιχη χρήση 2005). 

Ουσιαστικά το 2006 , απετέλεσε µία λογική και αναµενόµενη  συνέχεια των προηγουµένων ετών 

καθώς και µία επιβεβαίωση των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης που επικεντρώνονται κυρίως 

στον τοµέα των επενδύσεων και στην διεύρυνση του πελατολογίου της Εταιρίας τόσο στην εγχώρια 

όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Πράγµατι στη διάρκεια του 2006 στα πλαίσια του γενικότερου επενδυτικού προγράµµατος ύψους 10 

εκ. € υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 4 εκ. € οι οποίες εντός της ιδίας χρήσης (2006) απέδωσαν 

περισσότερα από τα αναµενόµενα και συνέβαλαν σε µέγιστο βαθµό στην επίτευξη των 

αποτελεσµάτων της χρήσης. 

Αναλυτικότερα παρατηρήθηκε µία σηµαντική αύξηση πωλήσεων κυρίως στον κλάδο της 

επαγγελµατικής ψύξης (147%) αλλά και στους κλάδους των οικιακών συσκευών  (12%) και της 

διαφήµισης δρόµου (outdoor advertising) ( 42%). 

Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση πωλήσεων στον τοµέα των εξαγωγών σε επίπεδο Οµίλου κατά 

10,46% και στην Εταιρία κατά 12,19 % ,αύξηση , η οποία αποτελεί ένα ενθαρρυντικό επίτευγµα και 

παράλληλα δείγµα γραφής ,  δεδοµένου ότι οι εξαγωγές αποτελούν τον στρατηγικό στόχο της 

διοίκησης για  την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας και του Οµίλου. 

Σχετικά µε την MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κατά την χρήση του 2006 επαληθεύτηκαν οι 

προσδοκίες της διοίκησης για βελτίωση των οικονοµικών της µεγεθών, αφενός σαν αποτέλεσµα της 
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µετεγκατάστασης της σε νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους (5.500τµ.) και αφετέρου της 

επενδυτικής της προσπάθειας στον τοµέα της αυτοµατοποίησης και της ροµποτικής, µε στόχο την 

αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ανήλθε σε 3,40 εκ.€ 

(αύξηση 39,63% σε σχέση µε την αντίστοιχη χρήση 2005) ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 

229,7 χιλ. € σε σχέση µε ζηµιές 72,5 χιλ.€ της χρήσης 2005. 

Τέλος η αδρανοποιηµένη MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE , αφού εκπλήρωσε τον σκοπό ίδρυσής 

της και απέδωσε τα αναµενόµενα, βρίσκεται µε βάση τα όσα προελέχθησαν στο στάδιο της 

εκκαθάρισης η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.   

 
 
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 2006 και 

σε σύγκριση µε το 2005 είχε ως εξής: 

 

31/12/06 31/12/05 31/12/06 31/12/05
 Μικτού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως
      GROSS PROFIT MARGIN

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η
Κύκλος Εργασιών

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προ αποσβέσεων
      RETURN OF INVESTMENT (ROI)
 

Κέρδη Χρήσης προ φόρων και αποσβέσεων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 
      RETURN ON EQUITY(ROE)

Κέρδη Χρήσης ( συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) µετά από φόρους
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αποδοτικότητας απασχολουµένων κεφαλαίων
      RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (ROCE)

Κέρδη Χρήσης προ φόρων, χρηµατοοικονοµικων και επενδυτικών αποτελεσµάτων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια=Καθαρή θέση+δανεισµός+µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις & προβλέψεις 14,32% 9,50%14,55% 8,96%

12,15% 6,21% 12,44% 7,08%

21,59% 13,33% 21,49% 13,68%

27,64% 25,78%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

26,14% 25,05%
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Τα κυριότερα µεγέθη της χρήσης 2006, συγκριτικά µε τα αντίστοιχα µεγέθη του 2005 (σε χιλιάδες 

ευρώ), έχουν ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 1.1-
31.12.2006 

1.1-
31.12.2005 

Μεταβολή 
(%) 

Κύκλος εργασιών 24.799,77 17.492,28 41,78% 

Μικτό κέρδος 6.483,12 4.382,24 47,94% 

Αποτελέσµατα προ φόρων, 

αποσβέσεων ,χρηµατοοικονοµικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων  

5.779,51 3.284,33 75,97% 

Κέρδη προ φόρων 4.471,28 2.284,58 95,72% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από 

φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας 
3.105,41 1.532,89 102,59% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από 

φόρους 
3.134,09 1.459,97 114,67% 

Περιθώριο EBITDA % 23,30% 18,78%  

Καθαρό περιθώριο κέρδους % 12,64% 8,35%  

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1-
31.12.2006 

1.1-  
31.12.2005 

Μεταβολή (%) 

Κύκλος εργασιών 21.412,46 15.081,33 41,98% 

Μικτό κέρδος 5.917,62 3.888,36 52,19% 

Αποτελέσµατα προ φόρων, 

αποσβέσεων ,χρηµατοοικονοµικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων  

5.355,23 3.228,93 65,85% 

Κέρδη προ φόρων 4.396,04 2.358,67 86,38% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από 

φόρους 
3.182,80 1.634,72 94,70% 

Περιθώριο EBITDA % 25,01% 21,41%  

Καθαρό περιθώριο κέρδους % 14,86% 10,84%  

 

 

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: 
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 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρίας 

1. Επιτοκιακός κίνδυνος  

(επιδρά στο κόστος 

χρηµατοδότησης) 

Η ύπαρξη  πολύ χαµηλού ύψους τραπεζικού 

δανεισµού(µόνο µακροπρόθεσµος) αποτελεί το 

ουσιαστικό αντιστάθµισµα 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 ∆εν  υπάρχει. Το νόµισµα συναλλαγών της εταιρίας 

είναι µόνο το ευρώ . 

4. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία έχει θέσει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν 

ότι οι πωλήσεις της πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε 

ελεγµένη από πλευράς φερεγγυότητας πιστοληπτικής 

ικανότητας 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.  

 

5. Αύξηση τιµών πρώτων υλών ∆υνατότητα µετακύλισης της αύξησης αυτής στη τιµή 

πώλησης των παραγοµένων λόγω του τρόπου 

παραγωγής και λειτουργίας της εταιρίας (κατά 

παραγγελία). 

6. Ενίσχυση ανταγωνισµού από 

εγχώριες και αλλοδαπές  

επιχειρήσεις  

Η καθετοποιηµένη µορφή της εταιρίας της επιτρέπει να 

αντιµετωπίζει  µε το καλύτερο δυνατό τρόπο πιθανούς 

ανταγωνιστές. 

7. Μείωση ζήτησης λόγω 

γενικότερης καταναλωτικής 

ύφεσης                                   

Ο κίνδυνος είναι πολύ χαµηλός, λόγω του γεγονότος 

ότι η εταιρία δεν παράγει συγκεκριµένο καταναλωτικό 

προϊόν, αλλά είναι τροφοδότης κατόπιν παραγγελίας 

άλλων βιοµηχανιών παραγωγής ποικίλων προϊόντων. 

Επίσης η εταιρία λόγω της ανεπτυγµένης ευελιξίας και 

της  προσαρµοστικότητας που την διακρίνει , της 

παρέχεται η δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση 

σε νέους τοµείς µεγαλύτερου ενδιαφέροντος και 

καλύτερων προοπτικών. 
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Όσον αφορά στην πορεία της µετοχής του Οµίλου, κατά το 2006 η τιµή της σηµείωσε αύξηση της 

τάξης 48,45%, η δε τιµή κλεισίµατος της την τελευταία συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών  

την 31.12.2006 ανήλθε σε 2,88 ευρώ.  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 
 
Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, η Εταιρία και ο Όµιλος, µετά την κατακόρυφη αύξηση τόσο του κύκλου 

εργασιών τους όσο και των κερδών τους τα τρία τελευταία χρόνια (αύξηση κύκλου εργασιών κατά 

85%  και 60% αντίστοιχα και των κερδών προ φόρων 149%  και 82% αντίστοιχα), στοχεύει στο 

2007 στη σταθεροποίηση των µεγεθών τους στα τρέχοντα επίπεδα , έτσι ώστε να καταστεί δυνατή 

η υιοθέτηση, σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων οργανωτικών σχηµάτων που θα επιτρέψουν την 

περαιτέρω ανοδική πορεία µε µεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. 

Παράλληλα µε την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δοµής η διοίκηση σχεδιάζει τη νέα της 

επενδυτική πολιτική που θα της επιτρέψει την συνέχιση της ανοδικής πορείας της για την επόµενη 

πενταετία. 

Η επενδυτική πολιτική εντάσσεται στο γενικότερο επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 10 εκ. € του 

οποίου όπως προαναφέρθηκε µέρος του , 4 εκ. € υλοποιήθηκε µέσα στο 2006 , κυρίως µε 

προµήθεια νέου υπερσύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού. Ο σχεδιασµός προβλέπει ,για την 

τρέχουσα περίοδο αλλά και για το 2008 , να επικεντρωθεί στις κτιριακές επεκτάσεις κατά κύριο 

λόγο, γεγονός που θα επιτρέψει την αναδιάρθρωση της τεχνικής υποδοµής µε στόχο πάντα την 

αύξηση της παραγωγικότητας και της παραγωγής αφενός και αφετέρου τη δηµιουργία νέων 

γραµµών παραγωγής µε στόχο την παραγωγή νέων κατηγοριών προϊόντων. 

Παραµένει βέβαια πάντα σαν στρατηγικός στόχος η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε 

ποσοστό της τάξεως του 10% ετησίως , έτσι ώστε στην προσεχή πενταετία η Εταιρία, να έχει 

καταστεί εξαγωγική σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. 

Η ίδια στρατηγική θα ακολουθηθεί και για την θυγατρική εταιρία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ όπου 

οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες λόγω της ενασχόλησής της µε ηλιακά συστήµατα , ενόψει της 

παγκόσµιας ενεργειακής κρίσης και της αντίστοιχης προσπάθειας απεξάρτησης από τις παραδοσιακές 

πηγές ενέργειας (πετρέλαιο-φυσικό αέριο κ.λ.π) και στροφής προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

(ΑΠΕ) . 

Ήδη και σε σχέση µε την εν λόγω θυγατρική εταιρία τα στοιχεία του 2006 δείχνουν σηµαντική 

ανάκαµψη σε σχέση µε προηγούµενες χρήσεις ενώ και τα µηνύµατα για το 2007 είναι άκρως 

ενθαρρυντικά. 
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Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων εκτός των επενδυτικών επιλογών και νέων οργανωτικών 

σχηµάτων, θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα εξής: 

-  Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιαίτερα στελεχών. 

-  Ποιοτική αναβάθµιση-πιστοποίηση διαδικασιών. 

Πράγµατι αποτελεί στόχο η ποιοτική αναβάθµιση των διαδικασιών της Εταιρίας προκειµένου να 

καταστεί δυνατή η αντιµετώπιση κατασκευής µε υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις (στρατιωτικό υλικό, 

αυτοκινητοβιοµηχανία, ηλεκτρονικές κατασκευές, αεροπορικό υλικό) που ολοένα γίνεται φανερό ότι 

θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την ανοδική κίνηση της Εταιρίας και του Οµίλου την προσεχή 

πενταετία και την παγίωση της σε νέες αγορές υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων. 

Με πρωταρχικό στόχο πάντα τη συνεχή και διατηρήσιµη ανάπτυξη της Εταιρίας και του Οµίλου, 

έχουν τεθεί από το 2006  οι κατωτέρω αναφερόµενοι βασικοί άξονες στρατηγικής : 

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

• Συστηµατική υλοποίηση της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρίας 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 του Οµίλου.   

• ∆ιαρκής επισκόπηση και εφόσον είναι αναγκαίο αναθεώρηση  του συνόλου των συµµετοχών 

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

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

παραγωγής   

• ∆ιαρκής 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 ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την 

ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.  Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ως σύνολο 

κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, 
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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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της MEVACO  είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής 

∆ιακυβερνήσεως 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 ∆ιακυβέρνηση, αποκαλούνται «ανεξάρτητα».  

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 

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

και την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ ελεγκτικών οργάνων και ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στις 

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

∆ιακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της MEVACO αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα η οποία 

αναφέρεται στο ∆ιοικητικό 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. Χρήστος 

Ζαχαρίας του Στεργίου,  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 0,14 € / µετοχή , ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο µέρισµα της χρήσης 2005. 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11Α Ν. 3371/2005  

 

Με βάση το άρθρο 11α του ν. 3371/2005 , όπως ισχύει σήµερα ,  η Εταιρία υποχρεούται να 

δηµοσιεύσει στην παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου  και τουλάχιστον 20 ηµέρες προ 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε µια 

σειρά από θέµατα και κατόπιν τούτων, επί σκοπώ εκπληρώσεως της υποχρεώσεως αυτής 

παρατίθενται κατωτέρω τα ακόλουθα :  
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 Α) Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των  Ευρώ 6.300.000 , είναι 

ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής 0,60 Ευρώ. Όλες οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες και  

διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Β) ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας. 

Γ) Οι σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρίας , κατά την έννοια των διατάξεων του Π∆ 51/1992  

είναι οι ακόλουθες :  

-Εταιρία «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» : 

ποσοστό 67%  των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου    

-Εταιρία «MEVATANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ υπό εκκαθάριση» : ποσοστό 51% των µετοχών  και δικαιωµάτων 

ψήφου.  

Περαιτέρω και αναφορικά µε τις σηµαντικές συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και 

µε βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας και την τελευταία Τακτική 

Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, αυτές έχουν ως ακολούθως :  

1 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.341.450 12,78% 

2 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 1.300.000 12,38% 

3 ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.170.979 11,15% 

4 ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 763.550 7,27% 

5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 752.555 7,17% 

6 ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 480.000 4,57% 

7 ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 480.000 4,57% 

 

∆) ∆εν υφίστανται µετοχές οι οποίες να παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  

Ε) ∆εν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρία περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε κατόχους µετοχών 

της Εταιρίας.  

Στ) ∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών  ή περιορισµούς στην άσκηση  δικαιωµάτων ψήφου.  

 

Ζ) Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας δεν υφίστανται 
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κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει 

σήµερα. 

 

Η) ∆εν υφίσταται  ειδική αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου ή ορισµένων µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών  ή την αγορά ιδίων µετοχών  , καθώς δεν έχει 

ληφθεί σχετική απόφαση  ούτε σύµφωνα µε το άρθρο 16, ούτε σύµφωνα  µε το άρθρο 13 του κ.ν. 

2190/1920  

 

Θ) ∆εν υφίσταται οιαδήποτε σηµαντική συµφωνία συναφθείσα από την Εταιρία, η οποία να τίθεται 

σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση  αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν  δηµόσιας 

πρότασης .  

 

Ι) ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της Εταιρίας και µελών του ∆Σ 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 .  

 

Ασπρόπυργος,  14 Μαρτίου 2007  

 

∆ηµήτριος Κωστόπουλος 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση αποτελείται από (10) σελίδες και είναι εκείνη που αναφέρεται 

στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία 16.3.2007. 

 

 

Αθήνα 16 Μαρτίου 2007 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 

ΣΟΛ αεοε 
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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

 

«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «MEVACO 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (η «Εταιρία») καθώς 

και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και των θυγατρικών της ( ο «Όµιλος») 

που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως  που έληξε αυτήν 

την ηµεροµηνία αυτή καθώς και  περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών  

επεξηγηµατικών σηµειώσεων. 
 
Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 

εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια, 

είτε οφείλεται σε απάτη είτε οφείλεται σε λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή 

και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών, και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που 

είναι λογικές κατά τις περιστάσεις. 
 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, που 

βασίζεται στον έλεγχό µας διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα απαιτούν τη 

συµµόρφωσή µας µε τις απαιτήσεις της δεοντολογίας και το σχεδιασµό και τη διενέργεια του 

ελέγχου µας για την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης, αν και κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών 

για την αποκόµιση ελεγκτικών τεκµηρίων, ως προς τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις των οικονοµικών 
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καταστάσεων. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του Ελεγκτή και 

περιλαµβάνουν την εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων 

είτε οφείλεται σε απάτη είτε οφείλεται σε λάθος. Κατά τις εκτιµήσεις αυτών των κινδύνων, ο 

ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του το σχετικό µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων εσωτερικό έλεγχο, ούτως ώστε να σχεδιάσει τις ελεγκτικές διαδικασίες 

που είναι κατάλληλες κατά τις περιστάσεις, αλλά όχι για το σκοπό έκφρασης γνώµης ως προς την 

αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής µονάδας. Ο έλεγχος επίσης 

περιλαµβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, κανόνων που 

εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς 

επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε 

ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

θεµελιώσουν την ελεγκτική γνώµη µας. 
 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  και του Οµίλου την 31ης ∆εκεµβρίου 

2006 και την χρηµατοοικονοµική τους απόδοση και τις ταµιακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 

αυτήν την ηµεροµηνία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες 

οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
 
 

Αθήνα, 16  Μαρτίου 2007 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 

ΣΟΛ αεοε 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 24.799.771,81 17.492.283,51 21.412.455,84 15.081.328,83 
Κόστος Πωληθέντων 5.18 (18.316.655,38) (13.110.042,49) (15.494.836,65) (11.192.971,51)
Μικτό Κέρδος 6.483.116,43 4.382.241,02 5.917.619,19 3.888.357,32 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.20 303.162,72 179.560,11 282.541,24 169.403,40 
Έξοδα διοίκησης 5.19 (1.109.038,21) (1.138.840,50) (995.763,22) (896.937,79)
Έξοδα  διάθεσης 5.19 (407.307,00) (531.986,28) (293.361,68) (301.602,74)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 5.19 (197.620,76) (166.137,62) (197.620,76) (166.137,62)
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 5.20 (470.104,32) (291.585,07) (457.970,45) (262.369,90)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

4.602.208,86 2.433.251,66 4.255.444,32 2.430.712,67 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 5.21 37.798,38 23.466,38 188.376,21 23.466,38 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 5.21 (168.722,95) (172.140,23) (47.782,54) (95.507,51)

Κέρδη προ φόρων 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54 

 Φόρος εισοδήµατος 5.22 (1.299.842,31) (729.980,28) (1.213.237,94) (723.953,69)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
(α)

3.171.441,98 1.554.597,53 3.182.800,05 1.634.717,85 

∆ιακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) 5.24 (37.348,05) (94.631,36) 0,00 0,00 
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες (α) + (β)

3.134.093,93 1.459.966,17 3.182.800,05 1.634.717,85 

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής 3.105.409,29 1.532.893,89 3.182.800,05 1.634.717,85 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 28.684,64 (72.927,72)

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,30 0,15 0,30 0,16 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 
και Αποσβέσεων

5.779.505,73 3.284.327,36 5.355.230,28 3.228.930,38 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 4.602.208,86 2.433.251,66 4.255.444,32 2.430.712,67 

Κέρδη Προ φόρων 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54 
Κέρδη µετά από Φόρους (από συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 3.171.441,98 1.554.597,53 3.182.800,05 1.634.717,85 

Σύνοψη αποτελεσµάτων χρήσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ
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Ισολογισµός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 1/1-31/12/2006 1/-31/12/2005 1/1-31/12/2006 31/12/2005

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1 22.593.461,69 18.955.090,61 21.861.181,63 18.471.608,09 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία 5.2 509.114,93 564.995,10 504.426,91 557.199,08 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.3 0,00 0,00 329.932,45 360.532,45 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 5.3 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 5.5 18.116,78 17.066,78 12.116,78 11.066,78 

23.123.523,39 19.539.982,49 22.710.487,77 19.403.236,40 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα 5.6 2.183.477,27 2.538.147,21 1.522.285,37 2.005.237,41 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 5.7 8.171.038,47 6.718.021,47 5.582.293,24 4.976.413,63 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 5.3 15.450,38 0,00 15.450,38 0,00 
Λοιπές Απαιτήσεις 5.8 2.626.166,96 1.993.576,13 2.562.999,45 1.882.560,97 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 5.9 43.492,21 21.752,59 43.492,21 21.727,33 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.10 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71 

14.792.627,09 12.070.425,74 11.321.259,66 9.431.017,05 

Σύνολο Ενεργητικού 37.916.150,48 31.610.408,23 34.031.747,43 28.834.253,45 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 5.11 6.300.000,00 4.725.000,00 6.300.000,00 4.725.000,00 
Υπερ Το Άρτιο 5.11 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 5.11 6.078.943,19 6.044.801,86 6.078.943,19 6.044.801,86 
Λοιπά αποθεµατικά 5.11 2.894.424,76 2.361.601,73 2.877.986,96 2.334.963,92 
Αποτελέσµατα Εις Νέον 2.717.085,19 2.434.437,34 2.692.391,69 2.349.786,47 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 25.616.571,99 23.191.959,78 25.575.440,69 23.080.671,11 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 183.512,23 324.022,07 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.800.084,22 23.515.981,85 25.575.440,69 23.080.671,11 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.12 211.843,08 317.764,60 211.843,08 317.764,60 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.4 1.221.283,62 1.302.461,85 1.223.535,44 1.300.352,18 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (πρόβλεψη 
αποζηµείωσης)

5.13 121.403,95 88.794,00 111.417,55 85.412,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.14 2.510.498,69 678.435,04 2.480.498,69 678.655,04 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 4.065.029,35 2.387.455,49 4.027.294,76 2.382.183,82 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.15 3.777.088,84 2.706.437,31 2.204.013,48 1.749.900,10 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 5.16 1.819.209,10 935.548,05 1.549.161,17 869.021,20 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.12 1.650.245,85 1.128.879,81 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 5.12 116.360,50 127.102,86 116.360,50 127.102,86 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.17 688.132,61 809.002,86 559.476,82 625.374,36 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 8.051.036,91 5.706.970,89 4.429.011,98 3.371.398,52 

Σύνολο Υποχρεώσεων 12.116.066,26 8.094.426,38 8.456.306,74 5.753.582,34 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 37.916.150,48 31.610.408,23 34.031.747,43 28.834.253,45 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ
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Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικά εύλογης 

αξίας
Λοιπά αποθέµατικα Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 4.725.000,00 7.626.118,85 6.026.859,60 2.351.891,54 1.726.849,84 22.456.719,83 396.905,94 22.853.625,77
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2005
∆ιόρθωση αποθεµατικού αναπροσαρµογής 17.942,26 9.710,19 27.652,45 43,85 27.696,30
Μεταφορά µερισµάτων  και αµοιβών ∆.Σ µητρικής σε λογαριασµό υποχρέωσης -770.000,00 -770.000,00 -770.000,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2005 1.532.893,89 1.532.893,89 -72.927,72 1.459.966,17
Αλλαγή από την µη ενοποίηση εταιρείας -55.489,80 -55.489,80 -55.489,80
Λοιπές προσαρµογές 183,41 183,41 183,41
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 17.942,26 9.710,19 707.587,50 735.239,95 -72.883,87 662.356,08

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβίου 2005 4.725.000,00 7.626.118,85 6.044.801,86 2.361.601,73 2.434.437,34 23.191.959,78 324.022,07 23.515.981,85

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2006 4.725.000,00 7.626.118,85 6.044.801,86 2.361.601,73 2.434.437,34 23.191.959,78 324.022,07 23.515.981,85
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.575.000,00 -1.575.000,00 0,00 0,00
Μεταφορά µερισµάτων  σε λογαριασµό υποχρέωσης -735.000,00 -735.000,00 -735.000,00
Μερίσµατα µειοψηφίας από διακοπτόµενη δραστηριότητα 0,00 -147.000,00 -147.000,00
Μεταφορά από υπόλοιπο κερδών εις νέο σε λογαριασµό αποθεµατικού 450.000,00 -450.000,00 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 34.141,33 12.828,20 46.969,53 46.969,53
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµό τακτικού αποθεµατικού 80.194,83 -80.194,83 0,00 0,00

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες 3.124.216,70 3.124.216,70 47.225,29 3.171.441,98

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -18.807,41 -18.807,41 -18.540,64 -37.348,05
Λοιπές προσαρµογές 223,78 223,78 223,78

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων από διακοπείσες δραστηριότητες -10.200,00 17.209,62 7.009,62 -22.194,48 -15.184,87

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 1.575.000,00 0,00 34.141,33 532.823,03 282.647,86 2.424.612,22 -140.509,84 2.284.102,37

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2006 6.300.000,00 7.626.118,85 6.078.943,19 2.894.424,76 2.717.085,20 25.616.571,99 183.512,23 25.800.084,22

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας 

 

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθέµατικα
Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 4.725.000,00 7.626.118,85 8.352.202,37 1.485.068,62 22.188.389,84
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2005
∆ιόρθωση αποθεµατικών λόγω αναβαλλόµενης φορολογίας 27.563,42 27.563,42
Μεταφορά µερισµάτων και αµοιβών ∆.Σ σε λογαρισµό υποχρέωσης -770.000,00 -770.000,00

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2005 1.634.717,85 1.634.717,85

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 27.563,42 864.717,85 892.281,27

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 4.725.000,00 7.626.118,85 8.379.765,79 2.349.786,47 23.080.671,11

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2006 4.725.000,00 7.626.118,85 8.379.765,79 2.349.786,47 23.080.671,11
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.575.000,00 -1.575.000,00 0,00
Μεταφορά µερισµάτων  σε λογαριασµό υποχρέωσης -735.000,00 -735.000,00
Μεταφορά από υπόλοιπο κερδών εις νέο σε λογαριασµό αποθεµατικού 450.000,00 -450.000,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 46.969,53 46.969,53
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµό τακτικού αποθεµατικού 80.194,83 -80.194,83 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2006 3.182.800,05 3.182.800,05
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 1.575.000,00 0,00 577.164,36 342.605,22 2.494.769,58

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2006 6.300.000,00 7.626.118,85 8.956.930,15 2.692.391,69 25.575.440,69

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Κέρδη χρήσης πρό φόρων 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις χρήσης 1.1-31.12 1.177.296,87 851.075,70 1.099.785,96 798.217,71
Προβλέψεις 409.821,85 243.976,27 373.217,45 222.320,27
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 0,00 -74.344,85 0,00 -72.524,35
    - Ζηµιές από πώληση παγίων -5.734,51 23.988,81 -8.151,26 26.596,27
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -205.813,56 -69.372,53 -205.813,56 -69.372,53
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 127.750,43 125.497,69 12.406,33 72.041,13
Κέρδη προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας -20.969,71 -94.129,86 0,00 0,00
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων 355.393,72 -89.925,54 482.952,04 -64.096,98
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -3.183.575,19 -1.921.396,11 -2.443.199,89 -1.453.909,92
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -21.739,62 34.234,16 -21.764,88 16.157,86
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών 
και φόρων) 477.120,36 -36.843,30 -149.322,39 -469.808,98
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους 821.556,97 -183.292,44 614.269,72 52.041,40
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 2.048.497,39 -8.285,16 2.048.497,39 -8.255,16
Μείον: 0,00
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι -168.722,95 -115.888,62 -47.782,54 -39.136,74
Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή µη 
ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι -1.332.429,33 -658.428,70 -1.225.085,13 -650.210,60

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.949.737,01 311.443,33 4.926.047,23 718.730,92

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων -20.622,75 0,00 0,00 0,00

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.599.643,31 -1.517.426,74 -3.265.426,09 -1.299.110,01
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 68.040,00 198.227,50 59.440,00 166.427,50
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων -1.050,00 -8.996,72 -1.050,00 -9.243,51
Τόκοι εισπραχθέντες 40.972,52 46.761,70 35.376,21 23.466,38
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 153.000,00 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.512.303,54 -1.281.434,26 -3.018.659,88 -1.118.459,64

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 3.633.600,00 2.216.890,00 600.000,00 0,00
Aύξηση  Μακροπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αύξηση  Βραχυπρόθεσµων  ∆ανειακών Υποχρεώσεων -3.228.897,84 -1.784.508,65 -716.663,88 -140.721,13

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 -18.706,33 0,00 -18.706,33
Μερίσµατα πληρωθέντα -888.062,17 -788.683,05 -741.062,17 -788.683,05

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -483.360,01 -375.008,03 -857.726,05 -948.110,51

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 954.073,46 -1.344.998,96 1.049.661,30 -1.347.839,23

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 798.928,34 2.143.927,30 545.077,71 1.892.916,94

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ
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1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Το 1993 , ιδρύθηκε η MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. µετά από την συγχώνευση των 

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

οποία ιδρύθηκε το 1971, (β) ∆. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ � 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 ∆εκεµβρίου 2006 

(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2005) εγκρίθηκαν από 

το ∆.Σ. στις 14 Μαρτίου 2007. 

 

 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

 

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. 

∆ιαθέτοντας 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.  

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

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

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΜEVACO Α.B.E.Ε. της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 που 

καλύπτουν περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως και την 31 ∆εκεµβρίου 2006, 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 δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

Τα ∆ΠΧΠ τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας 

είναι τα ακόλουθα: 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών  

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

Μεθόδους 

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

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

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

υποστήριξης 

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

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης 
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προσωπικού 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

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

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

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

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

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

∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

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

∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

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

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

 

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

που παρουσιάζονται. 

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  (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. 

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

αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 

2005 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η ανάγνωση 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2006 , θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε 

τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2005 ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο 

ολοκληρωµένη πληροφόρηση. Στην κλειόµενη χρήση ορισµένα κονδύλια της συγκρίσιµης 

περιόδου στα αποτελέσµατα έχουν ανακαταταχθεί για λόγους παρουσίασης και συγκρισιµότητας. 

 

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

αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς του υπολογισµούς. 

 

2.1  Νέα λογιστικά πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση προτύπων 
 
Ορισµένα νέα ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. Η 

εκτίµηση της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και 

διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1.1.2006) 
 
Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρίες τη δυνατότητα επιλογής µίας εναλλακτικής µεθόδου 

αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Επειδή η Εταιρία δεν προτίθεται να αλλάξει 

τη λογιστική αρχή που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και 

δεν συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση 

αυτής της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την παρουσίαση και την έκταση των 

γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Απεικόνιση Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών 
Προβλεπόµενων Ενδοεταιρικών Συναλλαγών (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 
 
Η τροποποίηση επιτρέπει να χαρακτηρισθεί ο συναλλαγµατικός κίνδυνος από µια πολύ πιθανή 

προβλεπόµενη ενδοεταιρική συναλλαγή ως αντισταθµισµένο στοιχείο στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, υπό τους όρους ότι:  

α) η συναλλαγή πραγµατοποιείται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας της 

εταιρίας, η οποία συµµετέχει στη συναλλαγή και  

β) ο συναλλαγµατικός κίνδυνος θα επηρεάσει την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων.  

 

Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική µε τον Όµιλο . 

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 
 
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν ταξινοµηθεί 

σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισµού αυτών των 
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χρηµατοοικονοµικών µέσων ως µέρος αυτής της κατηγορίας. Η Εταιρία πιστεύει ότι η 

τροποποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 
∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (Ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου 2006) 
 
Με την τροποποίηση αυτή απαιτείται να αναγνωρισθούν οι εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές 

εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες έχουν ήδη δηλωθεί από την εταιρία ως ασφαλιστικά 

συµβόλαια, αρχικά σε εύλογη αξία και µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ 

των.  

α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και  

β) της δαπάνης που απαιτείται για να εξοφληθεί η ανειληµµένη υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού.  

Η τροποποίηση αυτή του ∆ΛΠ 39 δεν θα επηρεάσει τον Όµιλο. 

 
∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και ∆ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και 
Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2006) 
 
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες του Οµίλου. 

 
∆ΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και Αξιολόγηση Πηγών Ορυκτού Πλούτου (Ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2006) 
 
Το ∆ΠΧΠ 6 δεν σχετίζεται µε τις λειτουργίες του Οµίλου. 

 
∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή 
στο ∆ΛΠ 1,Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 
(Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007) 
 
Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης 

πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και 

ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει από 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων προκαθορισµένων ελάχιστων απαιτούµενων 

γνωστοποιήσεων για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς 

(συµπεριλαµβάνεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 

αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και 

Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, 
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Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες 

που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 

εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και για τον 

τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρία εκτίµησε την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 και της 

προσαρµογής στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι κύριες επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από 

την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και οι 

γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η Εταιρία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 

από την 1 Ιανουαρίου 2007. 

 
∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση), Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος (Ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου2006). 
 
Η τροποποίηση αφορά σε καθαρή επένδυση σε επιχείρηση του εξωτερικού και δεν επηρεάζει τις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 
∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός εάν µια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση (Ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2006). 
 
Σύµφωνα µε την διερµηνεία 4 ο προσδιορισµός αν µια συµφωνία περιλαµβάνει µίσθωση απαιτείται 

να βασίζεται στην ουσία της συµφωνίας. Συγκεκριµένα απαιτείται να εξεταστεί κατά πόσο: α) η 

εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου παγίου(ων) και β) η συµφωνία 

παραχωρεί στον µισθωτή το δικαίωµα χρήσης του παγίου. Η διοίκηση εκτιµά ότι η διερµηνεία 4 

δεν αναµένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων συµφωνιών. 

 
∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Παύσης Λειτουργίας, 
Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 
2006). 
 
Η διερµηνεία 5 δεν σχετίζεται µε τις λειτουργίες του Οµίλου. 
 
∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένες 
αγορές � Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η 
∆εκεµβρίου 2005). 
 
Η διερµηνεία 6 δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

∆ιερµηνεία 7: Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ 29 (Ισχύει από 1η Μαρτίου 
2006). 
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∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν επηρεάζει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 
∆ιερµηνεία 8: Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 (Ισχύει από 1η Μαΐου 2006). 
 
Η διερµηνεία 8 δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  
 
∆ιερµηνεία 9:  Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (Ισχύει από 1η Ιουνίου 
2006). 
 
∆εν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

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

τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες:  

 

3.1 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 εταιρίες 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. 

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

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 ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ, 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 ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ.  

 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 

εταιριών 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. 
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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. 

 

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 ∆.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. 
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3.3 ∆οµή του Οµίλου 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/12/2006 έχει ως εξής:  

 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΠΟΣΟΣΤΑ 
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E ΜΗΤΡΙΚΗ   
MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ A.B.E.E ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 67% 

 

3.4 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών 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.  

 

3.5 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Ακίνητα 

Τα ακίνητα που ανήκουν στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις εύλογες αξίες 

τους, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας τους. 
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Λοιπά ενσώµατα Πάγια 

 

Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις αξίες κτήσης τους, µείον τις 

σωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Το κόστος κτήσης 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 10-20 έτη 

Αυτοκίνητα 6-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός  3-10 έτη 

 

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.  

 



 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2006 

32

 

3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται τα Εσωτερικά ∆ηµιουργούµενα Άϋλα 

Περιουσιακά στοιχεία , το λογισµικό και η υπεραξία. 

 

Εσωτερικά ∆ηµιουργούµενα 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.  

(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) ∆απάνες 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. 
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(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 ( ∆.Λ.Π. 2 

«Αποθέµατα»).  Το ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», 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 ∆ιοίκηση 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. 

 

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

∆.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 ∆ηµιουργίας 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 

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. 
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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) ∆άνεια και απαιτήσεις 

 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

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

αυτή (∆άνεια 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,  

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

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα ∆άνεια 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 
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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) ∆ιαθέσιµα 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. 

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 
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πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση 

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

ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα 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 εταιριών 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 

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.  
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3.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών 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 

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) . 
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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 

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 
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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 

 

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 
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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. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας 

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

 

∆ευτερεύων 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: 

 

O ΟΜΙΛΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΛΛΑ∆Α 22.794.912,05 16.883.182,33 5.911.729,72 15.677.278,32 11.863.381,12 3.813.897,20

ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 296.675,70 230.547,83 66.127,87 229.473,55 153.309,38 76.164,17
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.289.939,38 933.410,89 356.528,49 1.283.178,58 879.089,73 404.088,85
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 418.244,68 269.514,33 148.730,35 302.353,06 214.262,25 88.090,81

Σύνολο 24.799.771,81 18.316.655,38 6.483.116,43 17.492.283,51 13.110.042,49 4.382.241,02

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

 

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΛΑ∆Α 19.536.018,12 14.167.762,13 5.368.255,99 13.408.726,70 10.041.236,34 3.367.490,36
ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 187.552,16 140.138,23 47.413,93 112.855,80 79.140,90 33.714,90
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.289.939,38 933.410,89 356.528,49 1.283.178,58 879.089,73 404.088,85
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 398.946,18 253.525,39 145.420,79 276.567,75 193.504,54 83.063,21
Σύνολο 21.412.455,84 15.494.836,65 5.917.619,19 15.081.328,83 11.192.971,51 3.888.357,32

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
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5. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

5.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιµούνται στην «δίκαιη αξία» (fair value) αυτών , σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ∆ΛΠ 16. Ως «δίκαιη αξία»  θεωρείται η εύλογη αξία αυτών η οποία προσδιορίστηκε 

µετά από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών κατά την 31.12.2005. 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. 

 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων 

του ενεργητικού έναντι δανεισµού. 

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.356.669,44 9.540.311,40 260.144,46 376.907,27 59.757,10 21.750.100,26
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 -191.808,38 -2.333.639,61 -114.702,04 -153.200,77 0,00 -2.793.350,80

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 7.156.310,59 4.164.861,06 7.206.671,79 145.442,42 223.706,50 59.757,10 18.956.749,46

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.201.818,50 9.927.620,60 267.120,83 434.298,60 259.619,55 22.246.788,67
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 -75.075,45 -2.915.317,68 -103.422,22 -197.882,71 0,00 -3.291.698,06

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 7.156.310,59 4.126.743,05 7.012.302,92 163.698,61 236.415,89 259.619,55 18.955.090,61

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.615.834,05 14.335.999,85 290.620,83 523.882,18 9.640,17 26.932.287,67
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 -152.240,82 -3.811.839,11 -116.118,08 -258.627,96 0,00 -4.338.825,98

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.156.310,59 4.463.593,23 10.524.160,74 174.502,75 265.254,22 9.640,17 22.593.461,69

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 7.156.310,59 4.164.861,06 7.206.671,79 145.442,42 223.706,50 59.757,10 18.956.749,46

Προσθήκες-Μεταφορές 0,00 13.997,50 409.914,23 62.615,22 58.213,09 282.845,60 827.585,64
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 -199.768,48 -8.096,20 0,00 -821,75 0,00 -208.686,43
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -66.515,54 -55.638,85 0,00 0,00 -122.154,39
Αποσβέσεις 0,00 -71.921,29 -613.992,20 -19.418,47 -45.644,50 0,00 -750.976,47
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 17.848,10 25.060,25 0,00 0,00 42.908,35
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0,00 188.654,22 14.409,64 5.638,03 962,55 0,00 209.664,44
Μεταφορές 0,00 30.920,04 52.063,11 0,00 0,00 -82.983,15 0,00
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 7.156.310,59 4.126.743,05 7.012.302,92 163.698,61 236.415,89 259.619,55 18.955.090,61

Προσθήκες 0,00 73.500,00 4.281.524,00 23.500,00 83.633,49 295.436,61 4.757.594,10
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -72.095,10 0,00 0,00 0,00 -72.095,10
Αποσβέσεις 0,00 -77.165,37 -906.311,04 -12.695,86 -60.745,25 0,00 -1.056.917,53
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 9.963,86 0,00 0,00 0,00 9.963,86
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 -174,25 0,00 0,00 0,00 -174,25
Μεταφορές/λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 340.515,55 198.950,35 0,00 5.950,09 -545.415,99 0,00
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.156.310,59 4.463.593,22 10.524.160,74 174.502,75 265.254,22 9.640,17 22.593.461,69
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Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανήµατα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.341.794,95 9.228.483,35 237.044,01 354.627,82 2.563,50 21.320.824,22
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 -190.721,52 -2.271.996,76 -107.491,68 -143.627,82 0,00 -2.713.837,78

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 7.156.310,59 4.151.073,42 6.956.486,59 129.552,33 211.000,00 2.563,50 18.606.986,44

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.186.944,01 9.556.913,31 244.020,38 392.671,44 104.103,34 21.640.963,07
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 -73.513,15 -2.817.897,72 -93.917,26 -184.026,85 0,00 -3.169.354,98

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 7.156.310,59 4.113.430,85 6.739.015,59 150.103,12 208.644,59 104.103,34 18.471.608,09

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.451.060,48 13.656.326,73 260.520,38 468.275,29 9.640,17 26.002.133,64
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 -149.309,43 -3.655.117,18 -104.318,52 -232.206,88 0,00 -4.140.952,01

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.156.310,59 4.301.751,04 10.001.209,55 156.201,86 236.068,41 9.640,17 21.861.181,63

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανήµατα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 7.156.310,59 4.151.073,42 6.956.486,59 129.552,33 211.000,00 2.563,50 18.606.986,44

Προσθήκες-Μεταφορές 13.997,50 306.432,62 62.615,22 38.043,62 184.522,99 605.611,95
Λοιπές τακτοποιήσεις -199.768,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -199.768,48
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 -30.065,77 -55.638,85 0,00 0,00 -85.704,62
Αποσβέσεις -71.445,85 -569.476,69 -17.123,86 -41.361,58 0,00 -699.407,98
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 17.848,10 25.060,25 0,00 0,00 42.908,35
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 188.654,22 5.727,63 5.638,03 962,55 0,00 200.982,43
Μεταφορές 30.920,04 52.063,11 0,00 0,00 -82.983,15 0,00
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 7.156.310,59 4.113.430,85 6.739.015,59 150.103,12 208.644,59 104.103,34 18.471.608,09

Προσθήκες 24.000,00 4.018.841,73 16.500,00 75.603,85 288.431,30 4.423.376,88
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις -56.256,22 -56.256,22
Αποσβέσεις -75.796,28 -842.186,94 -10.401,26 -54.130,12 -982.514,60
Μειώσεις αποσβέσεων 4.967,48 4.967,48
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0,00
Μεταφορές 240.116,47 136.827,91 5.950,09 -382.894,47 0,00
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.156.310,59 4.301.751,04 10.001.209,55 156.201,86 236.068,41 9.640,17 21.861.181,63

 
 

5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 315.969,88 449.060,34 765.030,22 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (31.605,65) (142.108,30) (173.713,94)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 284.364,23 306.952,04 591.316,28 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 500.044,74 838.808,28 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (65.734,30) (208.078,88) (273.813,18)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 273.029,24 291.965,86 564.995,10 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 564.543,95 903.307,49 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (99.862,95) (294.329,62) (394.192,56)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 238.900,59 270.214,33 509.114,93 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 284.364,23 306.952,04 591.316,28 

Προσθήκες 22.793,66 50.984,40 73.778,06 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις (34.128,65) (65.970,58) (100.099,23)
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 273.029,24 291.965,86 564.995,10 

Προσθήκες 0,00 64.499,21 64.499,21 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις (34.128,65) (86.250,74) (120.379,39)
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκµεβρίου 2006 238.900,59 270.214,33 509.114,93  
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Τα ανωτέρω ποσά προσθηκών προέρχονται κυρίως από κονδύλια της µητρικής εταιρίας του 

οµίλου.  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 315.969,88 438.558,29 754.528,17 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (31.605,65) (134.911,77) (166.517,42)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 284.364,23 303.646,52 588.010,75 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 483.762,69 822.526,23 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (65.734,30) (199.592,85) (265.327,15)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 273.029,24 284.169,84 557.199,08 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 548.261,90 887.025,44 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (99.862,95) (282.735,58) (382.598,53)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 238.900,59 265.526,32 504.426,91 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 284.364,23 303.646,52 588.010,75 

Προσθήκες 22.793,66 45.204,40 67.998,06 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις (34.128,65) (64.681,08) (98.809,73)
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 273.029,24 284.169,84 557.199,08 

Προσθήκες 64.499,21 64.499,21 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 
Αποσβέσεις (34.128,65) (83.142,73) (117.271,38)
Μεταφορές 0,00 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 238.900,59 265.526,32 504.426,91  
 

 

5.3 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις-∆ιαθέσιµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

προς πώληση � Λοιπές επενδύσεις 

 

Περιλαµβάνει το υπόλοιπο του κόστους συµµετοχής, όπως έχει διαµορφωθεί µετά την αποµείωση 

της θυγατρικής εταιρίας MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE για την οποία σύµφωνα µε την 

αρ.πρωτ.4054/13.9.2006 της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτ. Αττικής/ ∆ιεύθυνση Εµπορίου & 

Τουρισµού /Τµήµα Α.Ε καταχωρήθηκε η από 22 Αυγούστου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων της µε την οποία αποφασίσθηκε η λύση της και η έναρξη διαδικασίας 

εκκαθάρισης της. 

 

Το αναφερόµενο κονδύλι έχει διαµορφωθεί ως εξής : 

 

Καθαρή θέση MEVATANCO A.E 30.9.2006 45.294,86 
  
X Ποσοστό συµµετοχής της µητρικής 51% 23.100,38 
Επιπλέον έξοδα εκκαθάρισης που αφορούν την 
µητρική -7.650,00 
Υπολοιπόµενο ποσό προς επιστροφή στην µητρική 15.450,38 
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To υπόλοιπο του λογαριασµού όπως εµφανίζεται στον ισολογισµό αναλύεται ως εξής: 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Xρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 30.600,00 0,00 30.600,00 0,00
Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας (15.149,62) 0,00 (15.149,62) 0,00

Τέλος περιόδου 15.450,38 0,00 15.450,38 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Το ποσό των  επενδύσεων σε θυγατρικές αναλύεται στον ισολογισµό ως εξής : 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Συµµετοχές σε θυγατρικές  επιχειρήσεις 0,00 0,00 813.438,00 844.038,00

Πλέον/Μείον : Αναπροσαµρογές στην δίκαιη αξία/αποµειώσεις 0,00 0,00 -483.505,55 -483.505,55
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00 0,00 329.932,45 360.532,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Το ποσό των λοιπών επενδύσεων αναλύεται στον ισολογισµό ως εξής : 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Συµµετοχές σε λοιπές  επιχειρήσεις 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

5.4 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

Απαίτηση  Υποχρέωση  Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώµατες-ασώµατες Ακινητοποιήσεις 48.858,46 -1.293.406,22 56.455,47 -1.347.800,22 47.818,77 -1.293.406,22 55.469,77 -1.345.143,82
Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Χρηµ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποθεµατικά  
Αποφορολόγηση αποθεµατικών 0,00 -81.460,77 0,00 -94.288,98 0,00 -80.176,30 0,00 -93.004,50

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους 27.336,59 0,00 20.962,71 0,00 24.839,99 0,00 20.117,21 0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 77.388,32 0,00 78.209,16 77.388,32 0,00 78.209,16 0,00

Σύνολο 153.583,37 -1.374.866,99 155.627,35 -1.458.089,20 150.047,08 -1.373.582,52 153.796,15 -1.454.148,33
Συµφηφισµός  153.583,37 155.627,35 150.047,08  153.796,15
Σύνολο -1.221.283,62 -1.302.461,85 -1.223.535,44 -1.300.352,18

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/20051/1-31/12/2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
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Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται ο Όµιλος είναι για το 2006 ίσος µε 29%. 

 

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: 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

∆οσµένες Εγγυήσεις 18.116,78 17.066,78 12.116,78 11.066,78 
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων 
απαιτήσεων

18.116,78 17.066,78 12.116,78 11.066,78 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

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. 

 

 

5.6 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Εµπορεύµατα 3.021,87 25.720,82 2.868,55 2.898,62 
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελη-Υποπροιοντα & Υπολειµµατα 774.129,93 595.560,72 325.820,46 231.462,34 
Παραγωγή σε εξέλιξη 586.656,68 813.045,97 550.033,18 792.569,97 
Πρώτες & βοηθητ. ύλες
Αναλώσιµα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 819.668,79 1.103.819,70 643.563,18 978.306,48 

Σύνολο 2.183.477,27 2.538.147,21 1.522.285,37 2.005.237,41 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.7 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

 

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

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Πελάτες 3.137.408,41 3.354.935,54 2.741.500,54 3.010.211,75 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 29.541,68 15.757,17 28.241,68 0,00 
Επιταγές Εισπρακτέες 5.330.765,90 3.349.081,26 3.101.941,54 2.015.965,38 
Επιταγές σε καθυστέρηση 100.333,00 176.111,00 99.520,00 90.000,00 
Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες 74.723,22 0,00 74.723,22 0,00 
Μείον: Aποµειώσεις (501.733,74) (177.863,50) (463.633,74) (139.763,50)
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 8.171.038,47 6.718.021,47 5.582.293,24 4.976.413,63 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Η µητρική Εταιρία διενήργησε για την χρήση 1.1.2006-31.12.2006 συµπληρωµατική αποµείωση 

για πελάτες ποσού € 332.062,28. Σηµειώνεται ότι έχουν γίνει διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 

ποσού € 8.192,04 . 

 

 

5.8 Λοιπές απαιτήσεις 

 

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

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 2.122.617,66 469.253,60 2.078.457,54 362.640,49 

Χρεώστες διάφοροι 278.370,39 1.305.872,30 259.363,00 1.301.470,25 

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 225.178,91 218.450,23 225.178,91 218.450,23 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 2.626.166,96 1.993.576,13 2.562.999,45 1.882.560,97 

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αφορούν κατά κύριο λόγο υπόλοιπα εγκριθεισών 

επιχορηγήσεων ποσού 1.241.038,50 € (σχετική σηµείωση 5.32) και προκαταβολές φόρου 

εισοδήµατος επόµενης χρήσης. 

 

 

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

εξής: 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Έξοδα εποµένων χρήσεων  33.427,41 11.034,58 33.427,41 11.034,58

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 10.019,00 10.718,01 10.019,00 10.692,75

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 45,80 0,00 45,80 0,00

43.492,21 21.752,59 43.492,21 21.727,33

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

5.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 101.907,09 52.182,50 13.889,09 13.639,72
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 1.651.094,71 746.745,84 1.580.849,92 531.437,99
Σύνολο 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

 

5.11 Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Αριθµός 
µετοχών

Κοινές 
µετοχές

Συνολικός 
αριθµός 
µετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο σε 
ευρώ

Υπόλοιπα 31/12/2005 10.500.000 10.500.000 10.500.000 4.725.000,00 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικού και αύξηση της ονοµαστικής αξίας 
των µετοχών

0  0 0 1.575.000,00 

Υπόλοιπα 31/12/2006 10.500.000 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00 

 

 

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

ονοµαστική αξία 0,60 ευρώ ανά µετοχή. 

 

Σηµείωση: Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ2-17255/11.12.2006 απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης / ∆ιεύθυνση ΑΕ και Πίστεως , εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ η από 21 Ιουνίου 

2006 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, µε την οποία 

αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000,00 µε 
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κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού ,η οποία υλοποιήθηκε µέσω αύξησης της ονοµαστικής αξίας 

του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας από 0,45 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ. 

 

Το υπέρ το άρτιο αποθεµατικό κεφάλαιο του Οµίλου ποσού 7.626.118,85 ευρώ προέκυψε από την 

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

 

ii) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 

 

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

Επανεκτίµηση 
Παγίων

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 6.026.859,60

∆ιόρθωση αποθεµατικού επανεκτίµησης 17.942,26
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 6.044.801,86
∆ιόρθωση αποθεµατικού επανεκτίµησης 34.141,33

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 6.078.943,19

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

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

  

iii) Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

 

Τακτικό 
αποθεµατικο

Ειδικά 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο Τακτικό αποθεµατικο

Ειδικά 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004 398.816,09 544.326,33 1.408.749,12 2.351.891,54 387.200,00 544.326,33 1.393.816,44 2.325.342,77

   
Μεταβολή λόγω αλλαγής της 
αναβαλλόµενης φορολογίας

0,00 0,00 9.710,19 9.710,19 0,00 0,00 9.621,16 9.621,16

Λοιπά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2005 398.816,09 544.326,33 1.418.459,31 2.361.601,73 387.200,00 544.326,33 1.403.437,59 2.334.963,92

Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε 
λογαριασµό τακτικού 
αποθεµατικού

80.194,83 0,00 0,00 80.194,83 80.194,83 0,00 0,00 80.194,83

Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε 
λογαριασµό ειδικού  
αποθεµατικού

0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

Μεταβολές λόγω διακοπείσας 
δραστηριότητας

(10.200,00) 0,00 (10.200,00) 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταβολή λόγω αλλαγής της 
αναβαλλόµενης φορολογίας 0,00 0,00 12.828,20 12.828,20 0,00 0,00 12.828,20 12.828,20

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2006 468.810,92 994.326,33 1.431.287,51 2.894.424,76 467.394,83 994.326,33 1.416.265,79 2.877.986,95

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ETAΙΡΙΑ
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Τα ειδικά και λοιπά αποθεµατικά είναι πλήρως φορολογηµένα και ελεύθερα προς διανοµή κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 

 

5.12 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός 211.843,08 317.764,60 211.843,08 317.764,60

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 211.843,08 317.764,60 211.843,08 317.764,60

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 116.360,50 127.102,86 116.360,50 127.102,86
Τραπεζικός δανεισµός 1.650.245,85 1.128.879,81 0,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.766.606,35 1.255.982,67 116.360,50 127.102,86

Σύνολο δανείων 1.978.449,43 1.573.747,27 328.203,58 444.867,46

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

 

5.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 121.403,95 88.794,00 111.417,55 85.412,00

Σύνολο 121.403,95 88.794,00 111.417,55 85.412,00

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (32.609,95) (7.886,00) (26.005,55) (7.230,00)

Σύνολο (32.609,95) (7.886,00) (26.005,55) (7.230,00)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την 

αναλογιστική µελέτη που καταρτίσθηκε την 31.12.2006 ανέρχονται για την µητρική Εταιρία στο 

ποσό 26.005,55 ευρώ και για την θυγατρική εταιρία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ στο ποσό 

των 6.604,40 ευρώ . 

 

Η πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού επανεξετάζεται  σε ετήσια βάση. 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

31/12/2006 31/12/2005

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1% 4,5%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,0% 4,0%
Πληθωρισµός 2,0% 2,5%  
 

5.14 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

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

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

∆οσµένες εγγύησεις 1.320,00 1.100,00 1.320,00 1.320,00

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις για αγορά 
πάγιου εξοπλισµού 0,00 114.500,00 0,00 114.500,00
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 122.723,22 0,00 92.723,22 0,00
Έσοδα εποµένων χρήσεων(επιχορηγήσεις 
παγίων στοιχείων) 2.386.455,47 562.835,04 2.386.455,47 562.835,04

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.510.498,69 678.435,04 2.480.498,69 678.655,04

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Σχετικά µε τις επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων αναφερόµαστε αναλυτικά στην παράγραφο 5.32 . 

 

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: 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Προµηθευτές 2.266.123,16 1.556.360,44 2.161.375,30 1.407.271,02
Επιταγές Πληρωτέες 1.457.750,32 913.392,14 0,00 150.000,00

Προκαταβολές πελατών 53.215,36 236.684,73 42.638,18 192.629,08

Σύνολο 3.777.088,84 2.706.437,31 2.204.013,48 1.749.900,10

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

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: 
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1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 1.239.995,68 646.804,95 1.178.044,12 646.804,95
Λοιπές υποχρεώσεις από Φόρους 579.213,42 288.743,10 371.117,05 222.216,25

Σύνολο 1.819.209,10 935.548,05 1.549.161,17 869.021,20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

5.17 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 255.888,13 295.581,62 200.909,00 177.741,90 
Μερίσµατα πληρωτέα 39.996,44 46.058,61 39.996,44 46.058,61 
Πιστωτές διάφοροι 355.858,91 450.036,89 282.182,25 384.248,11 
Έσοδα επόµενης περιόδου 0,00 17.325,74 0,00 17.325,74 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 36.381,54 0,00 36.381,54 0,00 
Λοιπές υποχρεώσεις 7,59 0,00 7,59 0,00 

Σύνολο 688.132,61 809.002,86 559.476,82 625.374,36 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

5.18 Κόστος πωληθέντων 

 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Κόστος αποθεµάτων αναγνωριζόµενο ως έξοδο 11.293.589,64 7.939.628,91 9.436.878,72 6.680.499,15
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.978.866,74 3.083.991,93 3.471.167,61 2.726.396,09
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 1.502.808,82 956.049,23 1.310.192,96 810.655,81
Παροχές τρίτων 474.290,04 448.518,85 349.792,71 366.652,47
Φόροι τέλη 25.572,69 19.810,75 16.231,10 14.580,87
∆ιάφορα έξοδα 114.935,21 98.470,19 42.323,06 40.110,49
Αποσβέσεις παγίων 985.291,38 648.542,32 922.430,28 617.356,11
Προβλέψεις 5.356,15 0,00 0,00 0,00
Ιδιοπαραγωγή (54.179,79) (63.279,48) (54.179,79) (63.279,48)
Μείον :
∆ιεταιρικές απαλειφές (9.875,50) (21.690,22)

18.316.655,38 13.110.042,49 15.494.836,65 11.192.971,51

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

5.19 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης /ερευνών 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
1/1-

31/12/2006
1/1-

31/12/2005
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 472.224,01 524.281,98 413.238,78 397.002,11
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 380.928,22 334.639,51 358.549,83 282.889,31
Παροχές τρίτων 85.779,71 96.187,42 71.315,43 67.048,54
Φόροι τέλη 11.676,59 35.998,83 10.591,27 34.137,35
∆ιάφορα έξοδα 58.189,16 65.436,97 49.752,97 44.664,87
Αποσβέσεις παγίων 99.618,24 82.295,79 92.314,94 71.195,61
Προβλέψεις 622,29 0,00 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 0,00
Σύνολο 1.109.038,21 1.138.840,50 995.763,22 896.937,79

ΕΞΟ∆Α ∆ΙOIKΗΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Σηµειώσεις
1/1-

31/12/2006 1/1-31/12/2005
1/1-

31/12/2006
1/1-

31/12/2005
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 164.535,30 222.404,91 105.201,01 101.185,98
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 55.181,96 78.674,97 32.671,14 29.389,06
Παροχές τρίτων 51.111,90 61.749,34 36.562,02 33.998,02
Φόροι τέλη 5.790,71 5.548,71 4.698,97 3.775,87
∆ιάφορα έξοδα 99.068,58 129.064,78 90.582,47 109.281,83
Αποσβέσεις παγίων 30.992,58 34.543,57 23.646,07 23.971,97
Προβλέψεις 625,97 0,00 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 0,00
Σύνολο 407.307,00 531.986,28 293.361,68 301.602,74

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

 

 

1/1-
31/12/2006

1/1-
31/12/2005

1/1-
31/12/2006 1/1-31/12/2005

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 108.775,31 62.736,14 108.775,31 62.736,14
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 11.451,12 8.901,00 11.451,12 8.901,00
Παροχές τρίτων 11.597,98 7.370,39 11.597,98 7.370,39
Φόροι τέλη 852,31 383,28 852,31 383,28
∆ιάφορα έξοδα 3.549,38 1.052,79 3.549,38 1.052,79
Αποσβέσεις παγίων 61.394,67 85.694,02 61.394,67 85.694,02
Μείον/Πλέον : ∆ιαιτερικές απαλειφές 0,00 0,00

197.620,76 166.137,62 197.620,76 166.137,62

ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

5.20 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης για το  2006 και 2005 έχουν ως εξής: 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1/1-31/12/2006 1/1-
31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 205.813,56 17.451,60 205.813,56 11.615,60
Εσοδα παρεποµένων ασχολιών 77.979,08 74.312,94 56.394,48 74.315,94
Έκτακτα έξοδα - έσοδα από προβλέψεις 20.835,08 89.856,12 20.333,20 83.471,86
Μείον διαιτερικές απαλειφές (1.465,00) (2.060,55)
Σύνολο 303.162,72 179.560,11 282.541,24 169.403,40

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 
Προβλέψεις χρήσης 41.617,36 124.419,33 41.617,36 124.419,33
Έκτακτα έξοδα 92.059,56 5.525,95 82.342,44 708,21
Έκτακτες ζηµιές 2.749,50 30.094,62 507,00 26.612,64
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 1.441,37 539,45 1.441,37 539,45
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 332.062,28 131.746,27 332.062,28 110.090,27
Λοιπά έξοδα 174,25 0,00 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 (740,55)
Σύνολο 470.104,32 291.585,07 457.970,45 262.369,90  
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5.21 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1/1-31/12/2006 1/1-
31/12/2005

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 205.813,56 17.451,60 205.813,56 11.615,60
Εσοδα παρεποµένων ασχολιών 77.979,08 74.312,94 56.394,48 74.315,94
Έκτακτα έξοδα - έσοδα από προβλέψεις 20.835,08 89.856,12 20.333,20 83.471,86
Μείον διαιτερικές απαλειφές (1.465,00) (2.060,55)
Σύνολο 303.162,72 179.560,11 282.541,24 169.403,40

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
Προβλέψεις χρήσης 41.617,36 124.419,33 41.617,36 124.419,33
Έκτακτα έξοδα 92.059,56 5.525,95 82.342,44 708,21
Έκτακτες ζηµιές 2.749,50 30.094,62 507,00 26.612,64
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 1.441,37 539,45 1.441,37 539,45
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 332.062,28 131.746,27 332.062,28 110.090,27
Λοιπά έξοδα 174,25 0,00 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 (740,55)
Σύνολο 470.104,32 291.585,07 457.970,45 262.369,90

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
 
 
5.22 Φόρος εισοδήµατος 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Φόρος χρήσης 1.239.995,68 646.804,95 1.178.044,12 646.804,95
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 75.044,00 8.218,10 45.044,00 0,00
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 3.997,02 3.405,65 3.997,02 3.405,65
Αναβαλλόµενος φόρος -19.194,39 71.551,58 -13.847,21 73.743,09
Σύνολο 1.299.842,31 729.980,28 1.213.237,93 723.953,69

Κέρδη προ φόρων 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54
Συντελεστής Φόρου 0,29 0,32 0,29 0,32
Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου 1.296.672,44 731.064,90 1.274.851,02 754.774,89

Προσαρµογές για µεταβολή στον συντελεστή φόρου 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσαρµογές για εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία
 - Αναβαλλόµενη φορολογία χρήσης -19.194,39 71.551,58 -13.847,21 73.743,09
 - Αναµορφώσεις χρήσης -56.676,76 -84.259,95 -96.806,90 -107.969,94

Λοιπές προσαρµογές (Αφορολόγητα αποθεµατικά - λοιπές 
φορολογικές ελαφρύνσεις)
 - ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 75.044,00 8.218,10 45.044,00 0,00

 - Λοιποί µη ενωσµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 3.997,02 3.405,65 3.997,02 3.405,65

Πραγµατική ∆απάνη Φόρου 1.299.842,31 729.980,28 1.213.237,93 723.953,69

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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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). 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 3.105.409,29 1.532.893,89 3.182.800,05 1.634.717,85
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,296 0,146 0,303 0,156 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

5.24 ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

 

Με την από  22 Αυγούστου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

θυγατρικής εταιρίας MEVATANCO ELECTRONICS A.T.E.B.E  αποφασίστηκε η λύση και η έναρξη 

διαδικασίας εκκαθάρισης της . Πιο συγκεκριµένα οι παριστάµενοι και εκπροσωπούµενοι µέτοχοι , 

οι οποίοι εκπροσωπούσαν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της µετά από διεξοδική συζήτηση 

επί της κατάστασης , την οποία παρουσιάζει σήµερα η πορεία των εργασιών της MEVATANCO και 

σχετικά µε το ότι ο σκοπός της φέρεται να έχει εκπληρωθεί και συνακόλουθα να παραµένει άνευ 

αντικειµένου η περαιτέρω δραστηριοποίηση της στη σχετική αγορά, εξέτασε την πρόταση του 

Προέδρου και κατόπιν ψηφοφορίας µε ονοµαστική κλήση , υιοθέτησε την ως άνω πρόταση και 

αποφάσισε τη λύση και εκκαθάριση της MEVATANCO υπό τις προϋποθέσεις  του Νόµου και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Καταστατικού της , συνεκτιµώντας ιδίως τους 

ακόλουθους παράγοντες : 

-η MEVATANCO συνεστήθη για να δραστηριοποιηθεί µε γνώµονα τα ολυµπιακά έργα 

-δεν υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλής αξίας (από οικονοµικής απόψεως) έργα για τα οποία να είναι 

αναγκαία η περαιτέρω ύπαρξη και συνέχιση της λειτουργίας της  

-η MEVATANCO κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερες εκκρεµότητες και 

ως εκ τούτου το στάδιο της εκκαθαρίσεως αυτής µπορεί να ολοκληρωθεί σε ιδιαίτερα σύντοµο, 

από χρονικής απόψεως, διάστηµα.  

 

Στην συνέχεια παραθέτουµε τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας MEVATANCO A.E για την 

περίοδο 1.1.2006-30.9.2006 : 
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Κατάσταση Ισολογισµού 
  Υπόλοιπα 
  13.9.2006  31.12.2005
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία     

Ενσώµατα πάγια  0,03  0,03

Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  220,00  220,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0,00  985,70

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα  0,00  23.168,88

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  26.975,97  85.298,00

Λοιπές απαιτήσεις  103.027,28  102.746,76

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  20.622,75  210.713,54

Σύνολο ενεργητικού  150.846,03  423.132,91

Iδια κεφάλαια και αποθεµατικά     

Μετοχικό κεφάλαιο  60.000,00  60.000,00

Λοιπά αποθεµατικά  20.000,00  20.000,00

Υπόλοιπο κερδών εις νέον  -34.705,14  303.132,91

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  45.294,86  383.132,91

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  105.551,17  40.000,00

Σύνολο παθητικού  150.846,03  423.132,91

 

 
Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 
1.1-13.9.2006 
  Υπόλοιπα 
  1.1-13.9.2006  1.1-31.12.2005
Κύκλος εργασιών  23.168,88  0,00

Κόστος πωληθέντων  23.168,88  0,00

Μικτό κέρδος  0,00  0,00

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  0,00  3,00

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  17.031,46  74.076,43

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων  7.302,39  44.552,59

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  300,00  0,00

Αποτελέσµατα προ φόρων 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  -24.633,85  -118.626,02

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   3.174,14  23.295,32

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   0,00  119,16

Κέρδη προ φόρων  -21.459,71  -95.449,86

Φόρος εισοδήµατος  16.378,34  501,50
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Κέρδη µετά από φόρους  -37.838,05  -95.951,36

    

Κατανεµηµένα σε :     

Μετόχους µητρικής  -37.838,05  -95.951,36
     

Βασικά κέρδη ανά µετοχή  -0,63  -1,60

 

 

 
Πίνακας µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 Μετοχικό  Τακτικό Υπόλοιπο  
 Κεφάλαιο αποθεµατικό εις νέον Σύνολο
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2004 σύµφωνα     

µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 60.000,00 3.714,22 70.570,22 134.284,44

Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 0,00 0,00 -2.248,10 -2.248,10

Υπόλοιπα την 01.01.04 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 60.000,00 3.714,22 68.322,12 132.036,34

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 01.01.04

έως 31.12.04     

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00 347.047,93 347.047,93

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.04 60.000,00 3.714,22 415.370,05 479.084,27

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα     

µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 60.000,00 20.000,00 400.191,03 480.191,03

Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 0,00 0,00 -1.106,76 -1.106,76

Υπόλοιπα την 01.01.05 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 60.000,00 20.000,00 399.084,27 479.084,27

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 01.01.05 

έως 31.12.05     

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00 -95.951,36 -95.951,36

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.05 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 60.000,00 20.000,00 303.132,91 383.132,91
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 01.01.06 

έως 13.09.06  
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 1.1-13.9.2006 0,00 0,00 -37.838,05 -37.838,05

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 13.9.06 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 60.000,00 20.000,00 -34.705,14 45.294,86
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
 

01.01-
13.9.2006  

01.01-
31.12.2005 

Κέρδη χρήσης προ φόρων  (21.459,71)  (95.449,86)
Πλέον / µείον προσαρµογές για :   

Αποσβέσεις χρήσης- προβλέψεις 0,00  0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα (3.174,14)  (23.176,16)

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες   
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων 23.168,88  0,00

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 58.016,25  378.007,33

Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 25,26  76,30

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 61.785,00  (8,70)

(Μείωση)/Αύξηση  φόρων πληρωτέων 3.766,17  (301.365,93)

(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού  0,00  (30,00)

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα 0,00  (119,16)

Καταβεβληµένοι φόροι (15.392,64)  0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 106.735,07  (42.066,18)

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   

Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 0,00  (10,00)

Αγορά Ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0,00  0,00

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0,00  0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 3.174,14  23.295,32

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.174,14  23.285,32

Αύξηση  µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων 0,00  0,00

Αύξηση  βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων Πωλήσεις από  0,00  0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα (300.000,00)  0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) (300.000,00)  0,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (190.090,79)  (18.780,86)

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 210.713,54  229.494,40

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 20.622,75  210.713,54

 

Σηµειώνεται ότι οι πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στο site της εταιρείας 

(www.mevaco.gr). 

 

Τα παραπάνω κονδύλια που έχουν διαµορφωθεί στον ισολογισµό της θυγατρικής αφορούν και 

ρευστοποιήσιµες αξίες. Για τον λόγω αυτό η µητρική εταιρεία αποτίµησε την αξία κτήσης στην 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ ρευστοποιήσιµης αξίας και της λογιστικής µείον τα έξοδα εκκαθάρισης. Η 
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διαφορά που προέκυψε ποσό -15.149,62 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα (ατοµικά και ενοποιηµένα) 

και παρουσιάζεται ως εξής : 

 

Καθαρή θέση MEVATANCO A.E 30.9.2006 45.294,86 
  
X Ποσοστό συµµετοχής της µητρικής 51% 23.100,38 
Επιπλέον έξοδα εκκαθάρισης που αφορούν την 
µητρική -7.650,00 
Υπολειπόµενο ποσό προς επιστροφή στην µητρική 15.450,38 
Υπόλοιπο κόστους συµµετοχής της µητρικής 
30.9.2006 30.600,00 
ΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ -15.149,62 

 

 

Το υπόλοιπο του κόστους συµµετοχής όπως έχει διαµορφωθεί µετά την αποµείωση, εµφανίζεται στο 

κονδύλι του ισολογισµού �Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση�.   

 

Τα βασικά µεγέθη και οι επιπτώσεις τους, για την τρέχουσα χρήση 2006 και την αντίστοιχη περσινή 

χρήση 2005 ,από την µη ενοποίηση της  εν λόγω εταιρίας  έχουν ως εξής : 

 

    Περίοδος 1/1 -31/12/2006     Περίοδος 1/1 -31/12/2005
                     α) Κύκλος Εργασιών 22.668,88 0,00
                     β) Μικτά κέρδη 0,00 0,00
                     γ) Κέρδη / (ζηµιές) πρo φόρων,χρηµατοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων                                        (24.143,85) (117.306,02)                                   
                     δ) Κέρδη /(ζηµιές) πρo φόρων                                        (20.969,71) (94.129,86)                                     
                     ε) Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους                                        (37.348,05) (94.631,36)                                     

ΌΜΙΛΟΣ

 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2006 καθώς και 

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας 

περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε την MEVATANCO ELECTRONICS ΑΤΕΒΕ 

(διακοπείσα δραστηριότητα), κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:  

 

Όµιλος-∆ιακοπείσες δραστηριότητες Εταιρία-∆ιακοπείσες δραστηριότητες
                     α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 990,00 990,00 
                     β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 500,00 500,00 
                     γ) Απαιτήσεις 51.000,00 51.000,00 
                     δ) Υποχρεώσεις 220,00 220,00 
                     ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 9.000,00 0,00 
                    στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 
                     ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 
                     η) Έσοδα από µερίσµατα 0,00 153.000,00  
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5.25 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2006 καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που 

έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24,προς αυτή µέρη 

έχουν ως εξής:  

1/1-
31/12/2006

1/1-
31/12/2005

1/1-
31/12/2006 1/1-31/12/2005

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0,00 0,00 8.713,00 9.213,18
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 990,00 1.320,00 990,00 1.320,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική 0,00 0,00 1.162,50 14.157,50
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 500,00 0,00 500,00 0,00

Αγορές παγίων
Από θυγατρική 0,00 0,00 4.500,00 0,00
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική 0,00 0,00 6.473,61 15.632,56
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 220,00 0,00 220,00 0,00

Εσοδα από µερίσµατα
Σε θυγατρική 0,00 0,00 0,00 0,00
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 153.000,00 0,00

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας

Αµοιβές µελών διοίκησης          349.446,80 403.456,56 340.446,80 349.456,56

Αµοιβές υπολοίπων διευθυντικών στελεχών     183.954,62 153.923,67 183.954,62 153.923,67
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης  1.472,87 927,20 1.304,80 285,80
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης   1.271,00 83,30 1.071,00 83,30
Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης                        12.957,91 37.642,10 12.957,91 37.642,10

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

Αναλυτικότερα οι αµοιβές µελών της διοίκησης παρουσιάζονται ως εξής : 

 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 

Αµοιβές µελών διοίκησης (εκτός µισθού)  184.000,00 212.000,00 175.000,00 158.000,00 

Αµοιβές από κέρδη χρήσης 50.000,00 35.000,00  50.000,00 35.000,00 

Μισθοί µελών διοίκησης 100.774,12 139.668,87 100.774,12 139.668,87 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 14.672,68 16.787,69 14.672,68 16.787,69 

Σύνολο 349.446,80 403.456,56 340.446,80 349.456,56 
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Οι συναλλαγές µεταξύ των εταιριών που περιλαµβάνονται ολικά στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου απαλείφονται.  

 

 

5.26 Μερίσµατα � Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της χρήσης 2006 προχώρησε σε εγκρίσεις καταβολής µερισµάτων 

ποσού € 882.000 (ποσό € 147.000,00 αφορά το αναλογία της µειοψηφίας από το µέρισµα που 

δόθηκε από την πρώην θυγατρική εταιρία Mevatanco Electronics ATEBE). 

 

Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της χρήσης προχώρησε σε πληρωµές µερισµάτων και αµοιβές 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού €  741.062,17 και  €  50.000,00 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 1,2 

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 έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005 και  η Mevaco Βορείου 

Ελλάδος ΑΒΕΕ µέχρι και τη χρήση 2002 . 

 

Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις φόρου που πιθανόν να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο 

κρίνονται ικανοποιητικές. 
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5.29 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

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

του 2006 και 2005, ήταν: 

 

                            Ο ΟΜΙΛΟΣ             Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 

Υπάλληλοι 27 24 22 21 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 178 155 147 131 

Σύνολο 205 179 169 152

 

 

5.30 Πρόταση ∆ιανοµής Χρήσης 2006 

 

Η πρόταση του διοικητικού συµβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η 

διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2006 συνολικού ποσού € 1.470.000,00 που 

αντιστοιχεί σε € 0,14 ανά µετοχή, έναντι καταβληθέντος επίσης µερίσµατος € 0,07 ανά µετοχή για 

την χρήση 2005.  

 

5.31 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

 

Με την αρ.πρ.10210/∆ΒΕ/1074/18.5.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη 

του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας συνολικού προϋπολογισµού 4.000.0000,00 ευρώ στη 

∆ράση 2.5.3 του ΕΠΑΝ ( Επιχειρησιακό πρόγραµµα « Ανταγωνιστικότητα ») µε αντίστοιχο ποσό 

επιχορήγησης 1.800.000,00 ευρώ .Σύµφωνα µε την αριθµ.πρωτ.20719/2939/28.9.2006 εντολή 

της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης καταβλήθηκε στην εταιρία το 30% της 

αναλογούσας επιχορήγησης ποσού 540.000,00 ευρώ .Το ύψος της πραγµατοποιηθείσας 

επένδυσης έως την 31.12.2006 ανέρχεται στο ποσό των 3.931.126,14 ευρώ. Η ολοκλήρωση της 

επένδυσης αυτής αναµένεται να υλοποιηθεί έως την 30.6.2007. 

Επίσης εισπράχθηκε από την εταιρία σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση 15624/1025-10/8/2004 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και της σχετικής σύµβασης µε αρ. ΕΛΑ/2.9.2.2/Β/030/11.10.2004  η 

αναλογούσα επιχορήγηση ποσού 19.435,50 ευρώ που αφορούσε ένταξη της εταιρίας στο 

πρόγραµµα « Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων ( EMAS �ECOLABEL) » ∆ράση 2.9.2 του ΕΠΑΝ 

συνολικού προϋπολογισµού 38.871,00 ευρώ. 

Με την αρ.πρωτ.16868/1095/2.8.2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή 

επιχειρηµατικού σχεδίου της εταιρίας στο πρόγραµµα 2.7.3 του Μέτρου 2.7 του Ε.Π.ΑΝ « 

Ενίσχυση ΜΜΕ του τοµέα της Βιοµηχανικής Υπεργολαβίας (ΜΜΕ-ΒΥ) » συνολικού 

προϋπολογισµού  1.200.000,00 ευρώ µε αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης 600.000,00 ευρώ. 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση ποσό  240.000,00 ευρώ δηλαδή το 40% της αναλογούσας 
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επιχορήγησης καταβλήθηκε στην εταιρία από τον ΕΟΜΜΕΧ Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής 

αναµένεται να ολοκληρωθεί έως την 30.11.2007. 

Τέλος µε την αρ.πρ.31856/∆ΠΛ 787/Φ19Γ/27.12.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

εγκρίθηκε η ένταξη πρόταση της εταιρίας στο πλαίσιο του προγράµµατος « Ψηφιακό Μέλλον» του 

Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού προγράµµατος « Κοινωνία της Πληροφορίας » συνολικού 

προϋπολογισµού 278.590,00 ευρώ και ποσοστού επιχορήγησης 45%. Το ύψος της 

πραγµατοποιηθείσας επένδυσης έως την 31.12.2006 ανέρχεται στο ποσό των 56.430,00 ευρώ. Η 

υλοποίηση της επένδυσης αυτής αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2007. 

 

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων ποσού € 2.386.455,47 περιλαµβάνεται στο 

κονδύλι του παθητικού «Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις» και το οποίο θα ωφελήσει τα 

αποτελέσµατα εποµένων χρήσεων. 

 

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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 


