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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)  

της  Χρήσης 2007 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2007 – 

31/12/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της MEVACO 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε A.E την 19/03/2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή σους 

στο διαδίκτυο, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση www.mevaco.gr.  

H Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη ,τις επιδόσεις και 

τη θέση του Οµίλου, καθώς και της επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση 

εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένων των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

που αντιµετωπίζουν. 

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες 

στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων του Οµίλου, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε



Όµιλος MEVACO                                                       
31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου................................................................................................................... 1 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ............................................................................... 15 

Ισολογισµός........................................................................................................................................................ 17 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.................................................................................................................. 18 

Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων................................................................................... 19 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας............................................................................ 20 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών.............................................................................................................................. 21 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων ................................................................................................ 22 

1. Γενικές πληροφορίες ................................................................................................................................. 22 

2. Φύση δραστηριοτήτων .............................................................................................................................. 22 

3. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων................................................................................ 23 

3.1. Νέα πρότυπα ,διερµηνείες και αντικατάσταση υφιστάµενων προτύπων ...................................................... 23 

3.2. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις............................................................................ 26 

4. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών ........................................................................................................... 28 

4.1. Γενικά.................................................................................................................................................. 28 

4.2. Ενοποίηση............................................................................................................................................ 28 

4.3. Μετατροπή ξένου νοµίσµατος ................................................................................................................ 29 

4.4. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ................................................................................................................... 30 

4.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία .................................................................................................................... 31 

4.6. Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων ............................................................................................... 33 

4.7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα....................................................................................................................... 34 

4.8. Αποθέµατα........................................................................................................................................... 36 

4.9. Εµπορικές απαιτήσεις ............................................................................................................................ 36 

4.10. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων ........................................................................ 36 

4.11. Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση................................... 37 

4.12. Μετοχικό κεφάλαιο ............................................................................................................................... 37 

4.13. Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος .................................................................................... 37 

4.14. Παροχές στο προσωπικό........................................................................................................................ 39 

4.15. Επιχορηγήσεις ...................................................................................................................................... 39 

4.16. Προβλέψεις .......................................................................................................................................... 39 

4.17. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων............................................................................................................. 40 

4.18. Μισθώσεις............................................................................................................................................ 41 

4.19. ∆ιανοµή µερισµάτων ............................................................................................................................. 41 

5. ∆οµή του οµίλου ........................................................................................................................................ 41 

6. Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα ..................................................................................................... 42 

7. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις. ..................................................................................................................... 43 

8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία........................................................................................................................ 45 

9. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις .................................................................................................... 46 

10.   Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις............................................................................................................. 47 

11.   Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση.............................................................................. 47 



Όµιλος MEVACO                                                       
31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

 

 

 

 

12. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ..................................................................................................... 47 

13. Αναβαλλόµενες Φορολογικές υποχρεώσεις .......................................................................................... 48 

14. Αποθέµατα............................................................................................................................................. 49 

15. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις. ............................................................................................ 49 

16. Λοιπές απαιτήσεις .................................................................................................................................. 50 

17. Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία............................................................................................................... 51 

18. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα ...................................................................................................... 51 

19. Ίδια Κεφάλαια ....................................................................................................................................... 51 

19.1. Μετοχικό Κεφάλαιο ............................................................................................................................... 51 

19.2. ∆ιαφορά υπέρ το Άρτιο ......................................................................................................................... 52 

19.3. Λοιπά αποθεµατικά ............................................................................................................................... 52 

20. ∆ανειακές υποχρεώσεις......................................................................................................................... 53 

21. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού ..................................................................................................... 53 

22. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - επιχορηγήσεις ....................................................................... 55 

23. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις .................................................................................................. 55 

24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις .................................................................................................. 56 

25. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.................................................................................................. 56 

26. Κόστος πωληθέντων.............................................................................................................................. 56 

27. Έξοδα διοίκησης / διάθεσης /ερευνών................................................................................................. 57 

28. Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης.................................................................................................... 57 

29. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα....................................................................................................... 58 

30. Φόρος εισοδήµατος ............................................................................................................................... 58 

31. Κέρδη ανά µετοχή.................................................................................................................................. 59 

32. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη........................................................................................................ 59 

33. Μερίσµατα ............................................................................................................................................. 61 

34. Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις............................................................ 61 

35. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις........................................................................................................... 61 

36. Παροχές προς τη ∆ιοίκηση της εταιρίας................................................................................................ 61 

37. Πρόταση ∆ιανοµής Χρήσης 2007.......................................................................................................... 61 

38. Επιχορηγήσεις επενδύσεων................................................................................................................... 62 

39. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων .......................................................................................... 63 

39.1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος..................................................................................................................... 63 

39.2. Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου................................................................................................ 63 

39.3. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου ............................................................................................................... 64 

39.4. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας ............................................................................................................. 65 

40. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου ................................................................................ 65 

41. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού................................................................................. 67 

  



Όµιλος MEVACO                                                       
31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

 

  

 

 

 

1 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 

Προς την Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Για τα πεπραγµένα της χρήσης 2007. 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εφεξής «Έκθεση») για την 

χρήση 2007 (01/01/2007-31/12/2007), καθώς και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007, οι 

οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) που 

εφαρµόζονται από την 1.1.2005  στην Ελλάδα. 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει όλες τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, 

προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση σχετικά µε την πραγµατική εικόνα της 

εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης της Εταιρίας µε την επωνυµία «MEVACO 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«MEVACO A.E.», (εφεξής καλούµενη για λόγους συντοµίας ως «Εταιρία» ή «MEVACO») αλλά και του Οµίλου 

MEVACO για την χρήση 2007, την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει o 

Όµιλος και τέλος µια συνοπτική ενηµέρωση για τις προοπτικές και τους στόχους της για την τρέχουσα χρήση 

2008. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 136 του κ.ν. 

2190/1920 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 43α παρ. 3 και 107 παρ. 3  του κ. ν. 2190/1920 και περιλαµβάνει τα 

αναγκαία σηµεία που τούτο έχει κριθεί ως σκόπιµο ή αναγκαίο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας για 

την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των Οικονοµικών Καταστάσεων της (ενοποιηµένων και µη). 

∆εδοµένου ότι η εταιρία συντάσσει ενοποιηµένες και µη ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις , η παρούσα 

Έκθεση είναι ενιαία, πλην όµως έχει ως κύριο και πρωτεύον σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά 

δεδοµένα της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. Η αναφορά σε µη ενοποιηµένα οικονοµικά 

δεδοµένα στην ανάλυση που ακολουθεί , λαµβάνει χώρα στα συγκεκριµένα εκείνα σηµεία που τούτο έχει κριθεί 

σκόπιµο ή αναγκαίο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου 

της.  

Επισηµαίνεται τέλος ότι στην παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  περιλαµβάνεται σε ιδιαίτερο 

κεφάλαιο στο τέλος αυτής και η προβλεποµένη από το άρθρο 11A του ν. 3371/2005 επεξηγηµατική έκθεση, η 

οποία περιλαµβάνει πληροφορίες για όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.     

 



Όµιλος MEVACO                                                       
31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

 

  

 

 

 

2 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

1.1 Γενικά  

 

Η MEVACO είναι µία πρωτοπόρος βιοµηχανική Εταιρία στον χώρο της παραγωγής µεταλλικών προϊόντων µε 

αντικείµενο την παραγωγή και κατασκευή του µεταλλικού µέρους προϊόντων πάσης φύσεως ή και 

ολοκληρωµένων προϊόντων µε βάση τα σχέδια και τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του τελικού πελάτη. 

Η Εταιρία είναι εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επιφανείας 78.300 τ.µ. στην βιοµηχανική ζώνη του 

Ασπροπύργου, όπου και διαθέτει περίπου 13.400 τ.µ. στεγασµένους βιοµηχανικούς χώρους καθώς και 

υπερσύγχρονο και πρωτοποριακό µηχανολογικό εξοπλισµό, τον οποίο διαρκώς αναβαθµίζει και ανανεώνει µε 

έµφαση στην επαύξηση της παραγωγικής ικανότητας και στην κτήση µεγαλύτερης παραγωγικής ευελιξίας .  

Η Εταιρία συνεστήθη δυνάµει της υπ’ αριθ. 12067/19-11-1993 συµβολαιογραφικής πράξης της 

Συµβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Αικατερίνης Ζαχαριά - Μπασούκου, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής την 1-12-1993, έλαβε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 

30029/03/Β/93/80 και η σύστασή της δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 6521/8-12-1993 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.) Μετά την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ο 

Αριθµός ΜΑΕ της Εταιρίας είναι πλέον 30029/06/Β/93/12.  

Η Εταιρία λειτουργεί από την σύστασή της έως και σήµερα µε την αυτή νοµική µορφή (Ανώνυµη Εταιρία) και 

επωνυµία, η δε αρχική της διάρκεια έχει οριστεί σε 50 έτη, ήτοι µέχρι την 31-12-2043. 

Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει σήµερα είναι:  

1. Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως µεταλλικών και µηχανουργικών ειδών και εν γένει 

ηλεκτροµηχανολογικών συσκευών και εξαρτηµάτων αυτών. 

2. Η διενέργεια εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου µεταλλικών µηχανουργικών ειδών και εν γένει 

ηλεκτροµηχανολογικών συσκευών και εξαρτηµάτων. 

3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εξωτερικού, µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. 

4. Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας (µηχανουργικής, ηλεκτροµηχανολογικής 

ή µη) για την αναβάθµιση και περαιτέρω εξέλιξη των παραγοµένων και εµπορευοµένων προϊόντων.  

Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία δύναται: 

α) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

β) Να ιδρύει ή να συµµετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάµενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις µε 

όµοιο, συναφή ή παρεµφερή σκοπό. 

γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, εργοστάσια, εργαστήρια ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό για 

λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή συµµετοχή στα κέρδη. 

ε) να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συµβάσεις εγγυήσεως προς και µε οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό οργανισµό (εντός του υφισταµένου εκ του Νόµου επιτρεπτού 

πλαισίου) εφόσον αυτές συνέχονται µε την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την 

εκπλήρωσή τους.  
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στ) να διεξαγάγει οιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρία θεωρεί ενδεδειγµένη ή συµπληρωµατική προς τους 

παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται άµεσα ή έµµεσα αναγκαία, κατάλληλη ή 

ενδεδειγµένη για την πραγµάτωση των παραπάνω σκοπών.        

 

Στον Όµιλο της Εταιρίας, περιλαµβάνεται 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 η εταιρία «MEVATANCO 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», στην οποία η 

MEVACO συµµετείχε µε ποσοστό 51%, καθώς σύµφωνα µε την από 22 Αυγούστου 2006 οµόφωνη απόφαση 

της καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εν λόγω εταιρίας αποφασίσθηκε η λύση της και 

η θέση αυτής υπό εκκαθάριση.  

 

Σηµειώνεται ότι το στάδιο της εκκαθάρισης της εν λόγω Εταιρίας ολοκληρώθηκε και ήδη δυνάµει της µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 5019/23-10-2007 απόφασης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής/ ∆ιεύθυνση 

Εµπορίου και Τουρισµού/ Τµήµα Α.Ε., καταχωρήθηκε η διαγραφή της εν λόγω εταιρίας από το Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιρειών και συνακόλουθα η εν λόγω εταιρία έπαυσε να υφίσταται.   

 

1.2  Σύντοµη ανασκόπηση της Εταιρίας και του Οµίλου το 2007 

 

Το 2007 κατεγράφησαν τόσο για την µητρική Εταιρία όσο και για τον Όµιλο αρκετά υψηλά επίπεδα όσον 

αφορά τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και τα µετά φόρων κέρδη και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η Εταιρία και 

ο Όµιλος κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τον κύκλο εργασιών τους σε 

ιδιαίτερα  υψηλά επίπεδα , παρά τις γενικότερες αντίξοες συνθήκες της αγοράς . 

Πιο συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε 23.504.103,38 Ευρώ και της Εταιρίας σε 

17.812.119,37 Ευρώ, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 2.039.652,26 Ευρώ και 1.728.121,64 Ευρώ 

αντίστοιχα.  

Ουσιαστικά το 2007, 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, ενώ η µικρή κάµψη που παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας δικαιολογείται αφενός µεν από την 

προσπάθεια της εταιρίας να κατοχυρώσει την θέση της στην αγορά, όπως αυτή αποτυπώθηκε µέσα από την 

ισχυρότατη και ραγδαία δυναµική των ετών  2004-2006 και αφετέρου από την ενίσχυση των δραστηριοτήτων 

της Εταιρίας σε επίπεδο  Οµίλου, γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε µε την διατήρηση του κύκλου εργασιών του 

Οµίλου στα αυτά µε την προηγούµενη χρήση επίπεδα. 

Ο Όµιλος στην διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως 2007 κινήθηκε µε την αυτή επενδυτική φιλοσοφία των 

προηγούµενων χρήσεων και  σε επίπεδο Οµίλου οι επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια  στοιχεία ανήλθαν σε 2,4 εκ 
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Ευρώ περίπου. Μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατός του ο Όµιλος έχει επιτύχει την ποιοτική 

του διαφοροποίηση και την διατήρηση υψηλών και σταθερών ρυθµών ανάπτυξης, γεγονός το οποίο δηµιουργεί 

εύλογα σηµαντικές προσδοκίες για τις προοπτικές και την εξέλιξη του Οµίλου . 

Σχετικά µε την MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κατά την χρήση του 2007 επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες της 

διοίκησης για σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών της µεγεθών, αφενός σαν αποτέλεσµα της 

µετεγκατάστασης της σε νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους (5.500 τ.µ.) και αφετέρου ως απόρροια 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 5,7 εκ. € (αύξηση 

68,24% σε σχέση µε την αντίστοιχη χρήση 2006) ενώ τα προ φόρων κέρδη σε 495 χιλ. €  (αύξηση 115,35 % 

σε σχέση µε την αντίστοιχη χρήση 2006) Σηµειώνουµε ότι µόλις προ 2 χρήσεων (χρήση  2005) η εν λόγω 

θυγατρική εταιρία παρουσίαζε ζηµιογόνο αποτέλεσµα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η προσπάθεια της 

διοικήσεως της Εταιρίας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο Οµίλου έχει αρχίσει να αποδίδει  

σηµαντικά οφέλη . 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2.1 Αποτελέσµατα χρήσης 2007 

 
 
Τα κυριότερα µεγέθη της κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 παρατίθενται κατωτέρω σε  Ευρώ. 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 

Κύκλος εργασιών 23.504.103,38 24.799.771,81 

Μικτά κέρδη 4.929.989,78 6.483.116,43 

Αποτελέσµατα προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  4.357.470,30 5.779.505,73 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων  

2.935.068,65 

  

4.602.208,86 

  

Κέρδη προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 

Κέρδη µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)  2.039.652,26 3.134.093,93 
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ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 

Κύκλος εργασιών 17.812.119,37 21.412.455,84 

Μικτά κέρδη 3.894.714,83 5.917.619,19 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων  3.576.072,78 5.355.230,28 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων  

2.278.098,16 

  

4.255.444,32 

  

Κέρδη προ φόρων 2.265.420,73 4. 396.037,99 

Κέρδη µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)  1.728.121,64 3.182.800,05 

 
 
2.2 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιµετώπισής τους από την Εταιρία 

και ευρύτερα τον Όµιλο, ώστε να περιορισθούν ή/και να απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους 

κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: 

  

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαµηλή για τoν Όµιλο 

αφενός µεν διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές 

υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα.  

 

Επιτοκιακός κίνδυνος 

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

πρέπει να θεωρείται σχεδόν µηδενικός. Η ύπαρξη  πολύ χαµηλού ύψους τραπεζικού δανεισµού (ο οποίος 

δανεισµός κατά την εν λόγω χρονική στιγµή για την Εταιρία είναι µόνο µακροπρόθεσµος)  σε σχέση µε τα 

ίδια κεφάλαια του Οµίλου αποτελεί το ουσιαστικό αντιστάθµισµα στον αναφερόµενο κίνδυνο (σχεδόν  

µηδενικός), ο οποίος δεν είναι ορατός  στη τρέχουσα χρήση 2008. Οι αναµενόµενες τυχόν αυξήσεις των 

επιτοκίων θα επιβαρύνουν ελάχιστα το κόστος χρηµατοδότησης, καθόσον ο δανεισµός είναι µικρός και 

κυµαίνεται σε απολύτως ελεγχόµενα επίπεδα. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

∆εν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας του Οµίλου και της Εταιρίας , δεδοµένου  ότι ο Όµιλος και ειδικότερα 

η Εταιρία διαθέτουν ικανά ταµειακά διαθέσιµα. Περαιτέρω η δυνατότητα απρόσκοπτης και άνευ 

καθυστερήσεως άντλησης από την Εταιρία τραπεζικών κεφαλαίων σχεδόν εκµηδενίζει τον εν λόγω κίνδυνο.  
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Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος και ειδικότερα η Εταιρία εφαρµόζουν πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις τους 

πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε ελεγµένη από πλευράς φερεγγυότητας πιστοληπτική ικανότητα και µε τους 

οποίους υφίσταται σταθερή και µακροχρόνια σχέση συνεργασίας. Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 

αντιµετωπίζεται µε την συνεχή και συστηµατική παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης των πελατών 

και µε την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα καθώς και την λήψη σχετικών εγγυήσεων.      

  

Κίνδυνος αύξησης των τιµών των πρώτων υλών 

Ο εν λόγω κίνδυνος αντιµετωπίζεται µέσω της δυνατότητας µετακύλισης της αύξησης αυτής στην τιµή 

πώλησης των παραγοµένων προϊόντων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται και είναι ευχερώς αξιοποιήσιµη 

λόγω του τρόπου παραγωγής και λειτουργίας της Εταιρίας, ήτοι της παραγωγής προϊόντων κατά παραγγελία.  

 

Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισµού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις  

Η καθετοποιηµένη µορφή της Εταιρίας, οι οργανωτικές υποδοµές που διαθέτει ,της επιτρέπει να 

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

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

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

προϊόντων, η αναγνωρισιµότητα του ονόµατος της Εταιρίας ιδίως και η ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων 

τόσο σε επίπεδο προµηθευτών όσο και σε επίπεδο πελατών.  

 

Κίνδυνος εξαρτήσεως της εταιρίας από συγκεκριµένους πελάτες  

Ο συγκεκριµένος κίνδυνος αντιµετωπίζεται από την Εταιρία µέσω της προσπάθειας περαιτέρω διασποράς του 

πελατολογίου της ,και της προσπάθειας ορθολογικότερης και αποτελεσµατικότερης κατανοµής των 

πωλήσεων της τόσο ανά  γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη, πλην όµως κατά την 

παρούσα χρονική στιγµή ο συγκεκριµένος κίνδυνος αξιολογείται συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση ως 

χαµηλός. 

 

Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης      

Ο συγκεκριµένος 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, διαθέτει την δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους τοµείς µεγαλύτερου ενδιαφέροντος 

και καλύτερων προοπτικών.  

 

Κίνδυνος ταµειακών ροών 

∆εν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος καθώς ο Όµιλος δηµιουργεί θετικές ταµειακές ροές από οργανικές 

δραστηριότητες και η διαχείριση των ταµειακών εισροών και εκροών πραγµατοποιείται µε απόλυτη επιτυχία και 

σε µόνιµη βάση, και µε τον τρόπο αυτό η αντίστοιχη ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.   
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Όσον αφορά στην πορεία της µετοχής της Εταιρίας, η τιµή κλεισίµατός της κατά την  τελευταία συνεδρίαση 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την 31-12-2007 ανήλθε σε 2,53 Ευρώ. 

 

2.3 Υποκαταστήµατα της Εταιρίας και του Οµίλου  

Η Εταιρία και η θυγατρική της δεν διαθέτουν υποκαταστήµατα. Επίσης δεν έλαβε χώρα εντός της κλειοµένης 

χρήσεως µεταφορά της έδρας οιασδήποτε εκ των επιχειρήσεων του Οµίλου, ούτε ελήφθη απόφαση σχετικά µε 

την έναρξη ή λειτουργία οιουδήποτε υποκαταστήµατος  

 

2.4 Άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της κλειοµένης χρήσεως 

Από την λήξη της κλειοµένης χρήσεως µέχρι και την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν 

συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα, τα οποία να χρήζουν ειδικής µνείας στην παρούσα.  

 

2.5 ∆ραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 

Ένα σηµαντικό τµήµα της πολιτικής της Εταιρίας αφορά τον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης, µέσω της 

οποίας η Εταιρία στοχεύει στην διαρκή βελτίωση και αναβάθµιση των παραγοµένων προϊόντων αλλά και στην 

παραγωγή νέων προϊόντων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρία απασχολεί ένα ικανό επιτελείο 

στελεχών, που έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις που σηµειώνονται στον τοµέα της 

παραγωγής µεταλλικών προϊόντων και να προσαρµόζεται σε αυτές, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό την 

Εταιρία ιδιαίτερα ανταγωνιστική.  Η θυγατρική εταιρία για θέµατα έρευνας και ανάπτυξης που την ενδιαφέρουν 

έχει την δυνατότητα ν’ απευθύνεται στο ερευνητικό τµήµα της Εταιρίας , ενώ προωθεί την πώληση και εξέλιξη 

των προϊόντων της µε την χρήση ειδικών συµβουλών και µελετών που εκπονούνται από το Τµήµα αυτό. 

 

2.6 Λοιπές πληροφορίες  

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

άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920  

β) Αναφορικά µε την προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρίας και του Οµίλου αυτή διαγράφεται ως θετική, ενώ  

ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση ακολουθεί σε επόµενο κεφάλαιο που αφορά στους στόχους της τρέχουσας 

χρήσεως 2008.     

γ) Τέλος σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την από 30.06.2007 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

της θυγατρικής εταιρίας «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, υπέρ των παλαιών µετόχων αυτής (ήτοι µε δικαίωµα 

προτίµησης των παλαιών µετόχων), µε καταβολή µετρητών, ποσού € 240.000,00 και µε την συνακόλουθη 

έκδοση 80.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 3,00 € εκάστης. (ΦΕΚ 

10087/31.8.2007). Με την εν λόγω αύξηση, η οποία καλύφθηκε ολοσχερώς από τους παλαιούς µετόχους της 

εταιρίας, εντός του Οκτωβρίου του 2007, θα καλυφθεί η ίδια συµµετοχή της θυγατρικής εταιρίας σε 

εγκριθείσα, δυνάµει της απόφασης µε αριθµό 17099/∆ΒΕ 1932/7/8/2006 του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόταση 

που είχε υποβληθεί από την θυγατρική εταιρία για ένταξη στη δράση 2.5.3 του ΕΠΑΝ επενδυτικού σχεδίου, 

συνολικού προϋπολογισµού 910.000 ευρώ. 
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3. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων την 

αποδοτικότητα του Οµίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανοµή µερίσµατος ίσου µε 

0,14 Ευρώ ανά µετοχή, ποσό ίδιο µε το µέρισµα που διανεµήθηκε για την προηγούµενη χρήση 2006. 

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Ο Όµιλος απασχολούσε την 31-12-2007 διακόσια δώδεκα (212) άτοµα και η Εταιρία εκατόν εξήντα οκτώ (168) 

άτοµα αντίστοιχα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρίας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται 

εργασιακά προβλήµατα, καθώς µία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρίας είναι η διατήρηση και η 

ενίσχυση του κλίµατος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρία καθηµερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων 

µέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών προκειµένου να συµµορφώνεται πλήρως και απολύτως µε τις ισχύουσες 

διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής εν γένει νοµοθεσίας.        

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Η Εταιρία αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε βάση τις αρχές 

της αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε µία 

ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης 

ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητες της µε τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και 

την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική 

της Εταιρίας αποτελεί τη δήλωση δέσµευσης της Εταιρίας για τήρηση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Η Εταιρία υιοθετεί Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις αρχές του Προτύπου ISO 14001 και 

του Κανονισµού EMAS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Πολιτική της Εταιρίας για τη διασφάλιση της προστασίας 

του περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής αρχές: 

• Λαµβάνει µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συµµορφούµενη µε την περιβαλλοντική 

νοµοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.  

• Εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής 

της διαδικασίας.  

• Καθορίζει Αντικείµενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων.  

• Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, µε κατάρτιση και υλοποίηση 

Προγραµµάτων ∆ράσης για την επίτευξη των συγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και 

πάντα µε καθορισµένο χρονικό διάστηµα υλοποίησης.  
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• Υιοθετεί συγκεκριµένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία 

της.  

• Βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της συµπεριφορά ιδιαίτερα σε θέµατα Πρόληψης της Ρύπανσης 

του περιβάλλοντος και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων.  

• Εφαρµόζει την δια βίου εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού της σε θέµατα Περιβάλλοντος.  

• Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενηµέρωση του κοινού σε πνεύµα ειλικρινούς και αµοιβαίου 

σεβασµού.  

• Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράµατος, το οποίο 

εµπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραµίδα των εργαζοµένων στην εταιρία. 

Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία παραγωγής έχει σχεδιασθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει 

αποτελεσµατική την χρήση των διαθεσίµων πηγών και να ελαχιστοποιεί την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον  

 

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται 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, έχει ως κύριο στόχο την 

διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και την διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της 

Εταιρίας και όλων όσοι συνδέονται µε την λειτουργία της. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι ο θεµατοφύλακας των αρχών της 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. 
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7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 

 

Το 2008 κατά τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης προοιωνίζεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Τόσο ο Όµιλος όσο και η  

Εταιρία στοχεύουν για το 2008 στην αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών τους όσο και των κερδών τους σε 

σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2007 και την σταθεροποίηση των µεγεθών τους στα επίπεδα των χρήσεων 

2005-2006 έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη νέων οργανωτικών 

σχηµάτων που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανοδική πορεία µε µεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά.  

Η αισιοδοξία της ∆ιοίκησης βασίζεται στο γεγονός ότι πέραν των παραδοσιακών πελατών, βρίσκονται σε 

προχωρηµένο στάδιο συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων διάφορα projects που έχουν εφαρµογή κυρίως σε 

αµυντικά και ενεργειακά συστήµατα, καθώς και σε κατασκευή και εξοπλισµό χώρων διάθεσης καταναλωτικών 

προϊόντων. Επί πλέον η µητρική Εταιρία µε το νέο σύγχρονο εξοπλισµό που εγκατέστησε, απέκτησε 

δυνατότητες πλήρους κάλυψης των αναγκών σε µεταλλικές κατασκευές  υποστήριξης υπογείων σηράγγων 

(οδοποιία – τρένα κ.λ.π.) µε στόχο την σηµαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών για το 2008 (και όχι µόνο) 

δεδοµένου ότι κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη σηµαντικά έργα διάνοιξης υπογείων 

σηράγγων για τα νέα οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα (ΛΙΑΝΟΚΛΑ∆Ι, ∆ΟΜΟΚΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ∆ΙΑΚΟΦΤΟ κ.α.) 

καθώς και για τις νέες επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ). 

Τέλος η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχοντας προβλέψει σηµαντικές αυξήσεις στις τιµές των µετάλλων κυρίως  κατά 

το α’ εξάµηνο του 2008, προέβη σε έγκαιρα σε συµφωνία - κλείσιµο τιµών για σηµαντικές ποσότητες έτσι ώστε 

να διατηρήσει στο µέτρο του δυνατού σταθερές τις τιµές της και εποµένως σε υψηλά επίπεδα την 

ανταγωνιστικότητά της. 

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

που θα επιτρέψει στην Εταιρία και στον Όµιλο την συνέχιση της ανοδικής πορείας της για την επόµενη 

πενταετία. Η επενδυτική πολιτική εντάσσεται στο γενικότερο επενδυτικό πρόγραµµα ύψους περίπου 10 

εκατοµµυρίων Ευρώ, σηµαντικό µέρος του οποίου έχει υλοποιηθεί στην διάρκεια των χρήσεων 2006 και 2007 

κυρίως µε προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία νέου υπερσύγχρονου µηχανολογικού 

εξοπλισµού. Ο σχεδιασµός προβλέπει, για την τρέχουσα περίοδο αλλά και για το 2009, 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 της ∆ιοίκησης της Εταιρίας η συστηµατική αύξηση της 

εξαγωγικής δραστηριότητας σε ποσοστό ει δυνατόν 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. 

Κατά την κλειοµένη χρήση 2007, οι εξαγωγές του Οµίλου και της Εταιρίας αντιπροσωπεύουν ποσοστά 14,80% 

και 18,45% του κύκλου εργασιών έναντι ποσοστών 8,08% και 8,76% αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσης. 
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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 (Α.Π.Ε.). 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων εκτός των επενδυτικών επιλογών και νέων οργανωτικών σχηµάτων, θα 

δοθεί και στην διάρκεια της χρήσεως 2008 ιδιαίτερη έµφαση στα εξής: 

-Εκπαίδευση και συνεχής επιµόρφωση 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) 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. 

Όσον αφορά την πιστοποίηση διαδικασιών η Εταιρία θα εγκαταστήσει εντός του 2008 Σύστηµα Ασφάλειας 

Πληροφοριών σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2005. 

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

το 2008 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 της Εταιρίας.   

• Επωφελέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της Εταιρίας.  

• 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. 
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8. 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  αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε µια σειρά από θέµατα 

και κατόπιν τούτων, επί σκοπώ εκπληρώσεως της υποχρέωσης αυτής ,παρατίθενται κατωτέρω τα ακόλουθα :  

 

α) Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 6.300.000 Ευρώ, 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 

στην Κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.  

β) ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας ούτε από το Καταστατικό της 

Εταιρίας ούτε από ιδιαίτερες συµφωνίες ούτε από λοιπές κανονιστικές κ.α. διατάξεις. 

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 ΕΤΑΙΡΙΑ»: ποσοστό 67% 

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 αυτές έχουν ως ακολούθως:  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο µετόχου Μετοχές Ποσοστό 

1. Βασιλική Κωστοπούλου 1.341.450 12,78% 

2. Αθηνά Κωστοπούλου 1.300.000 12,38% 

3.  Σπυρίδων ∆ελένδας 1.170.979 11,15% 

4.  Εµµανουήλ Μπρούντζος 763.550 7,27% 

5. ∆ηµήτριος Κωστόπουλος 752.555 7,17% 

6. Γεώργιος Γκιωνάκης 480.000 4,57% 

7.  Κωνσταντίνος Γκιωνάκης 480.000 4,57% 

 

δ) ∆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.  
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ζ) Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και τα 

σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι να 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. Σηµειώνεται πάντως ότι το 

Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει το σύνολο των ρυθµίσεων αναφορικά µε τον διορισµό των µελών του 

∆.Σ., όπως αυτές προσετέθησαν δυνάµει του ν. 3604/2007 (λ.χ. δυνατότητα εκλογής αναπληρωµατικών µελών 

κ.λ.π.). 

 

η) ∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού 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.  

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας διατηρεί ακράδαντη την πεποίθησή της ότι η ισχυρή επιχειρηµατική της δοµή, οι 

σηµαντικές επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από την Εταιρία τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό, όσο και σε πάγια 

στοιχεία , και βεβαίως η στοχευµένη προσήλωση της Εταιρίας σε συγκεκριµένους στρατηγικούς στόχους µε 

µεσοπρόθεσµη προοπτική , παρέχουν την σταθερή και ασφαλή βάση για την συνέχιση και ενδυνάµωση της 

µέχρι σήµερα σταθερής αναπτυξιακής της πορείας και της ενίσχυσης της µακροχρόνιας αξίας της προς όφελος 

των πελατών, των εργαζοµένων, των συνεργατών και των µετόχων της.   

 

Ασπρόπυργος, 19 Μαρτίου 2008 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

∆ηµήτριος Κωστόπουλος 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από 13 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 

Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 21 Μαρτίου 2008 

 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 

ΣΟΛ αεοε
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της 

Ανώνυµης Εταιρίας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (η «Εταιρία»), καθώς και τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας και 

των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης 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 οικονοµικών καταστάσεων, 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 

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

είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 

µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες της 

δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια 

διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του Ελεγκτή και 

περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω 

απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό τον 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των 

εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 

την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική 

τους επίδοση και τις Ταµιακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α 

παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 1290/1920 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και 

το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 

ΣΟΛ αεοε 
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Ισολογισµός 

 

Σηµ. 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 7 26.237.917,21 22.593.461,69 25.039.901,12 21.861.181,63 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία 8 531.922,37 509.114,93 528.756,28 504.426,91 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 9 0,00 0,00 490.732,45 329.932,45 
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις 10 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 12 19.906,78 18.116,78 13.906,78 12.116,78 

26.792.576,36 23.123.523,39 26.076.126,63 22.710.487,77 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα 14 3.081.988,98 2.183.477,27 2.214.756,59 1.522.285,37 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 15 9.145.041,87 8.171.038,47 5.825.274,54 5.582.293,24 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 11 0,00 15.450,38 0,00 15.450,38 
Λοιπές Απαιτήσεις 16 2.240.485,26 2.626.166,96 1.805.695,78 2.562.999,45 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 17 54.573,72 43.492,21 54.573,72 43.492,21 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 18 995.005,93 1.753.001,80 899.327,18 1.594.739,01 

15.517.095,76 14.792.627,09 10.799.627,81 11.321.259,66 

Σύνολο Ενεργητικού 42.309.672,12 37.916.150,48 36.875.754,44 34.031.747,43 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 19.1 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 
Υπερ Το Άρτιο 19.2 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 19.3 8.176.791,86 6.078.943,19 8.176.791,86 6.078.943,19 
Λοιπά αποθεµατικά 19.3 3.896.875,61 2.894.424,76 3.875.744,86 2.877.986,96 
Αποτελέσµατα Εις Νέον 2.169.433,63 2.717.085,19 1.952.755,43 2.692.391,69 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 28.169.219,95 25.616.571,99 27.931.411,00 25.575.440,69 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 361.931,63 183.512,23 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.531.151,58 25.800.084,22 27.931.411,00 25.575.440,69 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 20 1.334.156,87 211.843,08 1.334.156,87 211.843,08 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 13 1.869.038,86 1.221.283,63 1.869.817,30 1.223.535,44 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 21 141.319,46 121.403,95 128.691,97 111.417,55 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 22 2.933.329,16 2.510.498,69 2.687.301,49 2.480.498,69 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 6.277.844,35 4.065.029,35 6.019.967,63 4.027.294,76 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23 3.633.231,73 3.777.088,84 1.727.853,91 2.204.013,48 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 24 403.703,80 1.819.209,10 210.421,05 1.549.161,17 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 20 2.318.390,47 1.650.245,85 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 20 426.435,21 116.360,50 426.435,21 116.360,50 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 25 718.914,98 688.132,61 559.665,64 559.476,82 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 7.500.676,19 8.051.036,91 2.924.375,81 4.429.011,98 

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.778.520,54 12.116.066,26 8.944.343,44 8.456.306,74 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 42.309.672,12 37.916.150,48 36.875.754,44 34.031.747,43 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 22 ως 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 
 

 

Σηµ. 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Πωλήσεις 23.504.103,38 24.799.771,81 17.812.119,37 21.412.455,84 
Κόστος Πωληθέντων 26 (18.574.113,60) (18.316.655,38) (13.917.404,94) (15.494.836,65)
Μικτό Κέρδος 4.929.989,78 6.483.116,43 3.894.714,43 5.917.619,19 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 28 377.323,63 303.162,72 342.251,89 282.541,24 
Έξοδα διοίκησης 27 (1.249.214,49) (1.109.038,21) (1.070.887,70) (995.763,22)
Έξοδα  διάθεσης 27 (551.023,61) (407.307,00) (369.473,84) (293.361,68)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 27 (235.163,66) (197.620,76) (235.179,46) (197.620,76)
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 28 (336.843,00) (470.104,32) (283.327,16) (457.970,45)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών Αποτελεσµάτων
2.935.068,65 4.602.208,86 2.278.098,16 4.255.444,32 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 29 47.009,85 37.798,38 75.784,32 188.376,21 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 29 (258.490,60) (168.722,95) (88.461,75) (47.782,54)

Κέρδη προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99 

 Φόρος εισοδήµατος 30 (683.935,64) (1.299.842,31) (537.299,09) (1.213.237,94)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α)
2.039.652,26 3.171.441,98 1.728.121,64 3.182.800,05 

∆ιακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες (β)

0,00 (37.348,05) 0,00 0,00 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες 

(α) + (β)

2.039.652,26 3.134.093,93 1.728.121,64 3.182.800,05 

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής 1.924.799,29 3.105.409,29 1.728.121,64 3.182.800,05 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 114.852,97 28.684,64 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 31 0,18 0,30 0,16 0,30 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

4.357.470,30 5.779.505,73 3.576.072,78 5.355.230,28 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

2.935.068,65 4.602.208,86 2.278.098,16 4.255.444,32 

Κέρδη Προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99 
Κέρδη µετά από Φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

2.039.652,26 3.171.441,98 1.728.121,64 3.182.800,05 

H ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνοψη αποτελεσµάτων χρήσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 22 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεµατικά 

εύλογης αξίας
Λοιπά αποθέµατικα

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 4.725.000,00 7.626.118,85 6.044.801,86 2.361.601,73 2.434.437,33 23.191.959,77 324.022,07 23.515.981,84

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 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 µερισµάτων  σε λογαριασµό υποχρέωσης -735.000,00 -735.000,00 -147.000,00 -882.000,00
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 2.717.085,19 25.616.571,99 183.512,23 25.800.084,22

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 6.078.943,19 2.894.424,76 2.717.085,19 25.616.571,99 183.512,23 25.800.084,22

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Μεταφορά µερισµάτων  σε λογαριασµό υποχρέωσης -1.470.000,00 -1.470.000,00 -15.633,57 -1.485.633,57
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµoύς αποθεµατικών 1.002.450,85 -1.002.450,85 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2007 1.924.799,29 1.924.799,29 114.852,97 2.039.652,26
Αναπροσαρµογή αξίας οικοπέδων και κτιρίων 2.097.848,67 2.097.848,67 2.097.848,67
Μεταβολή δικαιωµάτων µειοψηφίας από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
θιυγατρικής

0,00 79.200,00 79.200,00

Λοιπές προσαρµογές 0,00 0,00
0,00 0,00

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 2.097.848,67 1.002.450,85 -547.651,56 2.552.647,96 178.419,40 2.731.067,36

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 8.176.791,86 3.896.875,61 2.169.433,63 28.169.219,95 361.931,63 28.531.151,58

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 22 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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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 2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 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 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 01/01-31/12/2006 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

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 8.956.930,15 2.692.391,69 25.575.440,69
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Μεταφορά µερισµάτων  σε λογαριασµό υποχρέωσης -1.470.000,00 -1.470.000,00
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµoύς αποθεµατικών 997.757,90 -997.757,90 0,00
Αναπροσαρµογή αξίας οικοπέδων και κτιρίων 2.097.848,67 2.097.848,67
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2007 1.728.121,64 1.728.121,64
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 3.095.606,57 -739.636,26 2.355.970,31

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 12.052.536,72 1.952.755,43 27.931.411,00

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 22 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη χρήσης πρό φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99

Πλέον / µείον προσαρµογές για :     
Αποσβέσεις 1.422.401,65 1.177.296,87 1.297.974,62 1.099.785,96
Προβλέψεις 309.429,67 409.821,85 260.035,93 373.217,45
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -2.099,64 0,00 -2.099,64 0,00
    - Ζηµιές από πώληση παγίων 14.048,46 -5.734,51 12.448,07 -8.151,26
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -292.352,04 -205.813,56 -281.894,70 -205.813,56
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 211.480,75 127.750,43 44.418,31 12.406,33
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας 0,00 -20.969,71 0,00 0,00
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων -898.511,71 355.393,72 -692.471,22 482.952,04
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -1.096.007,38 -3.183.575,19 -14.115,43 -2.443.199,89
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -11.081,51 -21.739,62 -11.081,51 -21.764,88
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών 
και φόρων) 150.362,44 477.120,36 -238.049,71 -149.322,39
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -1.429.730,54 821.556,97 -1.292.675,33 614.269,72
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) 684.781,30 2.048.497,39 467.296,30 2.048.497,39
Μείον:     
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι -258.490,60 -168.722,95 -88.461,75 -47.782,54
Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή µη 
ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι -726.463,31 -1.332.429,33 -590.300,13 -1.225.085,13

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 801.355,44 4.949.737,01 1.136.444,54 4.926.047,23

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 96.750,02 -20.622,75 -143.249,98 0,00

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.369.601,51 -3.599.643,31 -1.767.369,99 -3.265.426,09
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 62.030,00 68.040,00 51.030,00 59.440,00
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων -1.790,00 -1.050,00 -1.790,00 -1.050,00
Τόκοι εισπραχθέντες 47.009,85 40.972,52 44.043,44 35.376,21
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 31.740,88 153.000,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.165.601,64 -3.512.303,54 -1.785.595,65 -3.018.659,88

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 7.192.105,68 3.633.600,00 1.500.000,00 600.000,00
Αύξηση  Βραχυπρόθεσµων  ∆ανειακών Υποχρεώσεων -5.091.572,56 -3.228.897,84 -67.611,50 -716.663,88
Μερίσµατα πληρωθέντα -1.494.282,79 -888.062,17 -1.478.649,22 -741.062,17

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 606.250,33 -483.360,01 -46.260,72 -857.726,05

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -757.995,87 954.073,46 -695.411,83 1.049.661,30

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 995.005,93 1.753.001,80 899.327,18 1.594.739,01

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 22 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων.  

Η «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1993 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 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 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 ετήσιες (ενοποιηµένες και µη) οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 (σε αυτές 

περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης ∆εκεµβρίου 2006) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο την 19 Μαρτίου 2008. 

 

2. Φύση δραστηριοτήτων  

 

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

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

τεχνογνωσία και παραγωγική ευελιξία, η MEVACO AE διαθέτει πρωτοποριακές δυνατότητες στην 

επεξεργασία ελασµάτων και στις σιδηρές κατασκευές ακριβείας. 

 

∆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 MEVACO ΑΕ 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 ακόµη περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, στην 

περαιτέρω ευελιξία και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας στην ταχύτερη προσαρµογή στις 
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απαιτήσεις των πελατών, καθώς και στην δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλότερης ποιοτικής 

στάθµης. 

 

3. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Οι οικονοµικές καταστάσεις 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 συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 

είναι σύµφωνες µε τα διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά 

έχουν εκδοθεί από την επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών 

του όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. 

Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στον Όµιλο 

και είναι σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα. 

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της 

διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες 

περιλαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις 

και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται 

στη σηµείωση 3.2. 

 

3.1. Νέα πρότυπα ,διερµηνείες και αντικατάσταση υφιστάµενων προτύπων 

3.1.1 Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχουν εφαρµογή στην Εταιρία σε οικονοµικές 

περιόδους την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2007: 

 

• ∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική αναθεώρηση του ∆ΛΠ 

1- Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων.  

 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει µια σειρά νέων γνωστοποιήσεων για να βελτιώσει την πληροφόρηση που αφορά 

τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Συµπεριλαµβάνει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την 

έκθεση σε κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, συγκεκριµένες 

γνωστοποιήσεις για πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους ρευστότητας και αναλύσεις εναλλακτικών 

σεναρίων εµπορικών κινδύνων. Η αναθεώρηση του ∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις για τους 

χειρισµούς κεφαλαίου του Οµίλου. Ο Όµιλος έχει εκτιµήσει την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 και της 

αναθεώρησης του ∆ΛΠ 1 και συµπέρανε ότι οι κύριες επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις θα αφορούν την 

ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων εµπορικών κινδύνων και τις συµπληρωµατικές γνωστοποιήσεις 
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κεφαλαίων που επιβάλλονται από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 1. Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 

και το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 1 από 1 Ιανουαρίου 2007. 

 

 

• ∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί τοµείς (σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν τη, ή µετά την, 1η 

Ιανουαρίου 2009). 

 
Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 και απαιτεί τη γνωστοποίηση συγκεκριµένων περιγραφικών και 

οικονοµικών πληροφοριών ως αναφορά τους λειτουργικούς τοµείς καθώς και αυξάνει τις απαιτήσεις 

στις ήδη ισχύουσες γνωστοποιήσεις. Ο Όµιλος δεν θα εφαρµόσει πρόωρα το πρότυπο και εξετάζει 

τις αλλαγές που αυτό απαιτεί στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

• ∆ΕΕΧΠ 10. Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και αποµείωση (σε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την, ή µετά την, 1η Νοεµβρίου 2006).  

 

Το ∆ΕΕΧΠ 10 απαγορεύει τον αντιλογισµό προβλέψεων αποµείωσης σε µεταγενέστερες περιόδους 

εάν αυτές έχουν γίνει σε ενδιάµεσες περιόδους. Ο Όµιλος εφαρµόζει το ∆ΕΕΧΠ 10 από 1 Ιανουαρίου 

2007, χωρίς ωστόσο να αναµένεται ότι θα έχει κάποια επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

• ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού (η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή 

από την 1η Ιανουαρίου 2009). Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά 

στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 

περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου 

να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 

Ιανουαρίου 2009. 

 

3.1.2 Οι ακόλουθες ερµηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές 

για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για τις λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν µετά την 1η Μαρτίου 2006 ή µεταγενέστερες περιόδους αλλά δεν έχουν 

σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας. 

 

• ∆ΕΕΧΠ 7, Εφαρµογή της µεθόδου της αναπροσαρµογής του ∆ΛΠ 29, Χρηµατοοικονοµική αναφορά 

σε οικονοµίες µε υπερπληθωρισµό (σε ισχύ από 1η Μάιου 2006).  

 

Η ερµηνεία παρέχει οδηγίες για το πώς εφαρµόζονται οι πρόνοιες του ∆ΛΠ 29 σε µια περίοδο 

αναφοράς στην οποία η εταιρία προσδιορίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του 

λειτουργικού της νοµίσµατος, όταν αυτή η οικονοµία δεν είχε υπερπληθωρισµό την προηγούµενη 

περίοδο. ∆εδοµένου ότι καµία από τις εταιρείες του Οµίλου δεν λειτουργεί σε οικονοµία µε 

υπερπληθωρισµό, το ∆ΕΕΧΠ 7 δεν σχετίζεται µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας. 



Όµιλος MEVACO                                                                      ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

 

 

 

 

25 

• ∆ΕΕΧΠ 8, Πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2 (σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την, ή 

µετά την 1 Μάιου 2006).  

 

Το ∆ΕΕΧΠ 8 απαιτεί προσδιορισµό των συναλλαγών που αφορούν έκδοση συµµετοχικών τίτλων, 

όπου το προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που θα ληφθεί είναι µικρότερο από τη δίκαιη αξία του 

εκδοθέντος εργαλείου ιδίων κεφαλαίων, εµπίπτουν στις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 2. Ο Όµιλος έχει 

εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2007, και δεν αναµένεται να έχει κάποια σηµαντική 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

• ∆ΕΕΧΠ 9, Επαναξιολόγηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων (σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την, ή µετά την 1 Ιουνίου 2006).  

 

Μια οντότητα θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον ένα ενσωµατωµένο παράγωγο απαιτείται να 

διαχωρίζεται από το κύριο συµβόλαιο και να λογιστικοποιείται ως παράγωγο όταν η οντότητα 

καθίσταται αρχικά µέρος ενός συµβολαίου. Μεταγενέστερη επαναξιολόγηση απαγορεύεται εκτός αν 

υπάρχει αλλαγή στους όρους του συµβολαίου η οποία να διαφοροποιεί σηµαντικά τις ταµειακές ροές 

που θα απαιτούνταν από το συµβόλαιο, οπότε σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται επαναξιολόγηση. 

Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

• ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (σε εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007)  

 

Το ∆ΕΕΧΠ 11 – ∆ΠΧΠ 2 διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρίας 

λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρίας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών 

πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε 

διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του 

Οµίλου. 

 

• ∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης. (σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008)  

 

Το ∆ΕΕΧΠ 12 αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η 

διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

• ∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (σε εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008.)  

 

Το ∆ΕΕΧΠ 13 διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση 

πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η 

ερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
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• ∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο 

σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008). 

 

Το ∆ΕΕΧΠ 14 αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η ερµηνεία διασαφηνίζει πότε 

οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών 

στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου 

σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή 

µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου 

κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον ο Όµιλος στο παρόν στάδιο δεν έχει τέτοια 

προγράµµατα περιουσιακών στοιχείων καθορισµού παροχών για τους εργαζόµενους, η ερµηνεία δεν 

έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

3.2. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις. 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, 

εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις 

βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και 

των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, 

ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

Κρίσεις 

Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση του Οµίλου και που έχουν την σηµαντικότερη 

επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε:  

 

���� Εκτίµηση αποµείωσης  

Ο Όµιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν αποµείωση  και ερευνά τα γεγονότα ή 

τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης, όπως για παράδειγµα µια σηµαντική 

δυσµενής αλλαγή στο εταιρικό κλίµα ή µια απόφαση για πώληση ή διάθεση µιας µονάδας ή ενός 

λειτουργικού τοµέα. Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης 

µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. 

Όταν υπάρχει η διαθέσιµη πληροφόρηση χρησιµοποιείται και η µέθοδος των πολλαπλάσιων 

συντελεστών (multiples) της αγοράς προκειµένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσµατα που έχουν 

προκύψει από την µέθοδο των  προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Κατά την εφαρµογή αυτής της 

µεθοδολογίας, βασιζόµαστε σε µια σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα 

πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, µελλοντικά εταιρικά σχέδια, οικονοµικές προεκτάσεις καθώς 

και δεδοµένα της αγοράς (στατιστικά και µη).  
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Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για αποµείωση της υπεραξίας, η µέτρηση της 

αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή ασώµατο 

περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών η 

οποία αναφέρεται παραπάνω από ανεξάρτητους εκτιµητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.  

Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν αποµείωση άλλα αναγνωριζόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

µε καθορισµένες ωφέλιµες ζωές και υποκείµενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το 

άθροισµα των µη προεξοφληµένων ταµειακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το 

περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε αόριστες ωφέλιµες ζωές ετησίως 

χρησιµοποιώντας µια µέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές.  

���� Φόροι εισοδήµατος 

Ο Όµιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισµό των 

προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά 

τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 

αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον 

φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των 

υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη 

φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

���� Εύλογη αξία παραγώγων και άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η εταιρία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για την διαχείριση 

κινδύνων, που σχετίζονται µε επιτόκια, συνάλλαγµα ή τιµές αγαθών. 

���� Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι 

εκτιµήσεις για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και 

από την εµπειρία του Οµίλου σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει 

γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους 

πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την 

ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως 

επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  

���� Ενδεχόµενα γεγονότα 

Ο όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την 

οικονοµική θέση του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι 
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µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις 

διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες 

είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του οµίλου 

στο µέλλον.  

4. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

4.1. Γενικά 

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο 3.2 ότι 

χρησιµοποιούνται λογιστικές εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της 

διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι 

πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

4.2. 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 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

4.3.  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.  

 

 

4.4. 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 10-25 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.  

 

4.5.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται τα Εσωτερικά ∆ηµιουργούµενα Άϋλα 

Περιουσιακά στοιχεία , το λογισµικό και η υπεραξία. 
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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. 

(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 
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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 εταιρία 

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 εταιρίας . 

 

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

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

της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρίας 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. 

 

4.6. 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 λόγω 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 
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που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από 

την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

4.7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

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

µια άλλη επιχείρηση.  

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

ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

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

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

επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

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

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

 

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

απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο «Παράγωγα 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

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

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα ∆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 

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 κατηγορίας. 

 

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 να 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 πωλήσει 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. 
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Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 

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

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

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση 

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

ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆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.  

 

4.8. Αποθέµατα  

 

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

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά 

την συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το 

κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

 

4.9. 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.  

 

4.10. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
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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 τις τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων. 

 

4.11. 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 

πωλήσει 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 

 

4.12. 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 αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων . 

 

4.13. 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 
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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 

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. 
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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. 

 

4.14. 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.  

 

4.15. 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 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. 

 

4.16. 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 
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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. 

 

 

4.17. 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 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. 
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4.18. Μισθώσεις 

 

Εταιρία Οµίλου ως Μισθωτής:  

Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο 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. 

 

4.19. ∆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 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

5. ∆οµή του οµίλου 

 
Η δοµή του Οµίλου  MEVACO  στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης

Είδος 

συµµετοχής
% Συµµετοχής

Μέθοδος Ενοποίησης  

31.12.07

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E Ελλάδα Άµεση Μητρική Εταιρεία Μέθοδος ολικής ενοποήσης
MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ A.B.E.E Ελλάδα Άµεση 67% Μέθοδος ολικής ενοποήσης
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6. Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα 

 
 
Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στο επιχειρηµατικό τοµέα των µεταλλικών κατασκευών παντός τύπου και των 

κατασκευών συστηµάτων ηλιακής ενέργειας . Παρακάτω παραθέτουµε ανάλυση αυτών των δύο τοµέων 

ως εξής: 

 

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/12/2007

Μεταλλικές 

κατασκευύες 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας

Απαλειφές Όµιλος

Πωλήσεις 17.812.119,37 5.715.450,93 -23.466,92 23.504.103,38

Καθαρές πωλήσεις 17.812.119,37 5.715.450,93 -23.466,92 23.504.103,38

Κέρδη εκµέταλλευσης 2.278.098,16 661.738,30 -4.767,81 2.935.068,65
Χρηµατοοικονοµικά κόστη – καθαρά -12.677,43 -167.062,44 -31.740,88 -211.480,75
Κέρδη Προ Φόρων 2.265.420,73 494.675,86 -36.508,69 2.723.587,90
∆απάνη φόρου -537.299,09 -146.636,56 -683.935,65
Κέρδη για το έτος 1.728.121,64 348.039,30 -36.508,69 2.039.652,26  

 

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/12/2006

Μεταλλικές 

κατασκευύες 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας

Απαλειφές Όµιλος

Πωλήσεις 21.412.455,84 3.397.191,47 -9.875,50 24.799.771,81

Καθαρές πωλήσεις 21.412.455,84 3.397.191,47 -9.875,50 24.799.771,81

Κέρδη εκµέταλλευσης 4.255.444,32 348.229,54 -1.465,00 4.602.208,86
Χρηµατοοικονοµικά κόστη – καθαρά 140.593,67 -118.518,24 -153.000,00 -130.924,57
Κέρδη Προ Φόρων 4.396.037,99 229.711,30 -154.465,00 4.471.284,29
∆απάνη φόρου -1.213.237,93 -86.604,38 -1.299.842,31
Κέρδη για το έτος 3.182.800,05 143.106,93 -154.465,00 3.171.441,98  

 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2007

Μεταλλικές 

κατασκευύες 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας

Απαλειφές Όµιλος

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 36.875.754,44 5.955.415,87 -521.498,19 42.309.672,12

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 36.875.754,44 5.955.415,87 -521.498,19 42.309.672,12

Υποχρεώσεις 8.707.928,25 4.807.025,86 0,00 13.514.954,10

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.707.928,25 4.807.025,86 0,00 13.514.954,10

Κεφαλαιουχική δαπάνη την 31/12/2007
Σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 1.603.095,00 608.914,78 -6.208,33 2.205.801,45
Σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 164.275,00 0,00 0,00 164.275,00

1.767.370,00 608.914,78 -6.208,33 2.370.076,45

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.297.974,62 124.427,03 0,00 1.422.401,65

Μη ταµειακές δαπάνες άλλες από την απόσβεση 259.608,57 49.393,74 0,00 309.002,31  

 

 



Όµιλος MEVACO                                                                      ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

 

 

 

 

43 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2006

Μεταλλικές 

κατασκευύες 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας

Απαλειφές Όµιλος

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 34.031.747,43 4.222.330,79 -337.927,75 37.916.150,47
0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 34.031.747,43 4.222.330,79 -337.927,75 37.916.150,47

Υποχρεώσεις 8.252.165,97 3.626.246,72 -6.473,61 11.871.939,08
0,00

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.252.165,97 3.626.246,72 -6.473,61 11.871.939,08

Κεφαλαιουχική δαπάνη την 31/12/2006
Σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 4.423.376,88 334.217,22 -475,00 4.757.119,10
Σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 64.499,21 0,00 0,00 64.499,21

4.487.876,09 334.217,22 -475,00 4.821.618,31

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.099.785,96 77.510,91 0,00 1.177.296,87

Μη ταµειακές δαπάνες άλλες από την απόσβεση 373.679,64 6.604,40 0,00 380.284,04  

 

∆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 20.025.069,33 16.075.384,37 3.949.684,96 22.794.912,05 16.883.182,33 5.911.729,72

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2.671.940,18 1.891.420,88 780.519,30 1.289.939,38 933.410,89 356.528,49

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 360.950,66 293.226,93 67.723,73 296.675,70 230.547,83 66.127,87

ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 446.143,21 314.081,42 132.061,79 418.244,68 269.514,33 148.730,35

Σύνολο 23.504.103,38 18.574.113,60 4.929.989,78 24.799.771,81 18.316.655,38 6.483.116,43

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΛΛΑ∆Α 14.525.127,37 11.575.937,51 2.949.189,86 19.536.018,12 14.167.762,13 5.368.255,99

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2.671.940,18 1.891.420,88 780.519,30 1.289.939,38 933.410,89 356.528,49

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 169.076,11 136.102,29 32.973,82 187.552,16 140.138,23 47.413,93

ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 445.975,71 313.944,26 132.031,45 398.946,18 253.525,39 145.420,79

Σύνολο 17.812.119,37 13.917.404,94 3.894.714,43 21.412.455,84 15.494.836,65 5.917.619,19

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

 
 
 

7. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις. 

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Οµίλου αποτιµούνται στην « εύλογη αξία» αυτών σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα  του  ∆ΛΠ 16. ∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα 

βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού. Τα ενσώµατα περιουσιακά 

στοιχεία αναλύονται ως εξής : 
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Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα &

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

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 1 

Ιανουαρίου 2006

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

Μικτή Λογιστική αξία 8.419.519,95 5.991.597,29 16.346.141,52 244.319,08 556.338,99 47.383,90 31.605.300,73
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας

0,00 -13.824,12 -4.919.852,88 -102.496,27 -331.210,25 0,00 -5.367.383,52

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου 2007

8.419.519,95 5.977.773,17 11.426.288,64 141.822,81 225.128,74 47.383,90 26.237.917,21

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα &

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 

Ιανουαρίου 2006

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
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
Μεταφορές 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

Προσθήκες 0,00 31.798,74 2.009.104,34 13.455,16 29.746,09 121.697,12 2.205.801,45
Αναπροσαρµογές αξίας 1.239.209,36 1.557.922,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.797.131,56
Μεταφορές 0,00 31.015,10 50.227,57 0,00 2.710,72 -83.953,39 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 24.000,00 -244.972,79 -6.208,33 0,00 0,00 0,00 -227.181,12
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -40.247,53 -59.756,91 0,00 0,00 -100.004,44
Αποσβέσεις 0,00 -82.556,09 -1.113.591,38 -11.773,16 -72.582,29 0,00 -1.280.502,92
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 2.843,23 25.394,97 0,00 0,00 28.238,20
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0,00 220.972,79 0,00 0,00 0,00 0,00 220.972,79

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου 2007

8.419.519,95 5.977.773,17 11.426.288,64 141.822,81 225.128,74 47.383,90 26.237.917,21

 

 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήµατα & 

τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

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 1 Ιανουαρίου 

2006

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 13.656.326,73 260.520,38 474.225,38 9.640,17 26.008.083,73
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση 
αξίας

0,00 -149.309,43 -3.655.117,18 -104.318,52 -238.156,97 0,00 -4.146.902,10

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

Μικτή Λογιστική αξία 8.419.519,95 5.799.785,73 15.165.855,95 222.058,63 492.928,93 1.598,78 30.101.747,97
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση 
αξίας

0,00 -4.587,25 -4.662.002,56 -91.714,40 -303.542,64 0,00 -5.061.846,85

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 

2007

8.419.519,95 5.795.198,48 10.503.853,39 130.344,23 189.386,29 1.598,78 25.039.901,12

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήµατα & 

τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 

2006

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
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
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

Προσθήκες 4.760,74 1.492.974,27 13.455,16 15.992,83 75.912,00 1.603.095,00
Αναπροσαρµογές αξίας 1.239.209,36 1.557.922,20 2.797.131,56
Μεταφορές 31.015,10 50.227,57 2.710,72 -83.953,39 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 24.000,00 -244.972,79 -220.972,79
Πωλήσεις - Μειώσεις -33.672,62 -51.916,91 -85.589,53
Αποσβέσεις -76.250,60 -1.006.885,38 -9.507,34 -65.385,67 -1.158.028,99
Μειώσεις αποσβέσεων 22.111,46 22.111,46
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 220.972,79 220.972,79
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 

2007

8.419.519,95 5.795.198,48 10.503.853,39 130.344,23 189.386,29 1.598,78 25.039.901,12

 

 

Ο Όµιλος λαµβάνοντας υπόψη την υπεραξία που έχει δηµιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή των 

εγκαταστάσεων της προέβη την 31η ∆εκεµβρίου 2007 στην ανάθεση εκτίµησης των ακινήτων της 

από ανεξάρτητο εκτιµητή. Από την εκτίµηση αυτή προέκυψε υπεραξία συνολικού ποσού € 

2.797.131,36 η οποία µετά την αφαίρεση του αναβαλλόµενου φόρου ποσού € 699.282,89 

καταχωρήθηκε στα αποθεµατικά της εταιρίας (καθαρό ποσό 2.097.848,67). 

8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για τον Όµιλο και για την Εταιρία αναλύονται ως εξής : 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

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 1 Ιανουαρίου 2006 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 

Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 728.818,95 1.067.582,49 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (133.991,60) (401.668,53) (535.660,12)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 204.771,94 327.150,42 531.922,37 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 273.029,24 291.965,86 564.995,10 

Προσθήκες 0,00 64.499,21 64.499,21 

Αποσβέσεις (34.128,65) (86.250,74) (120.379,39)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 238.900,59 270.214,33 509.114,93 

Προσθήκες 0,00 164.275,00 164.275,00 

Αποσβέσεις (34.128,65) (107.338,91) (141.467,56)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκµεβρίου 2007 204.771,94 327.150,42 531.922,37  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

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 1 Ιανουαρίου 2006 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 

Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 712.536,90 1.051.300,44 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (133.991,60) (388.552,56) (522.544,16)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 204.771,94 323.984,34 528.756,28 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 273.029,24 284.169,84 557.199,08 

Προσθήκες 0,00 64.499,21 64.499,21 

Αποσβέσεις (34.128,65) (83.142,73) (117.271,38)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 238.900,59 265.526,32 504.426,91 

Προσθήκες 0,00 164.275,00 164.275,00 

Αποσβέσεις (34.128,65) (105.816,98) (139.945,63)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 204.771,94 323.984,34 528.756,28 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

9. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  

 

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

1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006

Συµµετοχές σε θυγατρικές  επιχειρήσεις 0,00 0,00 974.238,00 813.438,00

Πλέον/Μείον : Αναπροσαµρογές στην δίκαιη αξία/αποµειώσεις 0,00 0,00 -483.505,55 -483.505,55

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00 0,00 490.732,45 329.932,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης πραγµατοποιήθηκε και καλύφθηκε πλήρως µε καταβολή 

µετρητών από τους παλαιούς µετόχους αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας 

«MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ» συνολικού ποσού € 240.000,00. Από την αύξηση αυτή δεν 

µεταβλήθηκε το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρίας. 
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10. Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις  

 

    Το ποσό των λοιπών επενδύσεων αναλύεται στον ισολογισµό ως εξής : 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

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

Πλέον/Μείον : Αναπροσαµρογές στην δίκαιη αξία/αποµειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Αφορά µετοχές οι οποίες δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά. 

11. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  

 

Το ποσό των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση  αναλύεται στον ισολογισµό 

ως εξής : 

1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

διαθέσιµα προ πώληση 0,00 30.600,00 0,00 30.600,00
Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας 0,00 (15.149,62) 0,00 (15.149,62)

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού της 31.12.2006 ποσού € 15.450,38 αφορούσε την εύλογη 

αξία της πρώην θυγατρικής εταιρίας «MEVATANCO  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και η οποία είχε τεθεί σε καθεστώς 

εκκαθάρισης. Στην τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκκαθάρισης και εν συνεχεία 

δυνάµει της 5019/23.10.2007 απόφασης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής / 

∆ιεύθυνση  Εµπορίου και Τουρισµού/ Τµήµα ΑΕ, διεγράφη η εταιρία από τα µητρώα ΑΕ και 

συνακόλουθα η εν λόγω εταιρία έπαυσε να υφίσταται. Από το προϊόν της εκκαθάρισης  προέκυψε 

κέρδος ποσού 2.099,64 ευρώ που καταχωρήθηκε στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. (Σηµείωση 

29 ). 

12. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αφορούν διάφορες εγγυήσεις 

(∆ΕΗ κλπ). Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν µετά το τέλος της λήξης των συµβάσεων.  
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Το ποσό των λοιπών απαιτήσεων  αναλύεται στον ισολογισµό ως εξής : 

1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006

∆οσµένες Εγγυήσεις 19.906,78 18.116,78 13.906,78 12.116,78 
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων 

απαιτήσεων
19.906,78 18.116,78 13.906,78 12.116,78 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

13. Αναβαλλόµενες Φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, µε την 

χρησιµοποίηση του φορολογικού συντελεστή που ισχύει. Τα ποσά που εµφανίζονται στον 

Ισολογισµό εκτιµάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 

Ειδικότερα για τις εταιρείες του Οµίλου για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει 

χρησιµοποιηθεί ο συντελεστής που έχει θεσπιστεί νοµοθετικά µε τον νόµο 3296/2004 (ΦΕΚ 

253/14.12.2004) και αναµένεται να ισχύει κατά την πραγµατοποίηση ή το διακανονισµό των 

προσωρινών διαφορών και ανέρχεται σε 25%.   

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 -1.563,56 -2.014.428,23 48.858,46 -1.293.406,22 0,00 -2.014.428,23 47.818,77 -1.293.406,22

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Απαιτήσεις 112.096,14 0,00 0,00 0,00 112.096,14 0,00 0,00 0,00

Αποθεµατικά  
Αποφορολόγηση αποθεµατικών 0,00 -81.460,77 0,00 -81.460,77 0,00 -80.176,30 0,00 -80.176,30

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους 32.666,88 469,61 27.336,59 0,00 29.510,00 0,00 24.839,99 0,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 83.181,09 0,00 77.388,32 0,00 83.181,09 0,00 77.388,32 0,00
Σύνολο 226.380,53 -2.095.419,40 153.583,37 -1.374.866,99 224.787,23 -2.094.604,53 150.047,08 -1.373.582,52
Συµψηφισµός 226.380,53 153.583,37 224.787,23 150.047,08
Σύνολο -1.869.038,86 -1.221.283,63 -1.869.817,30 -1.223.535,44

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/-31/12/20061/1-31/12/2007
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Ο αναβαλλόµενος φόρος ο οποίος καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα αναλύεται ως εξής : 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 (Έξοδα) Έσοδα  (Έξοδα) Έσοδα  (Έξοδα) Έσοδα  (Έξοδα) Έσοδα

Ενσώµατες-ασώµατες Ακινητοποιήσεις 72.161,13 0,00 0,00 -13.641,35 69.557,88 0,00 0,00 -9.945,27
Απαιτήσεις /Παροχές σε Εργαζοµένους 0,00 -117.426,42 0,00 -6.373,88 0,00 -116.766,15 0,00 -4.722,78
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 -6.262,38 820,85 0,00 0,00 -5.792,77 820,85 0,00

Σύνολο 72.161,13 -123.688,80 820,85 -20.015,24 69.557,88 -122.558,92  820,85 -14.668,05

Συµψηφισµός 72.161,13 820,85 69.557,88 820,85
Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

/ (υποχρέωση)
-51.527,67 -19.194,39 -53.001,04 -13.847,21

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

 

14. Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα αναλύονται παρακάτω: 

1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006

Εµπορεύµατα 42.502,87 3.021,87 1.730,16 2.868,55 

Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή-Υποπροιόντα & Υπολείµµατα 962.313,40 774.129,93 355.086,29 325.820,46 
Παραγωγή σε εξέλιξη 630.808,41 586.656,68 621.044,41 550.033,18 
Πρώτες & βοηθητ. Ύλες- Αναλώσιµα υλικά-ανταλ/κά & είδη 
συσκευασίας 1.446.364,30 819.668,79 1.236.895,73 643.563,18 

Σύνολο 3.081.988,98 2.183.477,27 2.214.756,59 1.522.285,37 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Ο Όµιλος δεν έχει ενεχυριασµένα αποθέµατα. 

15. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις. 

 

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

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Πελάτες 5.176.645,59 3.137.408,41 4.425.517,06 2.741.500,54 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 9.201,68 29.541,68 9.201,68 28.241,68 
Επιταγές Εισπρακτέες 4.614.437,23 5.330.765,90 1.976.758,78 3.101.941,54 
Επιταγές σε καθυστέρηση 105.813,00 100.333,00 90.000,00 99.520,00 
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 0,00 74.723,22 0,00 74.723,22 
Μείον: Aποµειώσεις (761.055,63) (501.733,74) (676.202,98) (463.633,74)

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 9.145.041,87 8.171.038,47 5.825.274,54 5.582.293,24 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία 

αυτών των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται 

ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Για όλες τις 

απαιτήσεις του Οµίλου έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση τους. 

Ορισµένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί αποµείωση για τις οποίες έχει σχηµατιστεί αντίστοιχη 

πρόβλεψη η οποία αναφέρεται ανωτέρω. 

Η ενηλικίωση των απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί αποµείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί : 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Λιγότερο από 3 µήνες 6.655.006,64 5.306.622,65 4.595.865,64 3.876.564,90 
Μεταξύ 3 και 6 µηνών 1.668.726,33 1.780.549,20 540.632,51 837.801,33 
Μεταξύ 6µηνων και 1 έτους 749.823,13 1.025.598,07 617.290,62 809.658,46 
Μεγαλύτερη του 1 έτους 71.485,77 58.268,55 71.485,77 58.268,55 
Σύνολο 9.145.041,87 8.171.038,47 5.825.274,54 5.582.293,24 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των πελατών και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Υπόλοιπο έναρξης 501.733,74 177.863,50 463.633,74 139.763,50 
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 274.514,16 332.062,28 227.761,51 332.062,28 
∆ιαγραφές (15.192,27) (8.192,04) (15.192,27) (8.192,04)
Υπόλοιπο λήξης 761.055,63 501.733,74 676.202,98 463.633,74 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

16. Λοιπές απαιτήσεις 

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

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.934.867,93 2.122.617,66 1.564.695,22 2.078.457,54 

Χρεώστες διάφοροι 305.617,33 278.370,39 241.000,56 259.363,00 

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 225.178,91 0,00 225.178,91 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 2.240.485,26 2.626.166,96 1.805.695,78 2.562.999,45 

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία 

αυτών των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται 

ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Για όλες τις λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν 

αποµείωση τους. Ορισµένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί αποµείωση για τις οποίες έχει 

σχηµατιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη ποσού € 74.723,22 (2006 € 74.723,22) και εµφανίζεται στις 

λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις/ Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Σηµείωση 22) . 
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Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο του Οµίλου αφορούν α) υπόλοιπα εγκριθεισών 

επιχορηγήσεων ποσού € 1.382.751,00 β) προκαταβολή φόρου εισοδήµατος επόµενης χρήσης ποσού 

€ 457.089,83 γ) Χρεωστικό υπόλοιπο  ΦΠΑ  προς συµψηφισµό ποσού € 83.987,10 και δ) απαίτηση 

από ΙΚΑ ποσού € 11.040,00. 

17. Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία. 

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

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Έξοδα εποµένων χρήσεων  26.159,32 33.427,41 26.159,32 33.427,41

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 28.414,40 10.019,00 28.414,40 10.019,00

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

54.573,72 43.492,21 54.573,72 43.492,21

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

18. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως : 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 17.987,70 101.907,09 17.400,39 13.889,09
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 977.018,23 1.651.094,71 881.926,79 1.580.849,92

Σύνολο 995.005,93 1.753.001,80 899.327,18 1.594.739,01

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

19. Ίδια Κεφάλαια 

19.1. Μετοχικό Κεφάλαιο 

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

ονοµαστική αξία 0,60 ευρώ ανά µετοχή. 

 

Αριθµός 

µετοχών

Κοινές 

µετοχές

Μετοχικό 

κεφάλαιο σε 

Ευρώ
Υπόλοιπα 1/1/2006 10.500.000 10.500.000 4.725.000,00

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε αύξηση της 
Ονοµαστικής αξίας των µετοχών

1.575.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2006 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2007 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00  
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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 Συνελεύσεως των µετόχων της εταιρίας, µε την οποία 

αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000,00  η 

οποία αύξηση υλοποιήθηκε µέσω αύξησης της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών της 

εταιρίας από 0,45 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ. 

19.2. ∆ιαφορά υπέρ το Άρτιο 

 

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. 

19.3. Λοιπά αποθεµατικά 

 

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

 

Επανεκτίµηση 

Παγίων

Υπόλοιπο την 1/1/2006 6.044.801,86

∆ιόρθωση αποθεµατικού επανεκτίµησης 34.141,33

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 6.078.943,19

Επανεκτίµηση χρήσης 2.097.848,67

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 8.176.791,86

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

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

 

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

Τακτικό 

αποθεµατικο

Ειδικά 

αποθεµατικά

Λοιπά 

αποθεµατικά Σύνολο

Τακτικό 

αποθεµατικο

Ειδικά 

αποθεµατικά

Λοιπά 

αποθεµατικά Σύνολο
Υπόλοιπο την 1/1/2006 398.816,09 544.326,33 1.418.459,31 2.361.601,73 387.200,00 544.326,33 1.403.437,60 2.334.963,93
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµό τακτικού 
αποθεµατικού

80.194,83 80.194,83 80.194,83 80.194,83

Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµό ειδικού  
αποθεµατικού

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

Μεταβολές λόγω διακοπείσας δραστηριότητας (10.200,00) (10.200,00) 0,00
Μεταβολή λόγω αλλαγής της αναβαλλόµενης φορολογίας 12.828,20 12.828,20   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 1.416.265,80 2.877.986,96
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµό τακτικού 
αποθεµατικού

147.757,90 147.757,90 147.757,90 147.757,90

Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµό ειδικού  
αποθεµατικού

850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00

Αναλογία από αποθεµατικό θυγατρικής 4.692,95 4.692,95 0,00
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 621.261,77 1.844.326,33 1.431.287,51 3.896.875,61 615.152,73 1.844.326,33 1.416.265,80 3.875.744,86

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ETAΙΡΙΑ

 



Όµιλος MEVACO                                                                      ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

 

 

 

 

53 

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

σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 

20. ∆ανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας τόσο οι µακροπρόθεσµες όσο και οι 

βραχυπρόθεσµες αναλύονται στον επόµενο πίνακα : 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός 1.334.156,87 211.843,08 1.334.156,87 211.843,08

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 1.334.156,87 211.843,08 1.334.156,87 211.843,08

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 426.435,21 116.360,50 426.435,21 116.360,50
Τραπεζικός δανεισµός 2.318.390,47 1.650.245,85

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.744.825,68 1.766.606,35 426.435,21 116.360,50

Σύνολο δανείων 4.078.982,55 1.978.449,43 1.760.592,08 328.203,58

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού του  Οµίλου, την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

είναι τα παρακάτω: 

31/12/2007 31/12/2006
Επιτόκιο τραπεζικού δανεισµού 6,85% 6,79%  

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Οµίλου είναι οι εξής: 

 

2 έτη και λιγότερο Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2007

Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 874.709,69 885.882,39 0,00 1.760.592,08

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.318.390,47 0,00 0,00 2.318.390,47

3.193.100,16 885.882,39 0,00 4.078.982,55  
31 ∆εκεµβρίου 2006
Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 222.282,02 105.921,56 0,00 328.203,58

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.650.245,85 0,00 0,00 1.650.245,85

1.872.527,87 105.921,56 0,00 1.978.449,43  

21. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην 

περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, 

τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. 

Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα 

αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούνται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν 



Όµιλος MEVACO                                                                      ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

 

 

 

 

54 

πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά 

τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. 

Η εταιρία χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη 

αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της 

καθαρής υποχρέωσης στον επισυναπτόµενο ισολογισµό του Οµίλου και της Εταιρίας για τις χρήσεις 

2007 και 2006 αναλύονται παρακάτω ως εξής : 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού 141.319,46 121.403,95 128.691,97 111.417,55

0,00
Σύνολο 141.319,46 121.403,95 128.691,97 111.417,55

0,00 0,00 0,00 0,00

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού -19.915,51 -32.609,95 -17.274,42 -26.005,55
Σύνολο -19.915,51 -32.609,95 -17.274,42 -26.005,55

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για τον Όµιλο 

212 άτοµα και για την Εταιρία 168 άτοµα, ενώ στην προηγούµενη χρήση ο αριθµός είχε ανέλθει σε 

205 και 169  άτοµα αντίστοιχα.  

Η Εταιρία αναθέτει σε αναγνωρισµένους ανεξάρτητους µελετητές – αναλογιστές να 

πραγµατοποιήσουν εκτίµηση για τις υποχρεώσεις του Οµίλου που απορρέουν από την υποχρέωση 

του να καταβάλλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής 

µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 2007 έχουν ως κάτωθι: 

 

31/12/2007 31/12/2006
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1% 4,1%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,0% 4,0%
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 4,0% 4,0%
Πληθωρισµός 2,0% 2,0%  

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 

31/12/2007 31/12/2006
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης -14.937,95 -24.459,62
Χρηµατοοικονοµικό κόστος -4.977,56 -8.150,33
Αναµενόµενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων 
του προγράµµατος

0,00 0,00

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που 
καταχωρήθηκαν στην περίοδο

0,00 0,00

Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές στα περιουσιακά 
στοιχεία του προγράµµατος

0,00 0,00

Ζηµιές από περικοπές 0,00 0,00
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε 

εργαζοµένους 
(19.915,51) (32.609,95)
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22. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - επιχορηγήσεις 

 

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

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Ληφθείσες εγγύησεις 1.400,00 1.320,00 1.400,00 1.320,00
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 146.723,22 122.723,22 107.723,22 92.723,22
Έσοδα εποµένων χρήσεων(επιχορηγήσεις 
παγίων στοιχείων) 2.785.205,94 2.386.455,47 2.578.178,27 2.386.455,47

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.933.329,16 2.510.498,69 2.687.301,49 2.480.498,69

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Η κίνηση των επιχορηγήσεων παγίων έχει ως εξής: 

                                                                                                                                                                                                   

                     

2007 2006
Την 1η Ιανουαρίου 2.386.455,47 562.835,04
Ληφθείσες κατά την διάρκεια του έτους 691.102,50 2.029.434,00
Αναγνωρισµένες στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων 292.352,03 205.813,56
Την 31η ∆εκεµβρίου 2.785.205,95 2.386.455,47

2007 2006
Την 1η Ιανουαρίου 2.386.455,47 562.835,04
Ληφθείσες κατά την διάρκεια του έτους 473.617,50 2.029.434,00
Αναγνωρισµένες στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων 281.894,70 205.813,56
Την 31η ∆εκεµβρίου 2.578.178,27 2.386.455,47

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

23. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

και της Εταιρίας έχει ως εξής: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Προµηθευτές 2.044.320,84 2.266.123,16 1.705.854,04 2.161.375,30

Επιταγές Πληρωτέες 1.562.250,30 1.457.750,32 0,00 0,00

Προκαταβολές πελατών 26.660,59 53.215,36 21.999,87 42.638,18

Σύνολο 3.633.231,73 3.777.088,84 1.727.853,91 2.204.013,48

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι εύλογες αξίες των εµπορικών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της 

βραχυπρόθεσµης διάρκειας τους, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον 

ισολογισµό, αποτελούν µια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών. 
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24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος 341.876,20 1.239.995,68 157.475,46 1.178.044,12
Λοιπές υποχρεώσεις από Φόρους 61.827,60 579.213,42 52.945,59 371.117,05

Σύνολο 403.703,80 1.819.209,10 210.421,05 1.549.161,17

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

25. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 258.735,29 255.888,13 206.329,67 200.909,00 
Μερίσµατα πληρωτέα 31.347,22 39.996,44 31.347,22 39.996,44 
Πιστωτές διάφοροι 398.764,54 355.858,91 291.920,82 282.182,25 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 30.067,93 36.389,13 30.067,93 36.389,13 

Σύνολο 718.914,98 688.132,61 559.665,64 559.476,82 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

26. Κόστος πωληθέντων 

 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Κόστος αποθεµάτων αναγνωριζόµενο ως έξοδο 10.986.128,22 11.293.589,64 7.845.345,40 9.436.878,72

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.182.144,18 3.978.866,74 3.418.663,21 3.471.167,61

Aµοιβές και έξοδα τρίτων 1.356.807,51 1.502.808,82 1.015.686,98 1.310.192,96

Παροχές τρίτων 670.145,90 474.290,04 477.450,05 349.792,71

Φόροι τέλη 26.650,12 25.572,69 14.837,71 16.231,10

∆ιάφορα έξοδα 156.364,26 114.935,21 49.122,14 42.323,06

Αποσβέσεις παγίων 1.197.110,23 985.291,38 1.096.299,45 922.430,28

Προβλέψεις 22.394,81 5.356,15 0,00 0,00

Ιδιοπαραγωγή 0,00 (54.179,79) 0,00 (54.179,79)

Μείον διαιτερικές απαλειφές (23.631,62) (9.875,50)

18.574.113,60 18.316.655,38 13.917.404,94 15.494.836,65

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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27. Έξοδα διοίκησης / διάθεσης /ερευνών 

 

Έξοδα ∆ιοίκησης 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 545.336,76 472.224,01 456.757,13 413.238,78

Aµοιβές και έξοδα τρίτων 369.237,61 380.928,22 329.660,56 358.549,83

Παροχές τρίτων 118.408,40 85.779,71 96.051,69 71.315,43

Φόροι τέλη 16.262,81 11.676,59 14.892,33 10.591,27

∆ιάφορα έξοδα 88.729,83 58.189,16 76.287,52 49.752,97

Αποσβέσεις παγίων 108.934,61 99.618,24 97.238,47 92.314,94

Προβλέψεις 2.598,26 622,29 0,00 0,00

Μείον διαιτερικές απαλειφές (293,80) 0,00   
Σύνολο 1.249.214,49 1.109.038,21 1.070.887,70 995.763,22

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Έξοδα ∆ιάθεσης 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 213.677,58 164.535,30 123.401,75 105.201,01

Aµοιβές και έξοδα τρίτων 93.600,20 55.181,96 53.265,29 32.671,14

Παροχές τρίτων 54.719,05 51.111,90 31.934,23 36.562,02

Φόροι τέλη 6.891,46 5.790,71 5.494,73 4.698,97

∆ιάφορα έξοδα 140.226,31 99.068,58 127.545,74 90.582,47

Αποσβέσεις παγίων 39.752,21 30.992,58 27.832,10 23.646,07

Προβλέψεις 2.648,02 625,97 0,00 0,00

Μείον διαιτερικές απαλειφές (491,21) 0,00
Σύνολο 551.023,61 407.307,00 369.473,84 293.361,68

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Έξοδα Έρευνας 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 123.023,89 108.775,31 123.023,89 108.775,31

Aµοιβές και έξοδα τρίτων 20.538,72 11.451,12 20.538,72 11.451,12

Παροχές τρίτων 9.808,91 11.597,98 9.808,91 11.597,98

Φόροι τέλη 1.100,67 852,31 1.100,67 852,31

∆ιάφορα έξοδα 4.102,67 3.549,38 4.102,67 3.549,38

Αποσβέσεις παγίων 76.604,60 61.394,67 76.604,60 61.394,67

Μείον διαιτερικές απαλειφές (15,80) 0,00
235.163,66 197.620,76 235.179,46 197.620,76

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

28. Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης για το  2007 και 2006 έχουν ως εξής: 
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Άλλα λειτουργικά έσοδα
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 276.894,70 205.813,56 276.894,70 205.813,56

Εσοδα παρεποµένων ασχολιών 65.281,18 77.979,08 39.309,94 56.394,48

Έκτακτα έξοδα - έσοδα από προβλέψεις 40.881,08 20.835,08 26.047,25 20.333,20

Μείον διαιτερικές απαλειφές (5.733,33) (1.465,00)
Σύνολο 377.323,63 303.162,72 342.251,89 282.541,24

Άλλα λειτουργικά έξοδα 

Προβλέψεις χρήσης 53.599,71 41.617,36 31.847,06 41.617,36

Έκτακτα έξοδα 6.034,15 92.059,56 4.860,95 82.342,44

Έκτακτες ζηµιές 37.479,91 2.749,50 18.808,66 507,00

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 11.967,72 1.441,37 48,98 1.441,37

Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 227.761,51 332.062,28 227.761,51 332.062,28

Λοιπά έξοδα 0,00 174,25 0,00 0,00

Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 0,00
Σύνολο 336.843,00 470.104,32 283.327,16 457.970,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

29. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιλαµβάνουν κάθε έσοδο και έξοδο σχετικά µε τόκους, εκτός από 

τους τόκους που προέρχονται από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων. Τα ακόλουθα ποσά έχουν συµπεριληφθεί στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων και αναλύονται ως εξής: 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Έσοδα  από:

-Τράπεζες/επενδύσεις βραχυχρόνιας ρευστοποίσης(ρέπος) 44.910,21 37.798,38 41.943,80 35.376,21
-Μερίσµατα από θυγατρικές εταιρείες του οµίλου 31.740,88 153.000,00 31.740,88 153.000,00
-Εσοδα από εκποίηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 2.099,64 0,00 2.099,64 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές (31.740,88) (153.000,00)

47.009,85 37.798,38 75.784,32 188.376,21

Έξοδα τόκων από:

 -Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 258.490,60 168.722,95 88.461,75 47.782,54

258.490,60 168.722,95 88.461,75 47.782,54

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

30. Φόρος εισοδήµατος 

 

Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων του Οµίλου διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο φορολογικό συντελεστή που εφαρµόζεται στα 

κέρδη των ενοποιηµένων εταιρειών. Η σχέση µεταξύ του αναµενόµενου φορολογικού εξόδου, 

βασιζόµενου στον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή του Οµίλου, και του φορολογικού εξόδου 

που πραγµατικά αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων, έχει ως εξής: 
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1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Φόρος χρήσης 707.466,29 1.239.995,68 571.303,11 1.178.044,12

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 24.000,00 75.044,00 15.000,00 45.044,00

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 3.997,02 3.997,02 3.997,02 3.997,02

Αναβαλλόµενος φόρος (51.527,67) (19.194,39) (53.001,04) (13.847,21)
Σύνολο 683.935,64 1.299.842,31 537.299,09 1.213.237,93

Κέρδη προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99
Συντελεστής Φόρου 0,25 0,29 0,25 0,29
Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου 680.896,98 1.296.672,44 566.355,18 1.274.851,02
Προσαρµογές για εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία
 - Αναβαλλόµενη φορολογία χρήσης (51.527,67) (19.194,39) (53.001,04) (13.847,21)

 - Αναµορφώσεις χρήσης 26.569,31 (56.676,76) 4.947,93 (96.806,90)
Λοιπές προσαρµογές (Αφορολόγητα αποθεµατικά - λοιπές 
φορολογικές ελαφρύνσεις)
 - ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 24.000,00 75.044,00 15.000,00 45.044,00

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

Πραγµατική ∆απάνη Φόρου 683.935,64 1.299.842,31 537.299,09 1.213.237,93

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

31. Κέρδη ανά µετοχή 

 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος που αναλογεί στους κατόχους 

κοινών ονοµατικών µετοχών της µητρικής οικονοµικής οντότητας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό 

κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 1.924.799,29 3.105.409,29 1.728.121,64 3.182.800,06

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) 0,183 0,296 0,165 0,303 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

32. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα υλικά, τα αποθέµατα και οι υπηρεσίες προέρχονται 

από έναν αριθµό συνεταίρων της εταιρίας. Αυτές οι συναλλαγές περιλαµβάνουν εταιρείες στις οποίες 

υπάρχει συµµετοχή και εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

εταιρίας. Οι συναλλαγές µε αυτές τις εταιρείες πραγµατοποιούνται σε καθαρά εµπορική βάση. Ο 

Όµιλος δεν συµµετείχε σε καµία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχοµένου η οποία να είναι 

ουσιώδης για τον Όµιλο, ή τις εταιρείες και τα άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν, και δεν 

αποσκοπεί να συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον. 

Καµία από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καµία εγγύηση δεν δόθηκε 

ή λήφθηκε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 21.351,92 8.713,00
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 990,00 0,00 990,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 2.115,00 1.162,50
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 500,00 0,00 500,00

Αγορές παγίων
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 6.800,00 4.500,00
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 24.476,24 6.473,61
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 220,00 0,00 220,00

Εσοδα από µερίσµατα
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 31.740,88 0,00
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 153.000,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης          600.511,34 533.401,42 600.511,34 524.401,42

Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης          1.583,29 1.472,87 611,19 1.304,80

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                           691,31 1.271,00 691,31 1.071,00

Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                        14.422,64 12.957,91 14.422,64 12.957,91

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς τη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

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

 

Εκτελεστικά µέλη 302.142,16 9.094,25 972,10 312.208,51 265.774,12 8.744,68 0,00 274.518,80
Μη Εκτελεστικά µέλη 75.200,00 6.327,00 0,00 81.527,00 69.000,00 5.928,00 0,00 74.928,00
∆ιευθυντικά στελέχη 168.801,18 38.946,75 611,19 208.359,12 152.782,79 31.171,83 1.472,87 185.427,49
Σύνολα 546.143,34 54.368,00 1.583,29 602.094,63 487.556,91 45.844,51 1.472,87 534.874,29

Αµοιβές-Μισθοί Κοινωνικής συναλλαγές Σύνολο Αµοιβές-Μισθοί Κοινωνικής συναλλαγές

Εκτελεστικά µέλη 302.142,16 9.094,25 0,00 311.236,41 256.774,12 8.744,68 0,00 265.518,80
Μη Εκτελεστικά µέλη 75.200,00 6.327,00 0,00 81.527,00 69.000,00 5.928,00 0,00 74.928,00
∆ιευθυντικά στελέχη 168.801,18 38.946,75 611,19 208.359,12 152.782,79 31.171,83 1.304,80 185.259,42
Σύνολα 546.143,34 54.368,00 611,19 601.122,53 478.556,91 45.844,51 1.304,80 525.706,22

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εκτελεστικά µέλη 0,00 2.101,09 200,00 1.737,17 0,00 2.101,09 0,00 1.737,17
Μη Εκτελεστικά µέλη 0,00 3.841,81 0,00 3.650,66 0,00 3.841,81 0,00 3.650,66
∆ιευθυντικά στελέχη 691,31 8.479,74 1.071,00 7.570,08 691,31 8.479,74 1.071,00 7.570,08
Σύνολα 691,31 14.422,64 1.271,00 12.957,91 691,31 14.422,64 1.071,00 12.957,91

31/12/2007 31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΙΑ   

Περίοδος 1/1 -31/12/2007 Περίοδος 1/1 -31/12/2006

Ανεξόφλητο υπόλοιπο απατήσεων -υποχρεώσεων 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  
31/12/2007 31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΙΑ      

Περίοδος 1/1 -31/12/2007 Περίοδος 1/1 -31/12/2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ     

Η ΕΤΑΙΡΙΑ      

Κόστος 

Κοινωνικής 

ασφάλισης

Λοιπές 

συναλλαγές

Σύνολο

Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ     

Αµοιβές-Μισθοί

Κόστος 

Κοινωνικής 

ασφάλισης

Λοιπές 

συναλλαγές Σύνολο Αµοιβές-Μισθοί
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Οι συναλλαγές µεταξύ των Εταιριών που περιλαµβάνονται ολικά στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου απαλείφονται. 

33. Μερίσµατα  

Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της χρήσης 2007 προχώρησε σε εγκρίσεις καταβολής µερισµάτων 

ποσού € 1.485.633,57 (ποσό € 15.633,57 αφορά την αναλογία της µειοψηφίας από το µέρισµα που 

δόθηκε από την θυγατρική εταιρία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ AE). Ο Όµιλος κατά την διάρκεια 

της χρήσης προχώρησε σε πληρωµές µερισµάτων ποσού €  1.494.282,79. 

34. 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 . 

35. 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. 

36. Παροχές προς τη ∆ιοίκηση της εταιρίας 

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το 2007 αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Αµοιβές µελών διοίκησης (εκτός µισθού) 191.200,00 184.000,00 191.200,00 175.000,00
Αµοιβές από κέρδη χρήσης 80.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00
Μισθοί µελών διοίκησης 106.142,16 100.774,12 106.142,16 100.774,12
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 15.421,25 14.672,68 15.421,25 14.672,68

Σύνολο 392.763,41 349.446,80 392.763,41 340.446,80

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

37. Πρόταση ∆ιανοµής Χρήσης 2007 

Με βάση την Ελληνική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέµουν στους µετόχους 

τους τουλάχιστον το 35% των κερδών, µετά από φόρους καθώς και µετά την κράτηση για τακτικό 

αποθεµατικό. Η πρόταση του διοικητικού συµβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα 

είναι η διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2007 συνολικού ποσού € 1.470.000,00 που 

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

την χρήση 2006. 
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38. 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 τις µε αριθµ.πρωτ.20719/2939/28.9.2006 και 

7693/674/4.3.2007 εντολές της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης βεβαιώθηκε στην 

εταιρία το 60% της αναλογούσας επιχορήγησης ποσού 1.080.000,00 ευρώ .Το ύψος της 

πραγµατοποιηθείσας επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 4.068.325,19 ευρώ. Σηµειώνεται ότι για την 

αναφερόµενη ολοκληρωθείσα και ελεγχθείσα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης 

επένδυση έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 22531/31.10.2007 διαβιβαστικό 

µας, τα σχετικά δικαιολογητικά εκταµίευσης του υπολοίπου της αναλογούσας επιχορήγησης, ποσού 

720.000,00 ευρώ . 

Με την µε αρ.πρωτ.16868/1095/2.8.2006 απόφαση 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 επιχορήγησης καταβλήθηκε 

στην Εταιρία εντός του 2006 από τον ΕΟΜΜΕΧ .Το ύψος της πραγµατοποιηθείσας επένδυσης 

ανήλθε στο ποσό των 1.223.514,54 ευρώ.  Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής ολοκληρώθηκε την 

5.11.2007 και µε την από 7.12.2007  απόφαση ολοκλήρωσης-εκταµίευσης του ΕΟΜΜΕΧ έχει 

εγκριθεί η καταβολή του υπολοίπου της εν λόγω αναλογούσας επιχορήγησης, ποσού 360.000,00 

ευρώ. 

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

αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 24065/∆ΠΛ233/Φ19Γ/20.11.2007 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 278.480,00 ευρώ και ποσοστού επιχορήγησης 45%. Το ύψος της 

πραγµατοποιηθείσας επένδυσης έως την 31.12.2007 ανέρχεται στο ποσό των 189.480,00 ευρώ. Η 

υλοποίηση της επένδυσης αυτής αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του α΄ τριµήνου του 

2008. 

Επίσης µε τη αριθµό 17099/∆ΒΕ1932/7/08/2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η 

ένταξη του επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής εταιρίας MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ συνολικού 

προϋπολογισµού 910.0000,00 ευρώ στη ∆ράση 2.5.3 του ΕΠΑΝ ( Επιχειρησιακό πρόγραµµα « 

Ανταγωνιστικότητα ») και ποσοστού επιχορήγησης 45%. Το ύψος της πραγµατοποιηθείσας 

επένδυσης έως την 31.12.2007 ανέρχεται στο ποσό των 483.300,00 ευρώ Η υλοποίηση της 

επένδυσης αυτής αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του α΄ εξαµήνου του 2008. 
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Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων € 2.785.205,95 και  € 2.578.178,27 του Οµίλου και 

της Εταιρίας αντίστοιχα περιλαµβάνονται στο κονδύλι του παθητικού «Λοιπές Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις» και θα ωφελήσουν τα αποτελέσµατα των εποµένων χρήσεων. 

39. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος της αγοράς  (τα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς ,διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

κτλ), και κίνδυνος ρευστότητας. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου αποτελούνται κυρίως από 

τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές υπεραναλήψεις, απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς και 

υποχρεώσεις σε προµηθευτές- πιστωτές , µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις από µισθώσεις. Το 

γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής 

επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου που προκύπτει από την αδυναµία 

πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και 

των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου 

καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κίνδυνων, όπως κίνδυνος επιτοκίου και ο 

πιστωτικός κίνδυνος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

 

• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του 

Οµίλου, 

• σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

για την µείωση των κινδύνων όπου απαιτείται 

• εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

39.1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Παρότι ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 

αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαµηλή για την Όµιλο αφενός µεν διότι όλες οι 

συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε 

έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τους τυχόν 

συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης 

σχετικών µέτρων, πάντως σε κάθε περίπτωση και αναφορικά µε την τρέχουσα χρήση 2008 τέτοιος 

κίνδυνος δεν είναι ορατός. 

39.2. Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών 

επιτοκίου όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Οι µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις 
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είναι συνήθως µε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (euribor). Την 31η ∆εκεµβρίου 2007, ο Όµιλος είναι 

εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της, ο 

οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των 

ιδίων κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +0,5% ή 0,5% (2006: +0/-

0,5%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις 

πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

0,50% -0,50% 0,50% -0,50%

Αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρους από αλλαγή επιτοκίου 2.029.141,72 2.050.162,80 3.128.596,47 3.139.591,39

Καθαρή Θέση (διαµορφωµένη) 28.520.641,03 28.541.662,11 25.794.586,76 25.805.581,68

2007 2006

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

39.3. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

 

H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

 

2007 2006 2007 2006

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 995.005,93 1.753.001,80 899.327,18 1.594.739,01
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9.145.041,87 8.171.038,47 5.825.274,54 5.582.293,24
Σύνολο 10.140.047,80 9.924.040,27 6.724.601,72 7.177.032,25

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Ο Όµιλος έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση 

των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Η πολιτική του Οµίλου είναι 

να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θέσει µια πιστωτική 

πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατοµική βάση για την πιστοληπτική του 

ικανότητα .Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιεί ο Όµιλος περιλαµβάνει την 

εξέταση τραπεζικών και άλλων τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθµολόγησης αν υπάρχουν καθώς και 

την λήψη εξωτερικών εκθέσεων ή αναλύσεων µε λογικό κόστος . Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε 

πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται 

κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες .Επίσης όπου είναι δυνατόν 

λαµβάνονται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις. 

Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία δεν έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας . 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε 

κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω. 
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39.4. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας περιλαµβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίµων 

και ισοδυνάµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας του µέσω της ύπαρξης 

επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες . 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που 

πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθηµερινή και 

εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες 

ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται τριµηνιαία. 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2007 για τον Όµιλο 

αναλύεται ως εξής: 

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερο από 5 έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 202.297,99 224.137,22 1.334.156,87 0,00
Εµπορικές Υποχρεώσεις 3.633.231,73 0,00 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.324.192,98 116.816,27 0,00 0,00

Σύνολο 7.159.722,70 340.953,49 1.334.156,87 0,00

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 

 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2006 είχε 

ως εξής: 

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερο από 5 έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 63.399,74 52.960,76 211.843,08 0,00
Εµπορικές Υποχρεώσεις 3.777.088,84 0,00 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.782.705,08 374.882,48 0,00 0,00

Σύνολο 7.623.193,67 427.843,24 211.843,08 0,00

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006

 

 

Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις µικτές ταµειακές ροές, οι οποίες 

ενδέχεται να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού 

40. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 Η πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι : 

• Να διασφαλίσει τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της 

• Να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά µε το 

κόστος και φροντίζοντας την κεφαλαιακή διάρθρωση. 

 Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. 

Προκειµένου να πετύχει την επιθυµητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρία µπορεί να προσαρµόζει το 

µέρισµα, να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες µετοχές. Ως ίδια κεφάλαια νοούνται 
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το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των κερδών εις νέων και των λοιπών 

αποθεµατικών (εκτός δικαιωµάτων µειοψηφίας). 

Ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια της µε βάση το δείκτη «Καθαρός δανεισµός προς κέρδη προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» καθώς και µε 

την σχέση ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια .  

Σαν καθαρό δανεισµό ο Όµιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων µείον το 

σύνολο των διαθεσίµων του. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια 

κεφάλαια» πλέον τον καθαρό δανεισµό όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό. 

Για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 αντίστοιχα οι αναφερόµενοι δείκτες 

είχαν ως εξής: 

2007 2006

Μακροπρόθεσµα δάνεια 1.334.156,87 211.843,08

Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα την επόµενη χρήση 426.435,21 116.360,50
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2.318.390,47 1.650.245,85
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα -995.005,93 -1.753.001,80

Καθαρός δανεισµός συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων Οµίλου 3.083.976,62 225.447,63

ΕΒΙΤDA συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων 4.357.470,30 5.779.505,73

Καθαρός δανεισµός / ΕΒΙΤDA συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων Οµίλου 0,71 0,04  

Στόχος του Οµίλου είναι η διατήρηση του δείκτη κάτω από το 1,5. 

 

2007 2006

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εκτός δικαιωµάτων µειοψηφίας) 28.169.219,95 25.616.571,99
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα -995.005,93 -1.753.001,80
Κεφάλαιο 27.174.214,02 23.863.570,19

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.169.219,95 25.616.571,99
Πλέον: ∆άνεια 4.078.982,55 1.978.449,43
Σύνολο  απασχολούµενων κεφαλαίων 32.248.202,50 27.595.021,42

Κεφάλαιο προς Σύνολο απασχολούµενων Κεφαλαίων 84,27% 86,48%  

 

Στόχος του Οµίλου είναι να διατηρήσει το δείκτη πάνω από το 50%. 

 

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιριών (κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήµερα), 

επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

• Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, δεν µπορεί να υπερβαίνει (ως προς την ονοµαστική αξία των 

µετοχών που αποκτήθηκαν), το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει 

ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού 

κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον 

Νόµο ή από το Καταστατικό. 
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• Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το ½ του 

µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, 

µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή 

την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

• Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του 

κ.ν. 2190/1920, η εταιρία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε 

έχει έννοµο συµφέρον. 

• Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού 

αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής 

µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο 

σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 

του µετοχικού κεφαλαίου. 

• Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον 

των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού 

αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 

τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην 

περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα 

ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, 

εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους 

µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η 

Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων. 

Ο Όµιλος έχει τηρήσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένης και της διατήρησης 

της ορθολογικότητας της κεφαλαιακής δοµής και συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις 

που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 

41. 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. 
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