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ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

(Περιόδου από 1η Ιανουαρίου  έως 30 Ιουνίου 2008) 

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις 

επ’ αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµούς  

7/448/11.10.2007 και 1/480/24.7.2008 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 1.1.2008-30.6.2008 είναι εκείνη που 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ», κατά την συνεδρίασή του την 

26η Αυγούστου 2008. 

 

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1.1.2008-30.6.2008 είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mevaco.gr , όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού 

για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς 

της. 
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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

 

  1. ∆ηµήτριου Κωστόπουλου, κατοίκου  Πεύκης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθ. 8,  Προέδρου του ∆.Σ. 

  2. Σπυρίδωνος ∆ελένδα, κατοίκου  Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αρ. 37,  Αντιπροέδρου του ∆.Σ. και   

∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

  3. Αντωνίου  Ρούσσου, κάτοικου Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθ. 30,  Μέλους του ∆.Σ.   

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

Οι κάτωθι υπογράφοντες , υπό την ως άνω ιδιότητά µας , και ιδίως ο τρίτος εξ ηµών, ειδικώς προς τούτο 

ορισθείς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «MEVACO 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«MEVACO A.E.», (εφεξής καλουµένης για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «MEVACO»)   δηλώνουµε 

και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε :  

 

(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις  της Εταιρείας της περιόδου 1.1.2008-30.6.2008, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν  κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση  εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007  

 

(β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει  κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 καθώς και των 

εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (7/448/2007 και 1/480/2008)   

 

(γ) η επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και η οποία ενσωµατώνεται µε την µέθοδο της 

ολικής ενοποίησης είναι η εταιρεία µε την επωνυµία :  

- «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον 

∆ήµο Καλλιθέας Θεσσαλονίκης και στην οποία η MEVACO συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 67%. 

 

Ασπρόπυργος, 26 Αυγούστου  2008 

 

Οι βεβαιούντες 

∆ηµήτριος Κωστόπουλος Σπυρίδων ∆ελένδας Αντώνιος Ρούσσος 

   

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής και 

Μέλος ∆.Σ. 



      
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 

 4 

Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη για λόγους 

συντοµίας ως «Έκθεση» ή «Εξαµηνιαία Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της 

τρέχουσας χρήσης 2008 (1.1.2008-30.6.2008) , συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις 

του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δη την απόφαση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε 

αριθµό 7/448/11.10.2007. 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως ουσιαστικό όλες τις σηµαντικές επιµέρους 

θεµατικές ενότητες (κεφάλαια), οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο  και 

απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και σαφή  όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να 

εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική 

περίοδο της Εταιρείας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως 

«Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή  «MEVACO») καθώς και του Οµίλου MEVACO, στον οποίο Όµιλο, 

περιλαµβάνεται πλην της MEVACO και η συνδεδεµένη (θυγατρική) Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία 

«MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον ∆ήµο 

Καλλιθέας Θεσσαλονίκης και στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 67%.  ∆εδοµένου ότι 

η Εταιρεία 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 

Εταιρείας και της συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας. Η αναφορά σε µη ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα στην 

παρούσα Έκθεση , λαµβάνει χώρα στα συγκεκριµένα εκείνα σηµεία που τούτο έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της.  

Οι θεµατικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόµενο των ενοτήτων αυτών, έχουν ειδικότερον ως 

ακολούθως:   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

Σηµαντικά γεγονότα Α΄ εξαµήνου 2008  

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 2008 καθώς 

και η επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Αγορά Οικοπεδικών Εκτάσεων.  

Στις 25 Μαΐου 2008 η Εταιρεία προέβη στην αγορά οικοπεδικών εκτάσεων συνολικής επιφανείας 38.683,88 

τετραγωνικών µέτρων, όµορων των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της έδρας της στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το 

συνολικό τίµηµα για την αγορά των εν λόγω εκτάσεων ανήλθε στο ποσό των 1,3 εκατοµµυρίων ευρώ. Με την 

ανωτέρω αγορά η συνολική οικοπεδική έκταση της Εταιρείας ανήλθε σε 117.011,07 τετραγωνικά µέτρα  
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Η ως άνω αγορά καλύφθηκε από την Εταιρεία µε µετρητά, µέχρις οριστικοποιήσεως των όρων του 

εκδοθησοµένου κοινού Οµολογιακού ∆ανείου της Εταιρείας, και η επίδραση της αγοράς αυτής στις  

εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συνοψίζεται στην αύξηση των ενσώµατων παγίων ατά 1,3 

εκ. ευρώ και την ισόποση µείωση των διαθεσίµων της Εταιρείας.  

 

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  

 

Στις 18 Ιουνίου 2008  πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Ασπρόπυργος, θέση Πράρι-Μουστάκι) η 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 

µέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 69,09% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.254.450 

µετοχές  και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου σε σύνολο 10.500.000 µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου) 

και εγκρίθηκαν οµόφωνα και παµψηφεί τα ακόλουθα:  

α. Οι  Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις , τόσο οι εταιρικές όσο και οι ενοποιηµένες που αφορούν στην 

εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 

β. Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 19ης Μαρτίου 2008, καθώς και η από 21 Μαρτίου 2008  έκθεση 

ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας κ. Θεόδωρου Παπαηλιού. 

γ. Η διανοµή µερίσµατος 0,14 Ευρώ ανά µετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007, 

δηλαδή η διανοµή συνολικά µερίσµατος ύψους 1.470.000 Ευρώ. ∆ικαιούχοι είσπραξης του ως άνω µερίσµατος 

ορίσθηκαν οι κάτοχοι µετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23ης Ιουνίου 2008. 

Από την 24η Ιουνίου 2008  οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα 

µερίσµατος για τη χρήση του 2007. Η πληρωµή του µερίσµατος της χρήσης 2007 ξεκίνησε την 2α Ιουλίου 

2008, µέσω της Τράπεζας Πειραιώς A.E. 

δ. Η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 

ε. Η εκλογή ως ελεγκτών της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαµηνιαίων (εταιρικών και 

ενοποιηµένων) Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας, των ακολούθων µελών της εγγεγραµµένης στο 

Μητρώο Ορκωτών  Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριµένα: α) τακτικός ελεγκτής ο 

ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου µε αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και 

β) αναπληρωµατικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Παναγιώτης Τριµπόνιας του Βασιλείου µε 

αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14941 και ο καθορισµός της αµοιβής τους. 

στ. Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που κατεβλήθησαν από 1.1.2007 έως 31.12.2007 

καθώς και αυτές που θα καταβληθούν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2008 και µέχρι την επόµενη ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση. 

ζ. Η παροχή της αδείας , σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε µέλη του ∆Σ, ∆ιευθυντές και 

Γενικούς ∆ιευθυντές της εταιρείας να συµµετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους, 
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συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασµό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε 

οιονδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας.  

η. Η σύµφωνα και µε τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και κ.ν. 2190/1920 έκδοση από την εταιρεία κοινών 

Οµολογιακών ∆ανείων ποσού µέχρι ευρώ 5.000.000,00, µε ιδιωτική τοποθέτηση και η παροχή εξουσιοδότησης 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να 

συνοµολογήσει κάθε λεπτοµέρεια και κάθε ειδικό θέµα σχετικά µε τους όρους των εν λόγω εκδόσεων.  

θ. Η εναρµόνιση του Καταστατικού της εταιρείας προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007 και η προς τον σκοπό 

αυτό συµπλήρωση και κατάργηση ορισµένων διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας 

 

3. Υλοποίηση – ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων Οµίλου  

 

Κατά την περίοδο του Α΄ εξαµήνου του 2008, αφενός µεν εισπράχθηκε το κύριο µέρος των εγκεκριµένων 

επιδοτήσεων ,συνολικού ποσού 1.199.796,29 Ευρώ, αναφορικά µε επενδυτικά σχέδια του Οµίλου των οποίων 

είχε εγκριθεί η ένταξη σε διάφορα επενδυτικά/επιχειρησιακά προγράµµατα και αφετέρου ο Όµιλος  

ολοκλήρωσε την υλοποίηση του συνόλου  των επενδυτικών  του σχεδίων.  

Επί σκοπώ πληρέστερης παράθεσης των ανωτέρω σηµειώνονται τα ακόλουθα :  

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

επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού προϋπολογισµού 4.000.000,00 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 Εταιρεία 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. Η ανωτέρω αναφερόµενη επένδυση ολοκληρώθηκε µε την αριθµ.πρωτ.9907/∆ΒΕ837/5.5.2008 

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την οποία βεβαιώθηκε για εκταµίευση και το υπόλοιπο 40% της 

αναλογούσας επιχορήγησης, ποσού 720.000,00 ευρώ, το οποίο ποσό εισπράχθηκε στο σύνολό του εντός του 

Α΄ εξαµήνου 2008.  

β) Με την µε αρ.πρωτ.16868/1095/2.8.2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή 

επιχειρηµατικού σχεδίου της Εταιρείας 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 Εταιρεία εντός του 2006 από τον 

ΕΟΜΜΕΧ. Το ύψος της πραγµατοποιηθείσας επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 1.223.514,54 ευρώ.  Η 

επένδυση αυτή ολοκληρώθηκε µε την από 7.12.2007  απόφαση ολοκλήρωσης-εκταµίευσης του ΕΟΜΜΕΧ και 

το υπόλοιπο της  εν λόγω αναλογούσας επιχορήγησης, ποσού 360.000,00 ευρώ εισπράχθηκε στο σύνολό του 

εντός του Α΄ εξαµήνου 2008. 

γ) 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  
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εγκρίθηκε η ένταξη πρόταση της Εταιρείας 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%. Με την αριθµ. Πρωτ 11588/∆ΠΛ804/Φ19Γ/20.05.2008 απόφαση της 

αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε και οριστικοποιήθηκε η πρόταση της Εταιρείας 

στο ποσό των 266.213,97 ευρώ και εγκρίθηκε  προς καταβολή η αναλογούσα επιχορήγηση 45% ποσού 

119.796,29 ευρώ. Η εν λόγω αναλογούσα επιχορήγηση εισπράχθηκε  εντός του µηνός Ιουνίου του 2008. 

δ) Τέλος µε την µε αριθµό 17099/∆ΒΕ1932/7/08/2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη 

του επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής εταιρείας 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 ανήλθε 

στο ποσό των 925.700,00 Ευρώ και η επένδυση ολοκληρώθηκε εντός του Α’ εξαµήνου της τρέχουσας 

χρήσεως 2008. 

 

4. Σηµαντική ανάπτυξη δραστηριότητας σε νέα ειδικά µεταλλικά στοιχεία   

 

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου 2008 , σηµαντική συνεισφορά στην αύξηση του κύκλου εργασιών 

της Εταιρείας είχε η ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας της Εταιρείας συνισταµένης στην έντονη συµµετοχή 

της στην κατασκευή µεταλλικών στοιχείων (πλαίσια µορφοσιδήρου) για την στήριξη υπογείων σηράγγων τόσο 

για τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας (Περιστέρι – Χαϊδάρι - Ελληνικό –Νοµισµατοκοπείο) όσο και για τις 

διανοιγόµενες νέες σιδηροδροµικές σήραγγες (Λιανοκλάδι - ∆οµοκός – ∆ιακοφτό - Ικόνιο) καθώς και οδικές 

σήραγγες (Αρτεµίσιο-Τρίπολη, Μέτσοβο – Περιστέρι κ.α.). 

Τα παραπάνω έργα είναι προϊόν συνεργασίας της Εταιρείας µε διάφορες κατασκευαστικές κοινοπραξίες στις 

οποίες συµµετέχουν οι µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες  του κατασκευαστικού κλάδου όπως η ΑΚΤΩΡ, J&P 

AΒAX , ΤΕΡΝΑ κ.α. 

 

 

5.  Νέα αγορά οικοπεδικών εκτάσεων  

 

Αµέσως µετά το πέρας του πρώτου  εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως η Εταιρεία ολοκλήρωσε τις διαδικασίες 

αγοράς των ποσοστών 2/3 εξ αδιαιρέτου οικοπεδικών εκτάσεων συνολικής επιφανείας 21.342,29 

τετραγωνικών µέτρων, οι οποίες εκτάσεις είναι όµορες των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της έδρας της στον 

Ασπρόπυργο Αττικής. Το συνολικό τίµηµα για την ανωτέρω αγορά ανήλθε στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου 

(1.000.000,00) ευρώ περίπου. Η ως άνω αγορά δεν επηρέασε τις οικονοµικές καταστάσεις του α’ εξαµήνου 

του 2008.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 2008 είναι οι 

ακόλουθοι:  

 

Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία που διαθέτει η Εταιρεία και ο Όµιλος , σε συνδυασµό µε την µελέτη ανάπτυξη 

και εµπορία νέων προϊόντων , η δηµιουργία ισχυρών οργανωτικών υποδοµών, η διαρκής αναβάθµιση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού, η εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας , η διαρκώς αυξανόµενη 

εξωστρέφεια της Εταιρείας , και η επάρκεια των χώρων για την επέκταση των κτιριακών της υποδοµών και 

εγκαταστάσεων, βοηθούν την Εταιρεία και  τον Όµιλο, παρά το γενικότερα αντίξοο επιχειρηµατικό περιβάλλον 

να είναι διαρκώς ανταγωνιστικοί και να προωθούν  την διείσδυσή τους  σε νέες αγορές.  

 

Οι συνήθεις Χρηµατοοικονοµικοί  και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και ευρύτερα ο 

Όµιλος , είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικός 

κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταµειακών ροών. Ειδικότερα:  

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαµηλή τόσο για την 

Εταιρεία όσο και για τον Όµιλο  αφενός µεν διότι όλες σχεδόν οι συναλλαγές τους διενεργούνται σε Ευρώ, 

αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα. Πρέπει πάντως να 

σηµειωθεί ότι παρακολουθούνται  διαρκώς οι τυχόν συναλλαγµατικοί κίνδυνοι  που ενδέχεται να προκύψουν 

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

εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 2008 τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός.  

 

Επιτοκιακός κίνδυνος 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος για την Εταιρεία και γενικότερα 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 ειρήσθω εν παρόδω είναι για την µητρική αποκλειστικά  µακροπρόθεσµος) 

αποτελεί το πλέον ουσιαστικό αντιστάθµισµα στον κατά τα ανωτέρω κίνδυνο, ο οποίος δεν είναι ορατός στο 

δεύτερο  εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 2008.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

∆εν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας και του Οµίλου , δεδοµένου ότι οι ταµειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές. Περαιτέρω η δυνατότητα απρόσκοπτης και άνευ καθυστερήσεως 

άντλησης από την Εταιρεία και τον Όµιλο τραπεζικών κεφαλαίων σχεδόν µηδενίζει τον εν λόγω κίνδυνο. 
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Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία και ευρύτερα ο Όµιλος εφαρµόζουν  πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις 

πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε ελεγµένη από πλευράς φερεγγυότητας πιστοληπτικής ικανότητας και µε 

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

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

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

ο συγκεκριµένος κίνδυνος αντιµετωπίζεται µε  ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή και το σύνολο των πελατών 

της εταιρείας επαναξιολογούνται σε συστηµατική βάση, καθώς σε περίπτωση ύπαρξης επισφαλών πελατών, 

λόγω του όγκου των παραγγελιών τους, η σχετική έκθεση της Εταιρείας καθώς και του Οµίλου µπορεί να  

είναι ιδιαίτερα σηµαντική.  

  

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 ιδίως της Εταιρείας, ήτοι της παραγωγής προϊόντων κατά 

παραγγελία.  

 

Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισµού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις  

Η καθετοποιηµένη µορφή της Εταιρείας και του Οµίλου , οι οργανωτικές υποδοµές που διαθέτουν και οι 

µακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εµπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει µε την πλειοψηφία της πελατειακής 

τους βάσεως ,  τους  επιτρέπει να αντιµετωπίζουν µε τον καλύτερο δυνατό και τον πλέον αποτελεσµατικό 

τρόπο πιθανούς ανταγωνιστές τους , τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από την αλλοδαπή και ως εκ 

τούτου ο συγκεκριµένος κίνδυνος δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα υψηλός .   

 

Κίνδυνος εξαρτήσεως της εταιρείας από συγκεκριµένους πελάτες  

Ο συγκεκριµένος κίνδυνος αντιµετωπίζεται από την Εταιρεία και τον Όµιλο µέσω της προσπάθειας περαιτέρω 

διασποράς του πελατολογίου τους , και της προσπάθειας ορθολογικότερης και αποτελεσµατικότερης 

κατανοµής των πωλήσεων τόσο ανά  γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη, πλην όµως 

κατά την παρούσα χρονική στιγµή ο συγκεκριµένος κίνδυνος αξιολογείται σε σχέση µε το δεύτερο  εξάµηνο 

της κλειοµένης χρήσεως ως χαµηλός, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν  

παρακολουθούν διαρκώς τον συγκεκριµένο κίνδυνο , προκειµένου να περιορίσουν τις όποιες επιπτώσεις σε 

περίπτωση αυξήσεως της εντάσεως αυτού   

 

Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης      

Ο ως άνω κίνδυνος είναι πολύ χαµηλός για την Εταιρεία και ευρύτερα τον Όµιλο λόγω του γεγονότος ότι η 

Εταιρεία δεν παράγει συγκεκριµένο καταναλωτικό προϊόν, αλλά είναι τροφοδότης, κατόπιν παραγγελίας, 

άλλων βιοµηχανιών παραγωγής ποικίλων προϊόντων. Περαιτέρω η Εταιρεία, λόγω της ανεπτυγµένης ευελιξίας 
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και της προσαρµοστικότητας που την διακρίνει, έχει την δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους 

τοµείς µεγαλύτερου ενδιαφέροντος και καλύτερων προοπτικών.      

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και 

συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

24 και ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαµβάνονται: 

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

πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 2008 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την χρηµατοοικονοµική θέση 

ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο, 

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

περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση (όπως περιλαµβάνεται στο Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσεως 2007) οι 

οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της 

Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 2008. 

 

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

 

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου (30.6.2008), 

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη καθώς και 

(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατανόηση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, µόνον  όµως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι 

ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί  υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2008
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 36.175,43

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 456,10

Αγορές παγίων
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 42.506,03

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00

Εσοδα από µερίσµατα
Από θυγατρική 0,00 84.420,00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2008

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης          323.677,07 323.677,07

Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης          54,00 54,00

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                           64,26 64,26

Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                        108.805,83 108.805,83  

 

Σηµειώσεις:  

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

«MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

2. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις 

οικογένειές τους). 

3. Τα ποσά που αναφέρονται στον  Πίνακα 2 αφορούν αµοιβές, για τις προσωπικές υπηρεσίες-εργασία που 

παρέχουν στην Εταιρεία, και συναλλαγές των µελών της διοίκησης της Εταιρείας και των διευθυντικών 

στελεχών αυτής κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, και αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως. 

 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης          

Εκτελεστικά µέλη 155.619,74 4.933,94 0,00 160.553,68
Μη Εκτελεστικά µέλη 41.000,00 3.308,22 0,00 44.308,22
∆ιευθυντικά στελέχη 96.901,02 21.914,15 54,00 118.869,17
Σύνολα 293.520,76 30.156,31 54,00 323.731,07

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης          

Εκτελεστικά µέλη 155.619,74 4.933,94 0,00 160.553,68
Μη Εκτελεστικά µέλη 41.000,00 3.308,22 0,00 44.308,22

∆ιευθυντικά στελέχη 96.901,02 21.914,15 54,00 118.869,17
Σύνολα 293.520,76 30.156,31 54,00 323.731,07

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εκτελεστικά µέλη 0,00 75.110,48 0,00 75.110,48

Μη Εκτελεστικά µέλη 0,00 13.872,99 0,00 13.872,99

∆ιευθυντικά στελέχη 64,26 19.822,36 64,26 19.822,36
Σύνολα 64,26 108.805,83 64,26 108.805,83

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ανεξόφλητο υπόλοιπο απατήσεων -υποχρεώσεων (30.6.2008)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ      (   1/1-30/6/2008 )

Ο ΟΜΙΛΟΣ       (  1/1-30/6/2008 )
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισηςΑµοιβές-Μισθοί

Αµοιβές-Μισθοί

Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

 

 

Οι εν λόγω συναλλαγές  δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατοµικευµένο γνώρισµα το οποίο θα καθιστούσε 

επιβεβληµένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεµένο πρόσωπο ανάλυση αυτών . 

4. Πλην των ως άνω αµοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των εν λόγω 

διευθυντικών στελεχών και µελών του ∆.Σ.  

5. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγµατοποιηθεί εκτός και πέραν των συνήθων όρων 

της αγοράς.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆  

Εξέλιξη , επιδόσεις και θέση της Εταιρείας    

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται µια ορθή και συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και 

της θέσης της Εταιρείας, εις τρόπον ώστε η απεικόνιση να παρουσιάζει µια ισορροπηµένη και ολοκληρωµένη 

ανάλυση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας, σε συνάρτηση µε το µέγεθος και την 

πολυπλοκότητα της Εταιρείας .  

 

1. Εξέλιξη της Εταιρείας  : 

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

τριετίας καθώς και κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2008 και της αντίστοιχης περιόδου του 2007, 

έχουν ως εξής : 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 30.6.2007 30.6.2008

Σύνολο ενεργητικού 31.610,41 37.916,15 42.309,67 42.595,72 47.570,45

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 23.515,98 25.800,08 28.531,15 25.828,25 28.637,27

Κύκλος εργασιών 17.492,28 24.799,77 23.504,10 12.315,38 15.566,77

Μικτά κέρδη 4.382,24 6.483,12 4.929,99 3.003,71 3.428,22

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών,Επενδυτικών

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 3.214,95 5.573,69 4.065,12 2.689,97 2.994,00

Κέρδη προ φόρων
2.284,58 4.471,28 2.723,59 2.078,90 2.245,62

Κέρδη µετά από φόρους 
1.459,97 3.134,09 2.039,65 1.513,80 1.617,67

Σε χιλιάδες ευρώ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 30.6.2007 30.6.2008

Σύνολο ενεργητικού 28.834,25 34.031,75 36.875,75 37.566,81 40.188,10

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 23.080,67 25.575,44 27.931,41 25.391,54 27.838,45

Κύκλος εργασιών 15.081,33 21.412,46 17.812,12 9.419,55 11.604,53

Μικτά κέρδη 3.888,36 5.917,62 3.894,71 2.381,86 2.690,70

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών,Επενδυτικών

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 3.159,56 5.149,42 3.294,18 2.179,34 2.374,10

Κέρδη προ φόρων 2.358,67 4.396,04 2.265,42 1.728,71 1.886,37

Κέρδη µετά από φόρους 1.634,72 3.182,80 1.728,12 1.286,10 1.377,04

Σε χιλιάδες ευρώ

 

 

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

απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 30.6.2007 30.6.2008

Κύκλος εργασιών 12,81% 41,78% -5,22% -11,73% 26,40%

Μικτά κέρδη
5,05% 47,94% -23,96% -24,35% 14,13%

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών,Επενδυτικών

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων -2,09% 73,37% -27,07% -18,89% 11,30%

Κέρδη προ φόρων
-6,76% 95,72% -39,09% -25,26% 8,02%

Κέρδη µετά από φόρους
1,70% 114,67% -34,92% -19,14% 6,86%  

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 30.6.2007 30.6.2008

Κύκλος εργασιών 30,45% 41,98% -16,81% -24,08% 23,20%

Μικτά κέρδη 16,54% 52,19% -34,18% -35,84% 12,97%

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών,Επενδυτικών

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 26,00% 62,98% -36,03% -30,27% 8,94%

Κέρδη προ φόρων 33,74% 86,38% -48,47% -35,24% 9,12%

Κέρδη µετά από φόρους 75,83% 94,70% -45,70% -29,05% 7,07%  



      
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 

 13 

2. Επιδόσεις της Εταιρείας    

Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένα ποσά και συναφείς αριθµοδείκτες αναφορικά µε την απόδοση του Οµίλου 

και της Εταιρείας κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας καθώς και κατά την διάρκεια του πρώτου 

εξαµήνου του 2008 και της αντίστοιχης περιόδου του 2007. 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 30.6.2007 30.6.2008

Κέρδη µετά από φόρους 1.459,97 3.134,09 2.039,65 1.513,80 1.617,67

Κέρδη προ φόρων 2.284,58 4.471,28 2.723,59 2.078,90 2.245,62

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών,Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 3.214,95 5.573,69 4.065,12 2.689,97 2.994,00

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (µετά φόρων) 6,21% 12,15% 7,15% 11,72% 11,30%

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (προ φόρων) 7,23% 11,79% 6,44% 9,76% 9,44%

Σε χιλιάδες ευρώ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 30.6.2007 30.6.2008

Κέρδη µετά από φόρους 1.634,72 3.182,80 1.728,12 1.286,10 1.377,04

Κέρδη προ φόρων 2.358,67 4.396,04 2.265,42 1.728,71 1.886,37

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών,Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 3.159,56 5.149,42 3.294,18 2.179,34 2.374,10

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (µετά φόρων) 7,08% 12,44% 6,19% 10,13% 9,89%

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (προ φόρων) 8,18% 12,92% 6,14% 9,20% 9,39%

Σε χιλιάδες ευρώ

 

 

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

βάση. 

 

3. Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων . 

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

επιδόσεων του Οµίλου και της Εταιρείας : 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

Κυκλοφοριακή ρευστότητα 
Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

1,44 1,34 1,94 1,62 1,98

Άµεση Ρευστότητα
∆ιαθέσιµα/ Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις
0,10 0,20 0,13 0,22 0,14

Μέση περίοδος είσπραξης Απαιτήσεων  πελατών Απαιτήσεις *365/Πωλήσεις 133,20 153,84 142,02 120,26 140,18

Μέση περίοδος πληρωµής Υποχρεώσεων Προµηθευτών
Βραχ.Υποχρεώσεις * 365 / 

Κόστος πωλήσεων
86,06 110,28 71,40 75,27 75,35

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Πωλήσεις / Πάγια 1,12 1,04 0,90 1,10 0,92

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 0,65 0,58 0,56 0,65 0,55

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις προς καθαρό κεφάλαιο κίνησης Πωλήσεις / Κ.Κ.Κ. 4,63 3,82 2,93 9,27 4,40

Λειτουργικό Περιθώριο ΚΠΤΦ/Πωλήσεις 15,28% 17,41% 12,49% 18,56% 13,91%

Περιθώριο Καθαρού κέρδους ΚΜΦ / Πωλήσεις 10,39% 12,29% 8,68% 12,64% 8,35%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού ΚΜΦ /Σύνολο Ενεργητικού 6,80% 7,11% 4,82% 8,27% 4,62%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

∆είκτης Χρέους
Σύν. Υποχρεώσεων / Σύνολο 

Ενεργητικού
39,80% 39,36% 32,57% 31,95% 25,61%

∆είκτης Χρέους προς ίδια κεφάλαια
Σύν. Υποχρεώσεων /  Ίδια 

Κεφάλαια
66,11% 64,92% 48,29% 46,96% 34,42%

O ΟΜΙΛΟΣ
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

Κυκλοφοριακή ρευστότητα 
Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

2,73 1,59 3,39 2,19 2,64

Άµεση Ρευστότητα
∆ιαθέσιµα/ Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις
0,17 0,30 0,31 0,36 0,16

Μέση περίοδος είσπραξης Απαιτήσεων  πελατών Απαιτήσεις *365/Πωλήσεις 112,10 138,98 119,37 95,16 120,44

Μέση περίοδος πληρωµής Υποχρεώσεων Προµηθευτών
Βραχ.Υποχρεώσεις * 365 / 

Κόστος πωλήσεων
59,83 85,30 45,31 51,92 57,06

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Πωλήσεις / Πάγια 0,89 0,83 0,71 0,98 0,82

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 0,58 0,50 0,48 0,63 0,52

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις προς καθαρό κεφάλαιο κίνησης Πωλήσεις / Κ.Κ.Κ. 3,79 2,85 2,26 3,11 2,54

Λειτουργικό Περιθώριο ΚΠΤΦ/Πωλήσεις 15,84% 17,95% 12,79% 19,87% 16,12%

Περιθώριο Καθαρού κέρδους ΚΜΦ / Πωλήσεις 11,87% 13,65% 9,70% 14,86% 10,84%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού ΚΜΦ /Σύνολο Ενεργητικού 6,85% 6,85% 4,69% 9,35% 5,67%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

∆είκτης Χρέους
Σύν. Υποχρεώσεων / Σύνολο 

Ενεργητικού
30,73% 32,41% 24,26% 24,85% 19,95%

∆είκτης Χρέους προς ίδια κεφάλαια
Σύν. Υποχρεώσεων /  Ίδια 

Κεφάλαια
44,36% 47,95% 32,02% 33,06% 24,93%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

βάση. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε  

Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά το Β’ εξάµηνο 

2008  

 

Στην παρούσα Ενότητα και αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας  και του Οµίλου αυτής κατά το 

δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2008, παρατίθενται ορισµένα στοιχεία και εκτιµήσεις ποιοτικού 

χαρακτήρα, προκειµένου να αποτυπωθεί µε τον ασφαλέστερο τρόπο η εν λόγω εξέλιξη .  

 

Τα εν λόγω στοιχεία και εκτιµήσεις έχουν ως ακολούθως :  

 

Α. Οι πωλήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου γενικότερα, το α’ εξάµηνο του έτους διαχρονικά και µε βάση την 

σχετική ιστορικότητα καλύπτουν περίπου το 53% του ετησίου κύκλου εργασιών και των ετήσιων κερδών. 

Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν υπάρχει κάποιο γεγονός, το οποίο να οδηγεί σε διαφορετική εκτίµηση 

σχετικά µε την τρέχουσα χρήση 2008 . 
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Β. Η αύξηση του κύκλου εργασιών του Οµίλου κατά 26,40% και της Εταιρείας κατά 23,20% στο α΄ εξάµηνο 

του 2008, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007,  εκτιµάται από την Εταιρεία ότι είναι οι  βασικοί 

δείκτες για την τελική διαµόρφωση του ετήσιου κύκλου εργασιών τόσου του Οµίλου όσο και της Εταιρείας. 

 

Γ. Τέλος τα ετήσια αποτελέσµατα, τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας, εκτιµάται να ακολουθήσουν 

αναλογικά τα διαµορφωµένα περιθώρια καθαρού κέρδους του α΄ εξαµήνου του 2008. 

 

Ασπρόπυργος, 26 Αυγούστου 2008  

 

Μετά τιµής 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

 

 

 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω εξαµηνιαία Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες  είναι αυτή 

που αναφέρεται στην Έκθεση Επισκόπησης που χορήγησα  µε ηµεροµηνία 27.8.2008. 

 

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού   

 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 

 

Σ.Ο.Λ α ε ο ε 
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Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους µετόχους της «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο συνοπτικό ισολογισµό της ανώνυµης εταιρείας 

«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» (η εταιρεία) και της θυγατρικής της (ο όµιλος) της 30ης Ιουνίου 2008, 

τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής 

πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 

34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής 

Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια 

διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και 

λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας 

εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά 

συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα Επισκόπησης 

 

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

 



      
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 

 17 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

 

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της 

εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του 

Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν 

λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις 

Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού   

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 

Σ.Ο.Λ α ε ο ε 
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MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις 

(Περιόδου από 1η Ιανουαρίου  έως 30 Ιουνίου 2008) 

 

      Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

   ( ∆.Λ.Π. 34) 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της « MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E. » την 26/8/2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε 

την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.mevaco.gr.  
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Κατάσταση Ισολογισµού 

 

Σηµ. 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.1 27.767.813,60 26.237.917,21 26.037.999,54 25.039.901,12 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 523.484,41 531.922,37 519.639,31 528.756,28 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 6.2 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις  0,00 2.830,00 0,00 2.830,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  19.906,78 19.906,78 13.906,78 13.906,78 

28.311.204,80 26.792.576,36 27.062.278,08 26.076.126,63 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα 6.3 5.108.251,26 3.081.988,98 4.002.847,69 2.214.756,59 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις  11.361.451,13 9.145.041,87 7.128.096,60 5.825.274,54 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.4 1.460.601,68 2.240.485,26 774.550,78 1.805.695,78 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού  63.393,98 54.573,72 63.393,98 54.573,72 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.265.548,46 995.005,93 1.156.936,97 899.327,18 

19.259.246,51 15.517.095,76 13.125.826,02 10.799.627,81 

Σύνολο Ενεργητικού 47.570.451,30 42.309.672,12 40.188.104,10 36.875.754,44 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 6.5 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 
Υπερ Το Άρτιο  7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας  8.176.791,86 8.176.791,86 8.176.791,86 8.176.791,86 
Λοιπά αποθεµατικά  3.994.418,98 3.896.875,61 3.960.461,04 3.875.744,86 
Αποτελέσµατα Εις Νέον 2.112.320,71 2.169.433,63 1.775.082,37 1.952.755,43 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 28.209.650,40 28.169.219,95 27.838.454,12 27.931.411,00 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 427.617,82 361.931,63 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.637.268,22 28.531.151,58 27.838.454,12 27.931.411,00 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.6 1.350.902,01 1.334.156,87 1.110.019,65 1.334.156,87 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  1.886.735,77 1.869.038,86 1.887.353,89 1.869.817,30 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  158.048,68 141.319,46 144.021,41 128.691,97 

Λοιπές προβλέψεις 164.723,22 146.723,22 118.723,22 107.723,22 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.7 2.844.630,58 2.786.605,94 2.464.254,01 2.579.578,27 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 6.405.040,26 6.277.844,35 5.724.372,18 6.019.967,63 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.8 5.724.058,43 3.633.231,73 2.922.104,41 1.727.853,91 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις  1.027.782,99 403.703,80 743.278,57 210.421,05 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.6 2.496.553,38 2.318.390,47 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.6 540.104,43 426.435,21 501.971,55 426.435,21 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.9 2.739.643,59 718.914,98 2.457.923,27 559.665,64 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 12.528.142,82 7.500.676,19 6.625.277,80 2.924.375,81 

Σύνολο Υποχρεώσεων 18.933.183,08 13.778.520,54 12.349.649,98 8.944.343,44 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 47.570.451,30 42.309.672,12 40.188.104,10 36.875.754,44 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡEΙΑ
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 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων περιόδου 

 

Σηµ. 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4/2008-30/6/2008 1/4/2007-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4/2008-30/6/2008 1/4/2007-30/6/2007

 
Πωλήσεις 4.1 15.566.770,77 12.315.378,36 8.006.487,91 6.433.542,42 11.604.531,57 9.419.554,23 5.690.041,36 4.837.468,07 
Κόστος Πωληθέντων  (12.138.547,37) (9.311.667,86) (6.345.735,20) (4.908.091,29) (8.913.836,06) (7.037.696,51) (4.448.325,03) (3.676.583,76)
Μικτό Κέρδος 3.428.223,40 3.003.710,50 1.660.752,71 1.525.451,13 2.690.695,51 2.381.857,72 1.241.716,33 1.160.884,31 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 206.995,25 176.206,25 117.083,10 93.246,93 174.745,71 161.081,63 93.135,11 80.554,37 
Έξοδα διοίκησης (671.608,41) (634.245,69) (364.090,85) (349.270,90) (571.207,46) (561.171,94) (312.348,73) (311.571,07)
Έξοδα  διάθεσης (350.206,99) (232.297,40) (182.122,82) (123.852,15) (243.658,87) (151.951,19) (127.212,73) (80.822,96)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (138.948,80) (114.969,12) (71.512,73) (57.002,40) (138.948,80) (114.969,12) (71.512,73) (57.002,40)
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (96.319,22) (54.408,21) (53.333,60) (40.323,10) (73.353,95) (23.666,84) (39.202,63) (18.806,06)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών Αποτελεσµάτων
2.378.135,23 2.143.996,34 1.106.775,83 1.048.249,52 1.838.272,14 1.691.180,26 784.574,62 773.236,19 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 29.985,11 28.292,90 16.159,96 19.112,15 110.673,77 60.033,78 99.019,19 50.853,03 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (162.471,82) (93.388,03) (88.806,78) (50.407,84) (62.574,99) (22.504,25) (31.652,97) (12.519,04)

Κέρδη προ φόρων 2.245.648,52 2.078.901,21 1.034.129,01 1.016.953,83 1.886.370,92 1.728.709,79 851.940,84 811.570,18 

 Φόρος εισοδήµατος 6.10 (627.951,88) (565.098,46) (324.206,68) (285.251,93) (509.327,80) (442.613,48) (251.342,67) (205.237,90)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες )

1.617.696,64 1.513.802,75 709.922,33 731.701,89 1.377.043,12 1.286.096,32 600.598,17 606.332,28 

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής 1.510.430,45 1.425.532,48 645.994,82 680.544,37 1.377.043,12 1.286.096,32 600.598,17 606.332,28 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 107.266,19 88.270,27 63.927,50 51.157,52 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 6.11 0,1439 0,1358 0,0615 0,0648 0,1311 0,1225 0,0572 0,0577 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων
2.994.025,15 2.689.966,37 1.425.260,67 1.293.330,35 2.374.100,04 2.179.340,61 1.056.507,45 1.020.989,20 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών Αποτελεσµάτων
2.378.135,23 2.143.996,34 1.106.775,83 1.048.249,52 1.838.272,14 1.691.180,26 784.574,62 773.236,19 

Κέρδη Προ φόρων 2.245.648,52 2.078.901,21 1.034.129,01 1.016.953,83 1.886.370,92 1.728.709,79 851.940,84 811.570,18 
Κέρδη µετά από Φόρους 1.617.696,64 1.513.802,75 709.922,32 731.701,90 1.377.043,12 1.286.096,32 600.598,17 606.332,28 

H ΕΤΑΙΡEΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων - Όµιλος 

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεµατικά 

εύλογης αξίας
Λοιπά αποθέµατικα

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 - 30/6/2007
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 01/01-30/6/2007 1.425.532,48 1.425.532,48 88.270,27 1.513.802,75

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 6.078.943,19 3.896.875,61 1.670.166,82 25.572.104,47 256.148,93 25.828.253,40

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2008 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

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2008
Μεταφορά µερισµάτων  σε λογαριασµό υποχρέωσης -1.470.000,00 -1.470.000,00 -41.580,00 -1.511.580,00
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµoύς αποθεµατικών 97.543,37 -97.543,37 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/6/2008 1.510.430,45 1.510.430,45 107.266,19 1.617.696,64

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 8.176.791,86 3.994.418,98 2.112.320,71 28.209.650,40 427.617,82 28.637.268,22

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων - Εταιρεία 

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθέµατικα

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 - 30/6/2007
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
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/6/2007 1.286.096,32 1.286.096,32

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 9.954.688,05 1.510.730,11 25.391.537,01

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 12.052.536,72 1.952.755,43 27.931.411,00

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2008

Μεταφορά µερισµάτων  σε λογαριασµό υποχρέωσης -1.470.000,00 -1.470.000,00
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµoύς αποθεµατικών 84.716,18 -84.716,18 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/6/2008 1.377.043,12 1.377.043,12

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 12.137.252,90 1.775.082,37 27.838.454,12

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
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Κατάσταση ταµειακών ροών περιόδου 

 

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη χρήσης πρό φόρων 2.245.648,52 2.078.901,21 1.886.370,92 1.728.709,79
Πλέον / µείον προσαρµογές για :     
Αποσβέσεις 784.410,57 691.962,71 685.682,45 634.153,03
Προβλέψεις 94.701,88 70.577,75 73.352,10 8.637,20

Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας     
    - Ζηµιές από πώληση παγίων -853,55 17.997,04 -581,32 14.975,45
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -168.520,65 -145.992,68 -149.854,55 -145.992,68
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 132.486,71 65.095,13 -48.098,78 -5.788,65

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων -2.026.237,80 -834.112,07 -1.788.091,10 -688.526,90
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -2.698.759,01 -2.646.388,95 -1.505.010,27 -2.028.498,60
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -8.820,26 -29.588,71 -8.820,26 -29.588,71
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και 

φόρων) 2.412.726,01 1.401.232,48 1.295.386,12 717.950,03
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -125.522,91 -619.379,71 95.600,32 -379.256,01
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 591.811,46 707.569,35 329.862,38 707.569,35
Μείον:     
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι -162.471,82 -93.388,03 -62.574,99 -22.504,25
Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή µη 

ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι -23.728,55 -3.997,02 -23.728,55 -3.997,02

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.046.870,60 660.488,49 779.494,47 507.842,03

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.324.651,46 -1.301.279,77 -1.676.082,58 -946.766,13
Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.199.796,29 540.000,00 1.199.796,29 540.000,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 19.636,00 46.530,00 2.000,00 35.530,00
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 2.830,00 -1.050,00 2.830,00 -1.050,00
Τόκοι εισπραχθέντες 29.985,11 28.292,90 26.253,77 28.292,90
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 84.420,00 31.740,88
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.072.404,06 -687.506,87 -360.782,52 -312.252,35

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 3.510.327,94 3.038.000,00 0,00 500.000,00
Aύξηση  Μακροπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων -41.480,38 -52.960,99 -41.480,38 -52.960,99
Αύξηση  Βραχυπρόθεσµων  ∆ανειακών Υποχρεώσεων -3.160.270,29 -2.336.289,88 -107.120,50 -551,58
Μερίσµατα πληρωθέντα -12.501,28 -11.679,98 -12.501,28 -11.679,98

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 296.075,99 637.069,15 -161.102,16 434.807,45

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 270.542,53 610.050,77 257.609,79 630.397,13

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.265.548,46 2.363.052,57 1.156.936,97 2.225.136,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Οι Ενδιάµεσες 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 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 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2008 

(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 30η Ιουνίου 2007 καθώς και για τη χρήση που 

έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007) εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. στις 26 Αυγούστου 2008.  

 

 

2. Φύση ∆ραστηριοτήτων 

 

Η MEVACO ΑΕ είναι µια πρωτοπόρος Βιοµηχανική Εταιρεία 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 



      
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 

 25 

συµβάλλουν ακόµη περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, στην περαιτέρω ευελιξία και 

εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας στην ταχύτερη προσαρµογή στις απαιτήσεις των πελατών, καθώς 

και στην δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλότερης ποιοτικής στάθµης. 

 

3. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων  

 

3.1 Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2008 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Το νόµισµα 

παρουσίασης είναι το Ευρώ.   

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση σε σχέση µε αυτές των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 

εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 

∆εκεµβρίου 2007. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα τα ∆ΠΧΠ (IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης 

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

εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 

3.2 Βασικές λογιστικές αρχές  

 

Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την 

παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές και µεθόδους 

υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του 

Οµίλου για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις 

περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2008 - 30.06.2008 έχουν συνταχθεί µε βάση  την 

αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention) όπως αυτή τροποποιείται µε την εκτίµηση σε δίκαιη 

αξία συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως 

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

όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB.και ειδικότερα σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 34 περί Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων . 
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3.3 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

 

Μέχρι την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων, εκδόθηκαν νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και 

Τροποποιήσεις υφισταµένων Προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 

1η Ιανουαρίου 2008 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από 

την εφαρµογή αυτών των νέων Προτύπων και ∆ιερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 

∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Τροποποιηµένο 

 

Η τροποποίηση του πρότυπου απαιτεί όπως στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνονται 

µόνο οι συναλλαγές µε τους µετόχους. Γίνεται εισαγωγή µιας καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος 

και τα µερίσµατα προς τους µέτοχους θα εµφανίζονται µόνο στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή 

στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Το ∆ΛΠ1 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 

1η Ιανουαρίου του 2009. 

 

"∆.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών «όροι εξάσκησης και 

ακυρώσεις» - Τροποποιηµένο 

 

Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την 

εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή 

απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Το ∆ΠΧΠ 2 ισχύει για χρήσεις που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 

 

∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές 

Καταστάσεις 

 

Το ∆ΠΧΠ 3 θα έχει εφαρµογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και το 

πεδίο εφαρµογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαµβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό 

έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιµήµατος (παράλληλη εισαγωγή µετοχών). Το ∆ΠΧΠ 3 και το ∆ΛΠ 27, 

µεταξύ άλλων, απαιτούν µεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας µέσω της κατάστασης λογαριασµού 

αποτελεσµάτων και την ενδυνάµωση της οικονοµικής κατάστασης της αναφερόµενης οντότητας. Επιπλέον, 

αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (1) να γίνεται επανυπολογισµός του µεριδίου 

συµµετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται (2) να αναγνωρίζεται άµεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση 

όλων των συναλλαγών µεταξύ ελεγχόµενων και µη ελεγχόµενων µερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και 

(3) εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίµηµα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο 

συγκεκριµένα, στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά, µεταβολές στην αξία του 
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ενδεχόµενου τιµήµατος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και εξοφλήσεις συµβολαίων που 

προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και 

την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 3 και στο ∆ΛΠ 27 ισχύουν για 

χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου του 2009.  

 

∆ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς 

  

Το ∆ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ∆ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές ή 

οι οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που είναι στη διαδικασία 

έκδοσης µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρείας εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.  

 

∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού (τροποποίηση)  

 

Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού», η προηγουµένως θεωρούµενη βασική µέθοδος 

της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος δανεισµού το 

οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιµου στοιχείου του 

ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ∆ΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του 

στοιχείου. Η τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν 

την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

 ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)  

 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 

(“puttable” µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως 

Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 

πληροφοριών αναφορικά µε τα “puttable” µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Τροποποιηµένη έκδοση 

του ∆ΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.  

 

 

-Ε∆∆ΠΧΠ 11 ∆ΠΧΠ 2- Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων 

του ίδιου οµίλου  

 

Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 

2007. Η Ε∆∆ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
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µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους 

απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία 

παρέχεται. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

-Ε∆∆ΠΧΠ 12 Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών  

 

Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2008. Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία 

οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών 

σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που 

παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική 

επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι µία εκτενής ∆ιερµηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέµα. Η ερµηνεία 12 

δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 

-Ε∆∆ΠΧΠ 13 Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών  

 

Η Ε∆∆ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το ∆ΛΠ 18 για την 

αναγνώριση των εσόδων. Η Ε∆∆ΠΧΠ 13 «Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι 

επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια συναλλαγής πώλησης και οι 

πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγµατα στο µέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση 

αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ∆ΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα 

ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και 

ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέµεται στα 

ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου 

η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε 

παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος. Η 

εφαρµογή της Ε∆∆ΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2008.  

  

-Ε∆∆ΠΧΠ 14 Όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες 

κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους.  

 

Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2008. Η ∆ιερµηνεία δεν ισχύει για τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµα 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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4. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

4.1 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 30/6/2008

Μεταλλικές 

κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας

Απαλοιφές Όµιλος

Πωλήσεις 11.604.531,57 3.998.870,73 -36.631,53 15.566.770,77

Καθαρές πωλήσεις 11.604.531,57 3.998.870,73 -36.631,53 15.566.770,77

Κέρδη εκµετάλλευσης 1.838.272,14 539.838,62 24,47 2.378.135,23
Χρηµατοοικονοµικά κόστη – καθαρά 48.098,78 -96.165,49 -84.420,00 -132.486,71
Κέρδη Προ Φόρων 1.886.370,92 443.673,13 -84.395,53 2.245.648,52
∆απάνη φόρου -509.327,80 -118.624,08 -627.951,88
Κέρδη περιόδου 1.377.043,12 325.049,05 -84.395,53 1.617.696,64

Αποτελέσµατα τοµέα την 30/6/2007

Μεταλλικές 

κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας

Απαλοιφές Όµιλος

Πωλήσεις 9.419.554,23 2.917.345,85 -21.521,72 12.315.378,36

Καθαρές πωλήσεις 9.419.554,23 2.917.345,85 -21.521,72 12.315.378,36

Κέρδη εκµετάλλευσης 1.691.180,26 460.854,42 -8.038,34 2.143.996,34
Χρηµατοοικονοµικά κόστη – καθαρά 37.529,53 -70.883,78 -31.740,88 -65.095,13
Κέρδη Προ Φόρων 1.728.709,79 389.970,64 -39.779,22 2.078.901,21
∆απάνη φόρου -442.613,48 -122.484,99 -565.098,46
Κέρδη περιόδου 1.286.096,31 267.485,65 -39.779,22 1.513.802,75  

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 30/6/2008

Μεταλλικές 

κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας

Απαλοιφές Όµιλος

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 40.188.104,10 8.006.270,71 -623.923,50 47.570.451,30

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 40.188.104,10 8.006.270,71 -623.923,50 47.570.451,30

Υποχρεώσεις 12.086.905,35 6.650.431,87 -42.506,03 18.694.831,19

Σύνολο Υποχρεώσεων 12.086.905,35 6.650.431,87 -42.506,03 18.694.831,19

Κεφαλαιουχική δαπάνη την 30/6/2008
Σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 1.594.082,58 646.918,88 2.241.001,46
Σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 82.000,00 1.650,00 83.650,00

1.676.082,58 648.568,88 0,00 2.324.651,46

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 685.682,45 98.728,12 0,00 784.410,57

Μη ταµειακές δαπάνες άλλες από την απόσβεση 73.352,10 21.349,78 0,00 94.701,88  

 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2007

Μεταλλικές 

κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας

Απαλοιφές 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 -24.476,24 13.490.477,86
0,00

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.707.928,25 4.807.025,86 -24.476,24 13.490.477,86

Κεφαλαιουχική δαπάνη την 31/12/2007
Σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 1.603.094,99 608.439,85 -6.208,33 2.205.326,51
Σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 164.275,00 0,00 0,00 164.275,00

1.767.369,99 608.439,85 -6.208,33 2.369.601,51

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 260.035,93 49.393,74 0,00 309.429,67  
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Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 30/6/2007

Μεταλλικές 

κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστηµάτων 

ηλιακής ενέργειας

Απαλοιφές Όµιλος

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 37.566.809,94 5.420.596,78 -391.691,52 42.595.715,20

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 37.566.809,94 5.420.596,78 -391.691,52 42.595.715,20

Υποχρεώσεις 11.962.494,97 4.542.460,96 -52.199,04 16.452.756,89

Σύνολο Υποχρεώσεων 11.962.494,97 4.542.460,96 -52.199,04 16.452.756,89

Κεφαλαιουχική δαπάνη την 30/6/2007
Σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 855.461,13 354.513,64 1.209.974,77
Σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 91.305,00 0,00 91.305,00

946.766,13 354.513,64 0,00 1.301.279,77

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 634.153,03 57.809,68 0,00 691.962,71

Μη ταµειακές δαπάνες άλλες από την απόσβεση 8.637,20 61.940,55 0,00 70.577,75  

 

4.2 ∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 

 

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

της εταιρείας είναι η Ελλάδα, χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες.  

 

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

O ΟΜΙΛΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΛΛΑ∆Α 13.181.916,85 10.531.705,92 2.650.210,93 10.506.633,62 8.109.827,01 2.396.806,61

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.766.818,81 1.152.807,98 614.010,83 1.348.521,42 881.318,13 467.203,29

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 337.202,89 260.313,08 76.889,81 234.042,12 166.073,50 67.968,62

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 280.832,22 193.720,39 87.111,83 226.181,20 154.449,22 71.731,98

Σύνολο 15.566.770,77 12.138.547,37 3.428.223,40 12.315.378,36 9.311.667,86 3.003.710,50

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΛΛΑ∆Α 9.535.293,12 7.564.399,85 1.970.893,27 7.732.010,07 5.931.125,72 1.800.884,35

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.760.613,81 1.147.747,39 612.866,42 1.348.521,42 881.318,13 467.203,29

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 73.499,52 50.204,55 23.294,97 113.009,04 70.935,10 42.073,94

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 235.125,12 151.484,27 83.640,85 226.013,70 154.317,56 71.696,14
Σύνολο 11.604.531,57 8.913.836,06 2.690.695,51 9.419.554,23 7.037.696,51 2.381.857,72

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007

 

 

 

5. ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 30/6/2008 έχει ως εξής:  

 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Έδρα

Είδος 

συµµετοχής
% Συµµετοχής

Μέθοδος Ενοποίησης  

30.6.2008

∆ήµος Ασπροπύργου

Ασπρόπυργος -Θέση Πράρι- Μουστάκι
∆ήµος Καλλιθέας

Θεσσαλονίκη - 12ο χλµ Π.E.O Θεσ/νίκης -Κιλκίς, ΒΙΠΕ ΣΙΝ∆ΟΥ

Μέθοδος ολικής ενοποίησης

MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ A.B.E.E

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E Ελλάδα Άµεση Μητρική Εταιρεία

Ελλάδα Μέθοδος ολικής ενοποίησηςΆµεση 67%
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6. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

6.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

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: 

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα &

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 

2007

7.156.310,59 4.463.593,23 10.524.160,73 174.502,75 265.254,22 9.640,17 22.593.461,68

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 2.843,24 25.394,97 0,00 0,00 28.238,21
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 5.977.773,18 11.426.288,64 141.822,81 225.128,74 47.383,90 26.237.917,21

Προσθήκες 1.284.068,38 45.807,14 835.452,19 0,00 11.495,22 64.178,53 2.241.001,46
Μεταφορές 0,00 5.289,45 11.471,94 0,00 0,00 -39.302,09 -22.540,70
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -1.418,68 0,00 0,00 0,00 -1.418,68
Αποσβέσεις 0,00 -42.822,50 -605.730,42 -5.937,78 -37.831,93 0,00 -692.322,63
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 4.670,64 0,00 506,30 0,00 5.176,94

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 9.703.588,33 5.986.047,27 11.670.734,31 135.885,03 199.298,33 72.260,34 27.767.813,60

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήµατα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 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

Προσθήκες 1.284.068,38 22,02 249.712,89 0,00 7.358,22 52.921,07 1.594.082,58
Μεταφορές 5.289,45 11.471,94 -16.761,39 0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις -1.418,68 -1.418,68
Αποσβέσεις -38.850,91 -517.485,20 -4.804,86 -33.424,51 -594.565,48
Μειώσεις αποσβέσεων  0,00 0,00 0,00

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 9.703.588,33 5.761.659,04 10.246.134,34 125.539,37 163.320,005 37.758,460 26.037.999,54

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για τον Όµιλο και για την Εταιρεία περιλαµβάνουν τα Εσωτερικά 

∆ηµιουργούµενα Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία και το λογισµικό και αναλύονται ως εξής : 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 238.900,59 270.214,33 509.114,93 238.900,59 265.526,32 504.426,91 

Προσθήκες 0,00 164.275,00 164.275,00 0,00 164.275,00 164.275,00 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις -34.128,65 -107.338,91 -141.467,56 -34.128,65 -105.816,98 -139.945,63

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 204.771,94 327.150,42 531.922,37 204.771,94 323.984,34 528.756,28 

Προσθήκες 0,00 83.650,00 83.650,00 0,00 82.000,00 82.000,00 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις -17.064,32 -75.023,64 -92.087,96 -17.064,32 -74.052,65 -91.116,97

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 187.707,62 335.776,79 523.484,41 187.707,62 331.931,69 519.639,31 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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6.2 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 

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

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

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

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

Σύνολο 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.3 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αναλύονται παρακάτω: 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Εµπορεύµατα 8.584,26 42.502,87 2.179,06 1.730,16 

Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα 955.395,58 962.313,40 472.596,93 355.086,29 

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.522.475,90 630.808,41 1.511.530,90 621.044,41 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες ,υλικά συσκευασίας

Αναλώσιµα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 2.621.795,52 1.446.364,30 2.016.540,80 1.236.895,73 

Σύνολο 5.108.251,26 3.081.988,98 4.002.847,69 2.214.756,59 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Σηµειώνεται ότι η  αύξηση των αποθεµάτων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Εταιρεία κατά την διάρκεια 

του α’ εξαµήνου του 2008, προέβη στην αγορά πρώτων υλών, βάση συµφωνιών – κλείσιµο τιµών για 

σηµαντικές ποσότητες, έτσι ώστε να διατηρήσει στο µέτρο του δυνατού σταθερές τις τιµές της και εποµένως 

σε υψηλά επίπεδα την ανταγωνιστικότητα της .Ο Όµιλος δεν έχει ενεχυριασµένα αποθέµατα. 

 

6.4 Λοιπές απαιτήσεις 

 

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

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.146.430,92 1.934.867,93 383.362,07 1.564.695,22 

Χρεώστες διάφοροι 314.170,76 305.617,33 391.188,71 241.000,56 

Σύνολο 1.460.601,68 2.240.485,26 774.550,78 1.805.695,78 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

6.5 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 31/12/2007 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00 

Υπόλοιπα 30/6/2008 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00  
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6.6 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας τόσο οι µακροπρόθεσµες όσο και οι βραχυπρόθεσµες 

αναλύονται στον επόµενο πίνακα : 

 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός 1.350.902,01 1.334.156,87 1.110.019,65 1.334.156,87

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 1.350.902,01 1.334.156,87 1.110.019,65 1.334.156,87

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην επόµενη χρήση 540.104,43 426.435,21 501.971,55 426.435,21

Τραπεζικός δανεισµός 2.496.553,38 2.318.390,47 0,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 3.036.657,81 2.744.825,68 501.971,55 426.435,21

Σύνολο δανείων 4.387.559,82 4.078.982,55 1.611.991,20 1.760.592,08

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

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

 

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

30 Ιουνίου 2008

Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 999.590,06 891.416,38 0,00 1.891.006,44

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.496.553,38 0,00 0,00 2.496.553,38

3.496.143,44 891.416,38 0,00 4.387.559,82

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  

 

6.7 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

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

 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Ληφθείσες εγγύησεις 1.400,00 1.320,00 1.400,00 1.320,00
Έσοδα εποµένων χρήσεων(επιχορηγήσεις 

παγίων στοιχείων) 2.843.230,58 2.785.285,94 2.462.854,01 2.578.258,27

Σύνολο 2.844.630,58 2.786.605,94 2.464.254,01 2.579.578,27

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων € 2.843.230,58 και  € 2.462.854,01 του Οµίλου και της 

Εταιρείας αντίστοιχα θα ωφελήσουν τα αποτελέσµατα των εποµένων χρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες 

για τις επιχορηγήσεις στην σηµείωση 6.20. 
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6.8 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει 

ως εξής: 

 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Προµηθευτές 3.335.543,04 2.044.320,84 2.872.972,77 1.705.854,04

Επιταγές Πληρωτέες 2.339.383,75 1.562.250,30 0,00 0,00

Προκαταβολές πελατών 49.131,64 26.660,59 49.131,64 21.999,87

Σύνολο 5.724.058,43 3.633.231,73 2.922.104,41 1.727.853,91

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.9 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 149.270,35 258.735,29 121.331,12 206.329,67 

Μερίσµατα πληρωτέα 1.530.425,94 31.347,22 1.488.845,94 31.347,22 

Πιστωτές διάφοροι 664.613,20 398.764,54 522.346,19 291.920,82 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 395.334,10 30.067,93 325.400,02 30.067,93 

Σύνολο 2.739.643,59 718.914,98 2.457.923,27 559.665,64 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.10 Φόροι εισοδήµατος 

 

Τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που βαρύνουν την περίοδο αναλύονται ως εξής: 

 

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 568.526,42 529.994,02 457.062,66 407.791,84

Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου 17.696,91 31.107,42 17.536,59 30.824,62

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος 

φόροι 23.728,55 3.997,02 23.728,55 3.997,02

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 18.000,00 0,00 11.000,00 0,00

Σύνολο 627.951,88 565.098,46 509.327,80 442.613,48

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.11 Κέρδη ανά µετοχή 

 

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

συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές). 
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1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 1.510.430,45 1.425.532,48 1.377.043,12 1.286.096,32

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) 0,1439 0,1358 0,1311 0,1225 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

 

 

6.12 Μερίσµατα 

 

Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προχώρησε σε εγκρίσεις καταβολής µερισµάτων ποσού 

€ 1.511.580,00 (ποσό € 41.580,00 αφορά την αναλογία της µειοψηφίας από το µέρισµα που δόθηκε από την 

θυγατρική εταιρεία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ AE). Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 18 Ιουνίου 2008 αποφάσισε τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2007 

συνολικού ποσού ευρώ 1.470.000,00 ( 0,14 ευρώ ανά µετοχή).  

 

6.13 Εµπράγµατα Βάρη και δεσµεύσεις 

 

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

περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. 

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις για πραγµατοποίηση µελλοντικών κεφαλαιουχικών δαπανών που να προκύπτουν 

από επενδυτικά σχέδια του εταιρειών του Οµίλου.  

 

 

6.14 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

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

να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

6.15 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: 

Η µητρική Εταιρεία 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 και ανέρχονται για την Εταιρεία σε 44.000,00 ευρώ και για τον Όµιλο σε 

90.000,00 ευρώ. 
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6.16 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

 

H µητρική Εταιρεία στα πλαίσια της εύρυθµης λειτουργίας της συνδεµένης εταιρείας της έχει εγγυηθεί υπέρ 

αυτής για την χρηµατοδότηση της από Τράπεζες έως το ποσό των 1,2 εκατοµµυρίων ευρώ. Από την παροχή 

αυτή δεν αναµένονται επιβαρύνσεις. Η εξυπηρέτηση των δανείων διενεργείται κανονικά . 

 

6.17 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 30 Ιουνίου του 2008 και 2007, του Οµίλου και της 

Εταιρείας έχουν ως εξής : 

 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007 

Υπάλληλοι 34 29 26 23 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 198 182 156 143 

Σύνολο 232 211 182 166 

 

6.18 Αναταξινοµήσεις - Επαναδιατυπώσεις 

 

Σε ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης περιόδου 1/1/2007 - 30/6/2007 και για λόγους συγκρισιµότητας 

έγιναν αναταξινοµήσεις - επαναδιατυπώσεις, χωρίς να τίθεται εξ αυτών ζήτηµα ύπαρξης και αναφοράς 

οιασδήποτε άλλης επίπτωσης. Οι αναταξινοµήσεις - επαναδιατυπώσεις αυτές αφορούν:  

α) την αναταξινόµηση ποσού 540.000,00 ευρώ που αφορούσε είσπραξη επιχορήγησης της Εταιρείας περιόδου 

01.01.2007 έως 30.06.2007 , από τις λειτουργικές δραστηριότητες της κατάστασης ταµειακών ροών (αύξηση 

απαιτήσεων) στις επενδυτικές δραστηριότητες αυτής (είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων) έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµη µε την κατάσταση ταµειακών ροών της 30.6.2008 .Από την 

αναταξινόµηση αυτή οι λειτουργικές δραστηριότητες τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου εµφανίζονται 

µειωµένες κατά 540.000,00 ευρώ και ισόποσα αυξηµένες οι επενδυτικές δραστηριότητες αυτών. 

Αναλυτικότερα τα σχετικά ποσά προ και µετά την αναταξινόµηση έχουν ως εξής : 

 

Αναταξινοµήσεις σε Ευρώ

Περιγραφή Προ Μετά

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.106.388,95 -2.646.388,95 -1.488.498,60 -2.028.498,60

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.200.488,49 660.488,49 1.047.842,03 507.842,03

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (β) -1.227.506,87 -687.506,87 -852.252,35 -312.252,35

Προ Μετά

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίοδος 1/1-30/6/2007

ΟΜΙΛΟΣ

Περίοδος 1/1-30/6/2007
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και β) τον επαναπροσδιορισµό των κονδυλίων « κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών , επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων » στην κατάσταση αποτελεσµάτων της προηγούµενης περιόδου 

(ενοποιηµένο και εταιρικά) µε βάση τα οριζόµενα στην Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και την διευκρινιστική  Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 34 / 24.1.2008 ως 

εξής: 

 

  Όµιλος   :    2.689.966,37  ευρώ  από   2.835.959,05 ευρώ 

  Εταιρεία  :   2.179.340,61  ευρώ  από   2.325.333,29 ευρώ 

 

6.19 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

 

Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα υλικά, τα αποθέµατα και οι υπηρεσίες προέρχονται από έναν 

αριθµό συνεταίρων της εταιρείας. Αυτές οι συναλλαγές περιλαµβάνουν εταιρείες στις οποίες υπάρχει συµµετοχή 

και εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 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.  

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2008 καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει 

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

 

OΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

α) 0,00 36.175,43

β) 0,00 456,10

γ) 0,00 42.506,03

δ) 0,00 0,00

ε) 0,00 84.420,00

στ) 323.731,07 323.731,07

ζ) 64,26 64,26

η) 108.805,83 108.805,83

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Εσοδα από µερίσµατα

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών , υπηρεσιών και παγίων

Απαιτήσεις

 

 

Αναλυτικά οι αµοιβές και οι συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών και των µελών της διοίκησης καθώς και 

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων προς αυτούς την 30.6.2008 έχουν ως εξής : 
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Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης          

Εκτελεστικά µέλη 155.619,74 4.933,94 0,00 160.553,68
Μη Εκτελεστικά µέλη 41.000,00 3.308,22 0,00 44.308,22
∆ιευθυντικά στελέχη 96.901,02 21.914,15 54,00 118.869,17
Σύνολα 293.520,76 30.156,31 54,00 323.731,07

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης          

Εκτελεστικά µέλη 155.619,74 4.933,94 0,00 160.553,68
Μη Εκτελεστικά µέλη 41.000,00 3.308,22 0,00 44.308,22
∆ιευθυντικά στελέχη 96.901,02 21.914,15 54,00 118.869,17
Σύνολα 293.520,76 30.156,31 54,00 323.731,07

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εκτελεστικά µέλη 0,00 75.110,48 0,00 75.110,48

Μη Εκτελεστικά µέλη 0,00 13.872,99 0,00 13.872,99

∆ιευθυντικά στελέχη 64,26 19.822,36 64,26 19.822,36
Σύνολα 64,26 108.805,83 64,26 108.805,83

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ανεξόφλητο υπόλοιπο απατήσεων -υποχρεώσεων (30.6.2008)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ      (   1/1-30/6/2008 )

Ο ΟΜΙΛΟΣ       (  1/1-30/6/2008 )

Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισηςΑµοιβές-Μισθοί

Αµοιβές-Μισθοί

Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειές 

τους). 

Οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που περιλαµβάνονται ολικά στις ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις 

του Οµίλου απαλείφονται. 

Αναλυτικά οι συναλλαγές που απαλείφθηκαν κατά την περίοδο 1/1-30/6/2008 καθώς και στην αντίστοιχη 

συγκριτική περίοδο 1/1/-30/6/2007 έχουν ως εξής : 

 

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 36.175,43 19.406,72

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 456,10 2.115,00

Αγορές παγίων
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 6.800,00

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 42.506,03 19.708,46

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 749,70

Εσοδα από µερίσµατα
Από θυγατρική 84.420,00 31.740,88

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι ενδοεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν απαλειφθεί στις 31.12.2007 έχουν ως εξής: 

 

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ

31/12/2007

24.476,24

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0,00  

 

6.20 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

 

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

επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού προϋπολογισµού 4.000.000,00 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 εταιρεία 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 η ανωτέρω αναφερόµενη επένδυση ολοκληρώθηκε µε την 

αριθµ.πρωτ.9907/∆ΒΕ837/5.5.2008 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την οποία βεβαιώθηκε για 

εκταµίευση και το υπόλοιπο 40% της αναλογούσας επιχορήγησης, ποσού 720.000,00 ευρώ ,το οποίο ποσό 

εισπράχθηκε στο σύνολό του στις 21 Μαΐου 2008.  

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

επιχειρηµατικού σχεδίου της Εταιρείας 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 Εταιρεία εντός του 2006 από τον 

ΕΟΜΜΕΧ .Το ύψος της πραγµατοποιηθείσας επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 1.223.514,54 ευρώ.  Η 

επένδυση αυτή ολοκληρώθηκε µε την από 7.12.2007  απόφαση ολοκλήρωσης-εκταµίευσης του ΕΟΜΜΕΧ και 

το υπόλοιπο της  εν λόγω αναλογούσας επιχορήγησης, ποσού 360.000,00 ευρώ εισπράχθηκε στις 3 Μαρτίου 

2008. 

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 Εταιρείας 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%. Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ 11588/∆ΠΛ804/Φ19Γ/20.05.2008 απόφαση 

της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε και οριστικοποιήθηκε η πρόταση της 

Εταιρείας στο ποσό των 266.213,97 ευρώ και εγκρίθηκε  προς καταβολή η αναλογούσα επιχορήγηση 45% 
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ποσού 119.796,29 ευρώ .Η εν λόγω αναφερόµενη αναλογούσα επιχορήγηση εισπράχθηκε  στις 9 Ιουνίου 

2008. 

 Επίσης µε τη υπ’ αριθµ. 17099/∆ΒΕ1932/7/08/2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη 

του επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής εταιρείας 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 

ανήλθε στο ποσό των 925.700,00 Ευρώ και η επένδυση ολοκληρώθηκε εντός του Α’ εξαµήνου της τρέχουσας 

χρήσεως 2008. 

 

6.21 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 

Αµέσως µετά το πέρας του πρώτου  εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως η Εταιρεία, στις 8 Ιουλίου 2008 

προέβη στην αγορά των ποσοστών 2/3 εξ αδιαιρέτου οικοπεδικών εκτάσεων συνολικής επιφανείας 21.342,29 

τετραγωνικών µέτρων, οι οποίες εκτάσεις είναι όµορες των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της έδρας της στον 

Ασπρόπυργο Αττικής. Το συνολικό τίµηµα για την ανωτέρω αγορά ανήλθε στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου 

(1.000.000,00) ευρώ περίπου. Η ως άνω αγορά χρηµατοδοτήθηκε από την Εταιρεία µε προσωρνή τραπεζική 

δανειοδότηση και µέχρι οριστικοποιήσεως των όρων του εκδοθησοµένου κοινού Οµολογιακού ∆ανείου της 

Εταιρείας . 

 

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

γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ   Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ   Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 έως 30.06.2008 

 


