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1. Ισολογισµός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2006 1/-31/12/2005 1/1-30/9/2006 31/12/2005

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 22.142.453,11 18.955.090,61 21.514.822,33 18.471.608,09 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία 496.122,03 564.995,10 490.658,51 557.199,08 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 329.932,45 360.532,45 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 17.066,78 17.066,78 11.066,78 11.066,78 

22.658.471,91 19.539.982,49 22.349.310,07 19.403.236,40 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα 2.401.472,57 2.538.147,21 1.736.124,42 2.005.237,41 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 8.190.240,57 6.718.021,47 5.624.533,55 4.976.413,63 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 15.450,38 0,00 15.450,38 0,00 
Λοιπές Απαιτήσεις 1.827.424,97 1.993.576,13 1.819.431,31 1.882.560,97 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6.919,96 21.752,59 6.919,96 21.727,33 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.153.518,32 798.928,34 1.979.710,71 545.077,71 

14.595.026,77 12.070.425,74 11.182.170,33 9.431.017,05 

Σύνολο Ενεργητικού 37.253.498,68 31.610.408,23 33.531.480,40 28.834.253,45 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 
Υπερ Το Άρτιο 7.626.118,86 7.626.118,86 7.626.118,85 7.626.118,85 
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 6.044.801,86 6.044.801,86 6.044.801,86 6.044.801,86 
Λοιπά αποθεµατικά 2.431.596,55 2.361.601,73 2.415.158,75 2.334.963,92 
Αποτελέσµατα Εις Νέον 3.992.591,55 2.434.437,33 3.964.124,67 2.349.786,47 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 24.820.108,82 23.191.959,78 24.775.204,13 23.080.671,11 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 185.370,77 324.022,07 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.005.479,59 23.515.981,85 24.775.204,13 23.080.671,11 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 238.323,46 317.764,60 238.323,46 317.764,60 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.387.172,17 1.302.461,85 1.387.260,79 1.300.352,18 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (πρόβλεψη 
αποζηµείωσης)

95.831,81 88.794,00 92.449,81 85.412,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.978.702,42 678.435,04 1.978.702,42 678.655,04 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 3.700.029,86 2.387.455,49 3.696.736,48 2.382.183,82 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.432.248,60 2.706.437,31 2.888.809,99 1.749.900,10 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 1.651.495,31 935.548,05 1.439.882,72 869.021,20 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 1.568.181,80 1.128.879,81 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 110.671,52 127.102,86 110.671,52 127.102,86 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 785.392,00 809.002,86 620.175,56 625.374,36 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 8.547.989,24 5.706.970,89 5.059.539,79 3.371.398,52 

Σύνολο Υποχρεώσεων 12.248.019,09 8.094.426,38 8.756.276,27 5.753.582,34 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 37.253.498,68 31.610.408,23 33.531.480,40 28.834.253,45 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ

 



2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

 

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005
1/7/2006-
30/9/2006

1/7/2005-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005
1/7/2006-
30/9/2006

1/7/2005-
30/9/2005

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 19.331.837,33 12.757.666,70 5.380.563,05 3.674.546,52 16.878.316,56 11.066.143,63 4.470.912,51 3.029.002,93 
Κόστος Πωληθέντων (13.993.410,01) (9.241.395,12) (4.012.763,45) (2.733.271,33) (11.982.340,68) (7.872.672,60) (3.287.432,57) (2.238.914,74)
Μικτό Κέρδος 5.338.427,32 3.516.271,58 1.367.799,60 941.275,19 4.895.975,88 3.193.471,03 1.183.479,94 790.088,19 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 195.042,42 114.605,89 142.792,35 40.586,35 182.192,58 105.784,29 135.572,65 39.596,75 
Έξοδα διοίκησης (878.553,91) (871.457,24) (248.902,65) (280.762,69) (799.700,57) (697.905,84) (221.776,13) (225.734,61)
Έξοδα  διάθεσης (284.998,85) (372.636,97) (94.636,61) (104.885,50) (204.080,55) (206.644,64) (62.068,15) (51.749,71)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (150.836,37) (126.333,40) (47.366,16) (40.418,49) (150.836,37) (126.333,40) (47.366,16) (40.418,49)
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (446.508,83) (258.900,29) (189.814,52) (74.625,27) (441.325,13) (254.111,21) (189.562,89) (69.836,19)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

3.772.571,78 2.001.549,57 929.872,01 481.169,58 3.482.225,84 2.014.260,23 798.279,25 441.945,93 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 20.044,62 16.422,75 10.578,51 4.811,13 170.622,45 16.422,75 163.578,51 4.811,13 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (115.176,64) (137.940,55) (44.522,07) (29.217,69) (35.092,43) (87.652,89) (13.464,28) (8.480,70)

Κέρδη προ φόρων 3.677.439,76 1.880.031,76 895.928,45 456.763,02 3.617.755,86 1.943.030,08 948.393,48 438.276,37 

 Φόρος εισοδήµατος (1.253.632,88) (673.008,86) (380.115,78) (137.457,75) (1.188.222,84) (668.686,00) (331.469,30) (134.912,03)

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

2.423.806,88 1.207.022,90 515.812,67 319.305,27 2.429.533,02 1.274.344,08 616.924,18 303.364,34 

∆ιακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) (37.348,05) (96.142,44) (1.569,18) (4.122,14)          -          -          -           -
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες (α) + (β)

2.386.458,83 1.110.880,46 514.243,49 315.183,13 2.429.533,02 1.274.344,08 616.924,18 303.364,34 

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής 2.355.915,65 1.180.549,58 497.696,99 312.575,43 2.429.533,02 1.274.344,08 616.924,18 303.364,34 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 30.543,18 (69.669,12) 16.546,50 2.607,70 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,224 0,112 0,047 0,030 0,231 0,121 0,059 0,029 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 
και Αποσβέσεων

4.632.904,69 2.643.476,52 1.232.477,58 717.608,00 4.289.717,76 2.617.860,22 1.080.442,00 662.762,90 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 3.772.571,78 2.001.549,57 929.872,01 481.169,58 3.482.225,84 2.014.260,23 798.279,25 441.945,93 

Κέρδη Προ φόρων 3.677.439,76 1.880.031,76 895.928,45 456.763,02 3.617.755,86 1.943.030,08 948.393,48 438.276,37 
Κέρδη µετά από Φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 2.423.806,88 1.207.022,90 515.812,67 319.305,27 2.429.533,02 1.274.344,08 616.924,18 303.364,34 

H ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνοψη αποτελεσµάτων χρήσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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3. 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 7.626.118,86 6.026.859,60 2.351.891,54 1.726.849,83 22.456.719,83 396.905,94 22.853.625,77
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/9/2005
∆ιόρθωση αποθεµατικού αναπροσαρµογής -7.557,70 -7.557,70 -7.557,70
Μεταφορά µερισµάτων  και αµοιβών ∆.Σ µητρικής σε λογαριασµό υποχρέωσης -770.000,00 -770.000,00 -770.000,00

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες 1.229.097,12 1.229.097,12 -22.074,22 1.207.022,90

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -48.547,54 -48.547,54 -47.594,90 -96.142,44
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 0,00 -7.557,70 355.243,19 347.685,49 -69.669,12 278.016,37

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2005 4.725.000,00 7.626.118,86 6.026.859,60 2.344.333,84 2.082.093,02 22.804.405,32 327.236,82 23.131.642,14

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2006 4.725.000,00 7.626.118,86 6.044.801,86 2.361.601,73 2.434.437,33 23.191.959,78 324.022,07 23.515.981,85
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/9/2006
Μεταφορά µερισµάτων  σε λογαριασµό υποχρέωσης -735.000,00 -735.000,000 -147.000,00 -882.000,00
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµό τακτικού αποθεµατικού 80.194,83 -80.194,83 0,000 0,00

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες 2.374.723,05 2.374.723,05 49.083,82 2.423.806,88

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -18.807,41 -18.807,41 -18.540,64 -37.348,05
Λοιπές προσαρµογές 223,78 223,780 223,78

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων από διακοπείσες δραστηριότητες -10.200,00 17.209,62 7.009,619 -22.194,48 -15.184,87

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 0,00 69.994,83 1.558.154,22 1.628.149,04 -138.651,30 1.489.497,74

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2006 4.725.000,00 7.626.118,86 6.044.801,86 2.431.596,55 3.992.591,55 24.820.108,82 185.370,77 25.005.479,59

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας
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4. 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 - 30/9/2005
∆ιόρθωση αποθεµατικού αναπροσαρµογής -7.557,70 -7.557,70
Μεταφορά µερισµάτων και αµοιβών ∆.Σ σε λογαρισµό υποχρέωσης -770.000,00 -770.000,00

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/2005   1.274.344,08 1.274.344,08

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 -7.557,70 504.344,08 496.786,38

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 4.725.000,00 7.626.118,85 8.344.644,67 1.989.412,70 22.685.176,22

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 - 30/9/2006
Μεταφορά µερισµάτων  σε λογαριασµό υποχρέωσης -735.000,00 -735.000,00
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµό τακτικού αποθεµατικού 80.194,83 -80.194,83 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/9/2006 2.429.533,02 2.429.533,02
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 80.194,83 1.614.338,19 1.694.533,02

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2006 4.725.000,00 7.626.118,85 8.459.960,61 3.964.124,67 24.775.204,13

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
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5. Κατάσταση ταµειακών ροών 

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005

Κέρδη χρήσης πρό φόρων 3.677.439,76 1.880.031,76 3.617.755,86 1.943.030,08
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις χρήσης 1.1-30.9 860.332,91 641.926,95 807.491,92 603.599,99
Προβλέψεις 356.579,01 229.001,00 356.579,01 229.001,00
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 153.000,00 -4.218,02 0,00 -5.208,02
    - Ζηµιές από πώληση παγίων -7.078,68 18.330,92 -6.652,14 22.593,75
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -134.987,13 -50.451,08 -134.987,13 -50.451,08
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 160.041,65 121.517,80 10.835,85 71.230,14
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων 113.729,55 -526.972,67 269.113,00 -504.451,19
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -1.755.051,91 -1.405.699,65 -1.018.351,47 -726.269,04
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 14.807,37 15.577,41 14.807,37 15.577,41
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών 
και φόρων) 204.396,68 249.742,00 -361.875,91 -201.188,50
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -338.325,96 -418.526,35 -483.411,70 -454.112,88
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) 246.192,31 198.601,70 224.362,31 178.326,70
Μείον: 0,00
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι -115.176,64 -137.940,55 -35.092,43 -87.652,89
Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή µη 
ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι -115.635,04 -11.623,75 -47.041,02 -3.405,65

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.320.263,89 799.297,47 3.213.533,53 1.030.619,82

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.371.763,69 -974.338,30 -1.173.023,45 -789.363,07
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 59.300,00 170.610,78 53.800,00 147.643,09
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 0,00 -7.344,99 0,00 -7.601,78
Τόκοι εισπραχθέντες 20.044,62 16.422,75 17.622,45 16.422,75
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 153.000,00 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.292.419,07 -794.649,76 -948.601,00 -632.899,01

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.673.600,00 1.669.190,00 600.000,00 0,00
Aύξηση  Μακροπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων 0,00 -120.316,82 0,00 -120.316,82
Αύξηση  Βραχυπρόθεσµων  ∆ανειακών Υποχρεώσεων -2.395.080,13 -1.212.613,36 -689.238,36 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 -18.706,33 0,00 -18.706,33
Μερίσµατα πληρωθέντα -741.061,17 -788.170,57 -741.061,17 -788.170,57

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -462.541,30 -470.617,08 -830.299,53 -927.193,72

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.565.303,52 -465.969,37 1.434.633,00 -529.472,91

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

Μείον:Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 
από διακοπείσες δραστηριότητες (µη ενοποιούµενη πρώην 
θυγατρική εταιρία) -210.713,54 -229.494,40

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.153.518,32 1.448.463,53 1.979.710,71 1.363.444,03

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος Περίοδος
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6. Πληροφορίες για τον Όµιλο 

 

6.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Η MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1993 από την συγχώνευση των εταιρειών: (α) 

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. µε διακριτικό τίτλο MEVACO Ε.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε 

το 1971, και (β) ∆. 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 περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2006 

(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 30 Σεπτεµβρίου 2005 καθώς και για 

τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005) εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. στις 14 Νοεµβρίου 2006.  

 

6.2 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.  
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H εταιρία ακολουθώντας την επιθετική πολιτική της στον τοµέα των επενδύσεων, για την 

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

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

και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας, στην ταχύτερη προσαρµογή της στις απαιτήσεις των 

πελατών, καθώς και στην δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλότερης ποιοτικής στάθµης 

 
 

7. 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 ανά γεωγραφικό τοµέα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αναλύονται ως 

εξής: 

 

O ΟΜΙΛΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΛΛΑ∆Α 17.941.680,94 13.070.222,40 4.871.458,54 11.403.156,59 8.363.814,45 3.039.342,14

ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 185.571,36 125.408,24 60.163,12 155.179,16 110.265,23 44.913,93
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 922.437,35 620.326,92 302.110,43 970.281,25 609.203,76 361.077,49
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 282.147,68 177.452,45 104.695,23 229.049,70 158.111,68 70.938,02

Σύνολο 19.331.837,33 13.993.410,01 5.338.427,32 12.757.666,70 9.241.395,12 3.516.271,58

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΛΑ∆Α 15.544.538,03 11.105.392,85 4.439.145,18 9.794.286,34 7.062.666,54 2.731.619,80
ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 148.492,00 94.996,63 53.495,37 142.339,70 99.768,05 42.571,65
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 922.437,35 620.326,92 302.110,43 970.281,25 609.203,76 361.077,49
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 262.849,18 161.624,28 101.224,90 159.236,34 101.034,25 58.202,09
Σύνολο 16.878.316,56 11.982.340,68 4.895.975,88 11.066.143,63 7.872.672,60 3.193.471,03

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005
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8. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

 

8.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της MEVACO Α.Ε. που καλύπτουν περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου 2006 έως και την 30η Σεπτεµβρίου 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) 

και ειδικότερα σύµφωνες µε το ∆.Λ.Π. 34 περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». 

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

περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα: 

 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών  

∆.Λ.Π. 8 Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη 

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

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.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 

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

θυγατρικές 

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

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

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

οµοίων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

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

∆.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 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία 

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

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

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

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

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

 

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 οικονοµικών καταστάσεων της 30.9.2006, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε αυτές 

30.9.2005 και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005 ώστε να παρέχεται στον 

αναγνώστη πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση. Στην κλειόµενη περίοδο ορισµένα κονδύλια της 

συγκρίσιµης περιόδου στα αποτελέσµατα έχουν ανακαταταχθεί για λόγους παρουσίασης και 

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

λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 

αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ,την γνωστοποίηση ενδεχοµένων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα 

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

γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της 

Εταιρίας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί 

τελικά να διαφέρουν από αυτούς του υπολογισµούς 

 

8.1.1 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 . 
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∆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 

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 
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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, 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. 
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∆ιερµηνεία 7: Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ 29 (Ισχύει από 1η Μαρτίου 
2006). 
 
∆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. 

 

 
 
8.2 ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιριών 

 

 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 30/9/2006 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% 

 

 

 
8.3 Εµπράγµατα Βάρη  

 

∆εν  υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και της θυγατρικής 

της που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. 

 

 
8.4 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας 

και του Οµίλου. 
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8.5 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 . 

 

 

8.6 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 . 

 
 
8.7 Μερίσµατα   

 
Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2006 έως 30.09.2006  κατέβαλλε µερίσµατα ποσού 

€ 882.000 (από το οποίο, ποσό € 147.000,00 καταβλήθηκε στους µετόχους της µειοψηφίας,της 

πρώην θυγατρικής εταιρίας Mevatanco Electronics ATEBE). 

 

 

8.8 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30 Σεπτεµβρίου του 2006 και 2005, του Οµίλου 

και της Εταιρίας αντίστοιχα είναι: 

 

                            Ο ΟΜΙΛΟΣ             Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/9/2006 30/9/2005 30/9/2006 30/9/2005 

Υπάλληλοι 26 23 22 19 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 181 150 152 123 

Σύνολο 207 173 174 142
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8.9 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

1/1-30/9/2006 1/-31/12/2005 1/1-30/9/2006 1/-31/12/2005

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 1.122.867,24 646.804,95 1.054.273,22 646.804,95
Λοιπές υποχρεώσεις από Φόρους 528.628,07 288.743,10 385.609,50 222.216,25

Σύνολο 1.651.495,31 935.548,05 1.439.882,72 869.021,20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 
8.10 Κέρδη ανά µετοχή 

 

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

τους επί του συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές) 

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 2.355.915,65 1.180.549,58 2.429.533,02 1.274.344,08
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) 0,224 0,112 0,231 0,121 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

8.11 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 (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες), κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24,προς αυτή µέρη έχουν ως εξής:  

 

Όµιλος Εταιρία 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 990,00 € 5.788,00 €
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 500,00 € 5.662,50 €
γ) Απαιτήσεις 51.000,00 € 2.992,86 €
δ) Υποχρεώσεις 0,00 € 0,00 €
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 364.890,28 € 355.722,21 €
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 214,28 € 14,28 €

 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 45.465,79 € 45.465,79 €
 η) Έσοδα από µερίσµατα 0,00 € 153.000,00 €  
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Οι συναλλαγές µεταξύ των εταιριών που περιλαµβάνονται ολικά στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου απαλείφονται. Παρακάτω παρατίθενται µόνο οι συναλλαγές που έχουν 

απαλειφθεί σε ενοποιηµένο επίπεδο. 

30/9/2006 MEVACO ΑΒΕΕ
MEVACO BΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ ΣΥΝΟΛΑ

MEVACO ΑΒΕΕ 2.992,86 2.992,86

MEVACO 
BΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ
0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 0,00 2.992,86 2.992,86

MEVACO ΑΒΕΕ
MEVACO BΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ ΣΥΝΟΛΑ

MEVACO ΑΒΕΕ 5.788,00 5.788,00

MEVACO 
BΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ
5.662,50 5.662,50

ΣΥΝΟΛΑ 5.662,50 5.788,00 11.450,50

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/9/2006
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α -ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/9/2006
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

 
 

 

MEVACO ΑΒΕΕ
MEVACO BΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ ΣΥΝΟΛΑ

MEVACO ΑΒΕΕ 4.642,00 4.642,00

MEVACO 
BΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ
14.158,00 14.158,00

ΣΥΝΟΛΑ 14.158,00 4.642,00 18.800,00

MEVACO ΑΒΕΕ
MEVACO BΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ ΣΥΝΟΛΑ

MEVACO ΑΒΕΕ
15.632,56 15.632,56

MEVACO 
BΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ
0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 0,00 15.632,56 15.632,56

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2005
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ - ΕΣΟ∆Α - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/9/2005
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
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8.12 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 Ε.Π.ΑΝ ( 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, 

βάση προϋπολογισµού, έως την 30.9.2006 ανέρχεται στο ποσό των 3.400.220,00 ευρώ. Η 

ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής αναµένεται να πραγµατοποιηθεί 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 την ένταξη της εταιρίας στο 

πρόγραµµα « Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων ( EMAS �ECOLABEL) » ∆ράση 2.9.2 του Ε.Π.ΑΝ 

συνολικού προϋπολογισµού 38.871,00 ευρώ. 

 

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων ποσού € 1.977.382,42 περιλαµβάνεται στο κονδύλι 

του παθητικού «Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις» και θα ωφελήσει τα αποτελέσµατα 

εποµένων χρήσεων. 

 
 
 
8.13 ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

 
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 θυγατρικής εταιρίας MEVATANCO ELECTRONICS 

ATEBE µε την οποία αποφασίσθηκε η λύση της 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 

παρουσίαζε 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 
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-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.  

 

Σηµειώνεται ότι η MEVATANCO δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2005 και για τη περίοδο 

µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της εκκαθάρισης (1.1-13.9.2006). 

 

Ο αρχικός ισολογισµός εκκαθάρισης της 13.9.2006 δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες " ΚΕΡ∆ΟΣ'','' 

ΛΟΓΟΣ'' και "ΘΡΙΑΣΙΟ" της 2.11.2006. 

  

Στην συνέχεια παραθέτουµε τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας MEVATANCO ELECTRONICS 

A.T.E.Β.Ε  για την περίοδο 1.1.2006-13.9.2006 : 

 

 
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
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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

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 60.000,00 20.000,00 399.084,27 479.084,27
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∆ΠΧΠ 

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

 

 

 
Κατάσταση ταµειακών 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)

Ταµειακές 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



 

 23

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

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

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

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

 

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

(www.mevaco.gr). 

 

Τα παραπάνω κονδύλια που έχουν διαµορφωθεί και παρουσιάζονται στον ισολογισµό της 

θυγατρικής αφορούν και ρευστοποιήσιµες αξίες. Για τον λόγω αυτό η µητρική Εταιρία αποτίµησε 

την αξία κτήσης στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ ρευστοποιήσιµης αξίας και της λογιστικής µείον τα 

έξοδα εκκαθάρισης. Η 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 
Υπολοιπόµενο ποσό προς επιστροφή στην µητρική 15.450,38 
Υπόλοιπο κόστους συµµετοχής της µητρικής 
30.9.2006 30.600,00 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -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 περίοδο και την αντίστοιχη συγκριτική 

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

 

    Περίοδος     Περίοδος     Περίοδος     Περίοδος

1/1 -30/9/2006 1/1 -30/9/2005 1/7 -30/9/2006 1/7 -30/9/2005
α) Κύκλος Εργασιών 22.668,88 0,00 22.668,88 0,00
β) Μικτά κέρδη 0,00 0,00 0,00 0,00
γ) Κέρδη / (ζηµιές) πρό φόρων,χρηµατοδοτικών , 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (24.143,85) (117.561,66) (1.935,49) (933,75)
δ) Κέρδη /(ζηµιές) πρό φόρων (20.969,71) (95.658,24) (1.569,18) (4.052,97)
ε) Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους (37.348,05) (96.142,44) (1.569,18) (4.122,14)  
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Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2006 καθώς και 

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Οµίλου και 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, τα οποία συµπεριλαµβάνονται 

στο σύνολο των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη (παρ.8.11) έχουν ως εξής:   

 
Όµιλος-∆ιακοπείσες Εταιρία-∆ιακοπείσες 

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 0,00 € 0,00 €
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 €  
 

 

8.14 Άλλα σηµαντικά  γεγονότα 

 

1.Σύµφωνα µε την από 21 Ιουνίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της µητρικής Εταιρίας MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ είναι σε εξέλιξη η αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.575.000 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση : α)  του 

συνόλου του αποθεµατικού «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας παγίων περιουσιακών 

στοιχείων ν. 2065/1992» ποσού Ευρώ 668.954,26 και β) µέρους του αποθεµατικού «∆ιαφορά 

από αναπροσαρµογή αξίας παγίων α. 15 ν.3229/2004», ποσού 906.045,74 Ευρώ που θα 

υλοποιηθεί µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών της εταιρίας από 

0,45 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ. Η αύξηση αυτή τελεί υπό την έγκριση της αρµόδιας εποπτεύουσας 

αρχής. 

2.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. Η 

υλοποίηση της επένδυσης αυτής αναµένεται να ολοκληρωθεί έως την 30.11.2007. 

 

 

8.15 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. 
 


