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πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 

 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

εκ. 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.1 27.884.956,02 28.681.127,92 26.286.092,70 26.952.921,91 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 298.938,64 423.040,22 296.874,84 420.149,03 

Δπελδχζεηο ε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 6.3 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 41.091,21 19.906,78 33.810,21 13.906,78 

28.224.985,87 29.124.074,92 27.107.510,20 27.877.710,17 

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηθά ηνηρεία

Απνζέκαηα 6.4 3.534.358,78 4.306.883,52 2.683.028,45 2.942.306,34 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 6.5 8.280.537,36 10.333.896,21 5.089.685,49 6.718.845,35 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 1.098.418,10 1.559.732,03 497.838,82 521.355,23 

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 152.664,31 46.056,90 152.664,31 44.088,51 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2.255.215,00 1.908.410,99 2.152.731,41 1.824.849,43 

15.321.193,55 18.154.979,65 10.575.948,48 12.051.444,86 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 43.546.179,42 47.279.054,57 37.683.458,68 39.929.155,03 

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 

Τπεξ Σν Άξηην 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 

Απνζεκαηηθά  εχινγεο αμίαο 8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 

Λνηπά απνζεκαηηθά 4.077.977,67 4.010.721,32 4.043.752,65 3.976.496,30 

Απνηειέζκαηα Δηο Νένλ 1.996.579,81 2.331.179,67 1.503.275,29 1.884.161,97 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ απνδηδόκελσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο
28.359.973,88 28.627.317,39 27.832.444,34 28.146.074,67 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 504.658,29 481.825,07 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 28.864.632,17 29.109.142,46 27.832.444,34 28.146.074,67 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6.6 3.391.705,97 3.778.647,11 3.056.117,70 3.569.882,39 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 1.509.617,88 1.530.566,70 1.516.255,99 1.538.559,41 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 158.309,62 146.348,02 144.711,74 135.425,64 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 156.723,22 189.723,22 102.723,22 141.723,22 

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.7 2.406.505,76 2.663.488,62 2.093.760,45 2.313.728,84 

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 7.622.862,45 8.308.773,67 6.913.569,10 7.699.319,50 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.8 3.100.441,97 4.406.796,24 1.145.476,65 2.202.720,38 

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 414.875,16 791.372,45 308.889,03 515.731,63 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6.6 1.613.013,78 3.043.909,02 0,00 0,00 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Υξήζε 6.6 956.024,69 905.276,16 773.122,75 831.007,60 

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.9 974.329,20 713.784,57 709.956,81 534.301,25 

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 7.058.684,80 9.861.138,44 2.937.445,24 4.083.760,86 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 14.681.547,25 18.169.912,11 9.851.014,34 11.783.080,36 

ύλνιν Ιδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 43.546.179,42 47.279.054,57 37.683.458,68 39.929.155,03 

Ο ΟΜΙΛΟ H ΔΣΑΙΡEΙΑ
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ  

 

εκ. 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008 1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2008 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008 1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2008

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

Πσιήζεηο αγαζψλ 5 12.688.984,84 21.928.799,05 4.384.154,98 6.543.966,98 9.073.377,17 15.957.594,77 2.854.082,37 4.523.965,18 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 5 241.869,21 197.289,35 85.921,49 15.350,65 225.505,89 186.656,19 85.921,49 15.754,21 

Πσιήζεηο 12.930.854,05 22.126.088,40 4.470.076,47 6.559.317,63 9.298.883,06 16.144.250,96 2.940.003,86 4.539.719,39 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ (11.520.240,43) (17.345.693,03) (3.972.597,33) (5.207.145,66) (8.389.107,54) (12.692.884,65) (2.685.719,97) (3.779.048,59)

Μηθηό Κέξδνο 1.410.613,62 4.780.395,37 497.479,14 1.352.171,97 909.775,52 3.451.366,31 254.283,89 760.670,80 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 380.485,96 313.421,56 88.855,51 106.426,31 316.963,20 263.230,86 68.663,72 88.485,15 

Έμνδα δηνίθεζεο (1.036.018,08) (1.024.586,34) (326.230,65) (352.977,93) (875.010,94) (868.009,88) (274.587,87) (296.802,43)

Έμνδα  δηάζεζεο (469.324,98) (549.583,58) (146.976,18) (199.376,59) (315.341,81) (348.541,06) (108.877,72) (104.882,19)

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο (171.871,79) (207.520,34) (55.258,08) (68.571,54) (171.871,79) (207.520,34) (55.258,08) (68.571,55)

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο (88.165,60) (72.375,57) (61.954,95) 23.943,65 (57.450,60) (36.768,68) (49.830,10) 36.585,27 

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ
25.719,13 3.239.751,09 (4.085,22) 861.615,86 (192.936,42) 2.253.757,19 (165.606,16) 415.485,05 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 54.624,57 36.406,38 18.608,69 6.421,27 38.934,36 114.969,99 8.654,60 4.296,22 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα (275.219,38) (293.661,94) (66.570,41) (131.190,12) (136.103,85) (123.034,36) (34.099,81) (60.459,37)

Κέξδε πξν θόξσλ (194.875,68) 2.982.495,52 (52.046,94) 736.847,00 (290.105,91) 2.245.692,82 (191.051,37) 359.321,90 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.10 (49.634,61) (851.414,28) (11.887,07) (223.462,40) (23.524,42) (599.075,91) 14.214,30 (89.748,11)

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο από 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α)
(244.510,29) 2.131.081,24 (63.934,01) 513.384,60 (313.630,33) 1.646.616,91 (176.837,07) 269.573,79 

Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο (β)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο 

(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) + (β)

(244.510,29) 2.131.081,24 (63.934,01) 513.384,60 (313.630,33) 1.646.616,91 (176.837,07) 269.573,79 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
Κέπδη από ηην αναπποζαπμογή αξίαρ ακινήηων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπέρ πποζαπμογέρ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ
0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

πγθεληξσηηθά πλνιηθά έζνδα ρξήζεο (244.510,29) 2.131.081,24 (63.934,01) 513.384,60 (313.630,33) 1.646.616,91 (176.837,07) 269.573,79 

Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο απνδηδόκελα ζε :

Ιδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο (267.343,51) 1.943.350,94 (101.215,62) 432.920,49 (313.630,33) 1.646.616,91 (176.837,07) 269.573,79 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 22.833,22 187.730,30 37.281,61 80.464,11 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 

απνδηδόκελα ζε :
Ιδιοκηήηερ ηηρ μηηπικήρ (267.343,51) 1.943.350,94 (101.215,62) 432.920,49 (313.630,33) 1.646.616,91 (176.837,07) 269.573,79 
Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ 22.833,22 187.730,30 37.281,61 80.464,11 

Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή 6.11 (0,0255) 0,1851 (0,0096) 0,0412 (0,0299) 0,1568 (0,0168) 0,0257 

ύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ
Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ
948.202,29 4.174.665,65 300.112,38 1.180.640,50 582.202,25 3.062.724,49 89.970,04 688.624,45 

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ
25.719,13 3.239.751,09 (4.085,22) 861.615,85 (192.936,42) 2.253.757,19 (165.606,16) 415.485,05 

Κέξδε Πξν θφξσλ (194.875,68) 2.982.495,52 (52.046,94) 736.847,00 (290.105,91) 2.245.692,82 (191.051,37) 359.321,90 

Κέξδε κεηά απφ Φφξνπο (244.510,29) 2.131.081,24 (63.934,01) 513.384,60 (313.630,33) 1.646.616,91 (176.837,07) 269.573,79 

H ΔΣΑΙΡΔΙΑΟ ΟΜΙΛΟ

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην
Τπέξ Σν Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο
Λνηπά απνζέκαηηθα

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
ύλνιν

Με ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο
ύλνιν

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ 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

Μεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν πππόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 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

Μεηαβνιή ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/9/2008
Μεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 0,00 0,00 0,00 97.543,37 -97.543,37 0,00 0,00 0,00

Μεηαθνξά κεξηζκάησλ  ζε ινγαξηαζκφ ππνρξέσζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.470.000,00 -1.470.000,00 -41.580,00 -1.511.580,00

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 97.543,37 -1.567.543,37 -1.470.000,00 -41.580,00 -1.511.580,00

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/9/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.350,94 1.943.350,94 187.730,30 2.131.081,24

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 

Λνηπέο πξνζαξκνγέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.350,94 1.943.350,94 187.730,30 2.131.081,24

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  επηεκβξίνπ 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 8.176.791,86 3.994.418,98 2.545.241,20 28.642.570,89 508.081,93 29.150.652,82

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ιαλνπαξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.010.721,32 2.331.179,67 28.627.317,39 481.825,07 29.109.142,46

Μεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν πππόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.010.721,32 2.331.179,67 28.627.317,39 481.825,07 29.109.142,46

Μεηαβνιή ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/9/2009
Μεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 0,00 0,00 0,00 67.256,35 -67.256,35 0,00 0,00 0,00

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 67.256,35 -67.256,35 0,00 0,00 0,00

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/9/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -267.343,51 -267.343,51 22.833,22 -244.510,29
Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 0,00
Λνηπέο πξνζαξκνγέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2009 0,00 0,00 0,00 67.256,35 -334.599,86 -267.343,51 22.833,22 -244.510,29

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  επηεκβξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.077.977,67 1.996.579,81 28.359.973,88 504.658,29 28.864.632,17

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο

 

 

 

 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηξηθήο Δηαηξείαο 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην
Τπέξ Σν Άξηην Λνηπά απνζέκαηηθα

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
ύλνιν

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ 6.300.000,00 7.626.118,85 12.052.536,72 1.952.755,43 27.931.411,00
Μεηαβνιή ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/9/2008
Μεηαθνξά κεξηζκάησλ  ζε ινγαξηαζκφ ππνρξέσζεο -1.470.000,00 -1.470.000,00
Μεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 84.716,18 -84.716,18 0,00
Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/9/2008 1.646.616,91 1.646.616,91

πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο/δεκηά Πεξηόδνπ 0,00 0,00 84.716,18 91.900,73 176.616,91

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  επηεκβξίνπ 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 12.137.252,90 2.044.656,16 28.108.027,91

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ιαλνπαξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 12.335.793,85 1.884.161,97 28.146.074,67

Μεηαβνιή ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/9/2009
Μεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 67.256,35 -67.256,35 0,00
Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/9/2009 -313.630,33 -313.630,33
πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο/δεκηά Πεξηόδνπ 0,00 0,00 67.256,35 -380.886,68 -313.630,33

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  επηεκβξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 12.403.050,20 1.503.275,29 27.832.444,34

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο

 

 

 

 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ 

 

 

 

εκ. 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008

Σακηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε ρξήζεο πξφ θφξσλ -194.875,68 2.982.495,52 -290.105,91 2.245.692,82

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :     

Απνζβέζεηο 6.1 & 6.2 1.179.540,02 1.191.195,37 995.181,06 1.034.130,94

Πξνβιέςεηο 60.349,18 68.866,49 43.476,10 36.766,82

Απνηειέζκαηα(έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο     

    - Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ -76.976,82 -853,56 -78.416,44 -581,32

    - Απνζβέζεηο Δπηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ -257.056,86 -256.280,81 -220.042,39 -225.163,65

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 214.909,45 257.255,56 91.986,64 8.064,38

Κέξδε/δεκηέο  πξν θφξσλ δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο 0,00 0,00 0,00 0,00
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μείσζε /(αχμεζε) ησλ απνζεκάησλ 772.500,26 -2.030.554,76 259.277,89 -1.532.275,51

Μείσζε/(αχμεζε) ησλ απαηηήζεσλ 1.713.434,84 -3.232.231,84 1.629.870,47 -1.507.930,58

Μείσζε/(αχμεζε) κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ -107.232,41 10.096,87 -109.200,80 10.096,87

(Μείσζε)/Αχμεζε  βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (Πιελ ηξαπεδψλ θαη θφξσλ) -1.448.772,45 2.280.963,07 -1.122.326,06 1.043.913,01

(Μείσζε)/Αχμεζε  Τπνρξεψζεσλ απφ θφξνπο 10.086,71 -375.771,85 -206.842,60 9.363,73

(Μείσζε)/Αχμεζε κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ (είζπξαμε επηρνξήγεζεο) 365.359,93 519.370,95 234.959,97 247.722,37

Μείνλ:     

Υξεσζηηθνί  ηφθνη -269.534,02 -293.661,94 -130.921,00 -123.034,36
Φφξνο εηζνδήκαηνο/Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ/Λνηπή κε ελζσκαησκέλνη ζην 

ιεηη.θφζηνο θφξνη -103.583,43 -23.728,55 -84.827,84 -23.728,55

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) 1.858.148,72 1.097.160,53 1.012.069,09 1.223.036,97

Σακηαθέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ -19.903,43 0,00 -19.903,43 0,00

Αγνξά Δλζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6.1 & 6.2 -275.959,72 -3.442.745,70 -213.831,22 -2.717.941,27

Δηζπξάμεηο επηρνξήγεζεσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 409.500,00 1.199.796,29 0,00 1.199.796,29

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 93.670,00 19.636,00 87.170,00 2.000,00

Αχμεζε ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ Απαηηήζεσλ -1.281,00 2.830,00 0,00 2.830,00

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 54.624,57 36.406,38 38.934,36 30.549,99

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 0,00 84.420,00

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 260.650,42 -2.184.077,03 -107.630,29 -1.398.344,99

Σακηαθέο Ρνέο από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 3.816.509,47 7.369.614,88 495.000,00 2.000.000,00

Δμνθιήζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ -678.058,77 -255.773,06 -571.548,98 -255.773,06

Δμνθιήζεηο βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ -4.905.437,99 -4.353.333,90 -495.000,00 0,00

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -5.007,84 -1.517.959,36 -5.007,84 -1.476.379,36

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) -1.771.995,13 1.242.548,56 -576.556,82 267.847,58

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ 

(α) + (β) + (γ) 346.804,01 155.632,06 327.881,98 92.539,56

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 1.908.410,99 995.005,93 1.824.849,43 899.327,18

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 2.255.215,00 1.150.637,99 2.152.731,41 991.866,74

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν 

 

1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

Οη Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ.  

Η MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ Α.Β.Δ.Δ. ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ: (α) 

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΔΣΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΙ Δ.Π.Δ. κε δηαθξηηηθφ ηίηιν MEVACO Δ.Π.Δ., ε νπνία ηδξχζεθε ην 

1971, (β) Γ. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ – Β. ΓΚΙΩΝΑΚΗ & ΙΑ Ο.Δ. κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΜΔΚΑΣ Ο.Δ., ε νπνία 

ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1986.  

Η MEVACO ην 1993 κεηαθέξεηαη ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Αζπξνπχξγνπ θαη 

εμνπιίδεηαη κε ππεξζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ηεο έδσζε κηα ζεκαληηθή ψζεζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη πξντφλησλ κε πςειέο απαηηήζεηο. 

 

Οη Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2009 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2008 θαζψο 

θαη ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.. ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2009.  

 

 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

 

Η MEVACO ΑΔ είλαη κηα πξσηνπφξνο Βηνκεραληθή Δηαηξεία ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ 

πξντφλησλ, εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1999. Με εκπεηξία πιένλ ησλ 40 ρξφλσλ, 

ζεκαληηθή ηερλνγλσζία θαη παξαγσγηθή επειημία, ε MEVACO AE δηαζέηεη πξσηνπνξηαθέο δπλαηφηεηεο 

ζηελ επεμεξγαζία ειαζκάησλ θαη ζηηο ζηδεξέο θαηαζθεπέο αθξηβείαο. 

 

Γηαζέηνληαο πινχζην θαη ππεξζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηδηαίηεξε γλψζε ηεο επεμεξγαζίαο 

κεηάιινπ θαη άλεηνπο βηνκεραληθνχο ρψξνπο, ε MEVACO AE έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή / 

θαηαζθεπή ηνπ κεηαιιηθνχ κέξνπο πξντφλησλ πάζεο θχζεσο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πνηνηηθέο 

θαη πνζνηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

 

Η επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο MEVACO AE νθείινληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο 

πξνγξακκαηηδφκελεο κέζσ Η/Τ κεραλέο πνπ δηαζέηεη, ζηελ θαζεηνπνηεκέλε ηεο παξαγσγηθή δνκή, θαη 

ην έκπεηξν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο αληαπφθξηζεο, νηθνλνκηθά 

θαη πνηνηηθά ζε νζνδήπνηε κηθξέο ή κεγάιεο πνζφηεηεο επηζπκεί ν πειάηεο.  
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H MEVACO ΑΔ αθνινπζψληαο ηελ επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερψο απμαλνκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο, πξνρσξεί ζε επελδχζεηο νη νπνίεο 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, ζηελ 

πεξαηηέξσ επειημία θαη εμεηδίθεπζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη ζηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ πςειφηεξεο πνηνηηθήο 

ζηάζκεο. 

 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

 

2.1 Βάζε ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30εο επηεκβξίνπ 2009 (εθεμήο νη 

«νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο («Γ.Π.Υ.Α.») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο».Δπίζεο, νη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή 

ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) ζε εχινγεο αμίεο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο, ηελ αξρή 

ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο I.A.S.B. 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε 

κε απηέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008. 

  

Η ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(Γ.Π.Υ.Α.) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Οκίινπ. εκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλνληαη θαηάιιεια . 

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2008 θαη 

έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη. 
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2.2 Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλσλ πξνηύπσλ 

 

2.2.1 Αλαζθόπεζε κεηαβνιώλ 

 

Ο Όκηινο πηνζέηεζε γηα πξψηε θνξά ην Γ.Π.Υ.Α. 8 Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα (ην Γ.Π.Υ.Α. 8 ηζρχεη 

γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2009 ελψ είλαη δπλαηή ε πξνγελέζηεξε 

πηνζέηεζε ηνπ). Σν πξφηππν έρεη εθαξκνζζεί αλαδξνκηθά κε πξνζαξκνγή δειαδή ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2008. Καηά ζπλέπεηα ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2008 πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008. Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πηνζεηήζεθε ην 

Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ».  Γελ πηνζεηήζεθαλ άιια Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Οη επηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ ζηελ ηξέρνπζα, ζηηο πξνεγνχκελεο θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ 

πξνηχπσλ θαη αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη παξνπζίαζε αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζηηο 

ζεκεηψζεηο 2.2.2.-2.2.3. 

 

ηελ ζεκείσζε 2.2.4. παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα Πξφηππα θαη νη Γηεξκελείεο πνπ πηζαλφλ λα πηνζεηήζεη ν 

Όκηινο ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. 

 

 

2.2.2 Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Αξρέο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 2009) 

 

Οη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 Τηνζέηεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο» 

 

Ο Όκηινο πηνζέηεζε ην Γ.Π.Υ.Α. 8 Λεηηνπξγηθνί Σνκείο, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 14 «Οηθνλνκηθέο 

Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα». Παξά ην γεγνλφο φηη ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ Πξνηχπνπ δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνπ ηνκείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο 

πιεξνθφξεζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε ηνκέα παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο ζπλνςίδνληαη ζηα 

εμήο: 

Σα απνηειέζκαηα θάζε ηνκέα βαζίδνληαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θάζε μερσξηζηνχ ηνκέα 

πιεξνθφξεζεο. ηα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ δελ πεξηιακβάλνληαη, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θφζηνο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

επελδχζεηο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ θφξνπο θαη απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Η παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ζεκείσζε 5. 
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 Τηνζέηεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

 

Οη βαζηθέο αιιαγέο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο (π.ρ. 

κεξίζκαηα, απμήζεηο θεθαιαίνπ) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ. απνζεκαηηθά κεηαηξνπήο). 

Δπηπιένλ, ε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Πξνηχπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξνινγία θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη λένη νξηζκνί ηνπ Πξνηχπνπ σζηφζν δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή γλσζηνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ππφινηπα Πξφηππα. 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 1 είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2009 ελψ νη απαηηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο 

εθηηκήζεηο θαη ιάζε». Οη αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 1 εθαξκφδνληαη 

αλαδξνκηθά (Γ.Λ.Π. 8.19 (β)).  

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2008 

 

Η IASB πξνρψξεζε κέζα ζην 2008 ζηελ έθδνζε «Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο 2008». Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 

2009 ή κεηαγελέζηεξα. Ο Όκηινο εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ. Μηθξφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ γίλεη ζε αξθεηά Πξφηππα αιιά ε επίδξαζε δελ είλαη 

ζεκαληηθή ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

2.2.3 Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη 

δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

Σα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2009 αιιά δελ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13: Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ  

 

Σα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θίλεηξα λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο 

κηαο επηρείξεζεο. Δάλ ν πειάηεο αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηφηε ε επηρείξεζε ηνπ ρνξεγεί award credits 

«πφληνπο» ηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ζην κέιινλ πξνο απφθηεζε δσξεάλ ή ζε κεησκέλε ηηκή 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ηελ ίδηα ή απφ 

ηξίην κέξνο. Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα award credits πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο 

πειαηψλ πνπ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο ηεο σο κέξνο κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο. Η 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13 ζα εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008. Η 

αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο απαηηείηαη ελψ ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην 
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γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ  

 

Η IASB πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Καλέλα απφ ηα ησξηλά πξνγξάκκαηα πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ. 

 

 Γ.Λ.Π. 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε θαη Γ.Λ.Π. 1 Παξνπζίαζε 

ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν “puttable” Με βάζε ηε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ Γ.Λ.Π. 32 απαηηείηαη, εθφζνλ εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν «puttable» θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο λα θαηαηαρζνχλ σο κέξνο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Η ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 1 

αλαθέξεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ κέζα πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο κέξνο 

ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ.  

Ο Όκηινο αλακέλεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 32 εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2009. Νσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη 

ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 πκθσλίεο Καηαζθεπήο Αθηλήησλ  

 

θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα: 

- Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 11 ή ηνπ Γ.Λ.Π. 18. 

- Πφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ. 

Η παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε 

απηά εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε απεπζείαο είηε κέζσ 

ππεξγνιάβσλ. 

Οη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο 

αθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

ηελ παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 «πκθσλίεο Καηαζθεπήο Αθηλήησλ εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009. Νσξίηεξε εθαξκνγή ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα 

γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Γ.Λ.Π. 8. 
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2.2.4 Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα  ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί 

ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί. 

 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα 

πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί, ηα νπνία φκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ν φκηινο δελ έρεη πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη: 

 

Γ.Λ.Π. 39. Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε   

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο.  Η 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. IAS 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 39 

εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009.  

 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16: Αληηζηαζκίζεηο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ 

Δμσηεξηθνύ 

 

Οη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία 

κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 είλαη ε παξνρή 

θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζην 

αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα πνζά 

πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, κε ηε 

δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ 

πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επηδηψθεη λα 

θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 39. Η παξνχζα Γηεξκελεία 

εθαξκφδεηαη κφλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ, 

ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζε άιινπο ηχπνπο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα αληηζηαζκίζεηο 

εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ» 

εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/10/2009. Νσξίηεξε 

εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο 

εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 
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Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17. Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ιδηνθηήηεο 

 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα 

πιεξσηέα κεξίζκαηα. 

θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 

αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα επηκεηξά θαζψο θαη ην πψο ζα πξέπεη 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη θαη 

ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα. 

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17 «Γηαλνκέο κε Σακεηαθψλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ιδηνθηήηεο» εθαξκφδεηαη απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. Νσξίηεξε 

εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ ζηηο 

Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδεη ην Γ.Π.Υ.Α. 3 (φπσο 

αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην Γ.Λ.Π. 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2008) θαη ην Γ.Π.Υ.Α. 5 (φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα Γηεξκελεία). Η αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο δελ επηηξέπεηαη. 

 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18. Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο 

 

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 

18 είλαη λα απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε 

ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ 

νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή 

κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα 

παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ). 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ 

πειάηε κε ην δίθηπν ή ηελ παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν 

ηαπηφρξνλα).  

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα ην ελζψκαην 

πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο.  

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 «Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Πειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009.  

Ο Όκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 
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Με βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ 

αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ 

Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα. 

 

2.2.5 εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

 

Η πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία 

ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

3. εκαληηθά γεγνλόηα θαη κεηαβνιέο 

 

3.1 εκαληηθά γεγνλόηα 

 

Καηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ, θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηεο ζπξξηθλνχκελεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο θαη ηεο 

πηζησηηθήο αζθπμίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εγρψξηα αγνξά επεξεάδεη νπζησδψο ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ. Λφγσ ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο απηνχ, ε δηαλπνκέλε ρξήζε 2009 ραξαθηεξίδεηαη 

απφ εμαηξεηηθφ βαζκφ δπζθνιίαο. Η κηθξή ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ Οκίινπ θαη ε ζεκαληηθή πνηνηηθή θαη 

πξντνληηθή ηνπ δηαθνξνπνίεζε απνηεινχλ ηα θχξηα εθφδηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πιελ φκσο είλαη αλαπφθεπθην φηη ζα επεξεαζζνχλ αξλεηηθά 

ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.   

 

Οη πνιηηηθέο θαη νη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη κε ηελ δηαρείξηζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ (πηζησηηθφο, ζπλαιιαγκαηηθφο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο) πεξηγξάθνληαη ζηηο 

εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  ηεο 31.12.2008 θαη ηεο 30.6.2009. 

 

Λφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο  ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ είλαη νη 

εμήο: 

- Ο Όκηινο έρεη καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ηνπ. Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ 

εθηηκά φηη δε ζα ππάξμεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο. 

- Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά φηη δε ζα απαηηεζεί ε πξφζζεηε ιήςε δαλείσλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηνπο επφκελνπο κήλεο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ιφγσ θπξίσο ησλ ζεκαληηθψλ 

δηαζεζίκσλ πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο θαη εηδηθφηεξα ε Δηαηξεία.  
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-  Οη θπξηφηεξνη πειάηεο ηνπ Οκίινπ δελ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30.09.2009 θξίλνληαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη ν Όκηινο δε ζα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πηζησηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν Όκηινο παξφιεο ηηο πξφζθαηεο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο παξακέλεη ζε ηζρπξή 

νηθνλνκηθή ζέζε, θαη έρεη επαξθέο θεθάιαην θαη ξεπζηφηεηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη ην δαλεηζκφ ηνπ. 

 

 

3.2 εκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο θαη ηεο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30.9.2009 έρνπλ σο 

εμήο: 

 

3.2.1 Μεηαβνιέο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2009 αλήιζε ζε επξψ 43.546,18 ρηι. πεξίπνπ 

παξνπζηάδνληαο κείσζε, έλαληη ηεο 31.12.2008, θαηά επξψ 3.732,87 ρηι. ήηνη πνζνζηφ 7,90%. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 Μείσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, πνζνχ επξψ 2.053,36 ρηι., ήηνη πνζνζηφ 19,87%, νθεηιφκελε 

ηφζν ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008, φζν θαη ζηηο κεησκέλεο πσιήζεηο ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

 Μείσζε ησλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ πνζνχ επξψ 1.306,36 ρηι., ήηνη πνζνζηφ 29,64%, νθεηιφκελε 

ζηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 31ε Γεθεκβξίνπ 2008, ζηηο κεησκέλεο αγνξέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ζπλεπεία ησλ κεησκέλσλ παξαγγειηψλ θαη πσιήζεσλ, αιιά θαη 

ζηελ ζχληκεζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ, κε ζθνπφ ηελ ιήςε εθ κέξνπο ησλ 

θαιχηεξσλ ηηκψλ θαη ηελ ζπλαθφινπζε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο .  

 Μείσζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνζνχ επξψ 1.767,09 ρηι., ήηνη πνζνζηφ 22,87%, απνηέιεζκα 

ησλ δεκηνπξγεζεηζψλ ζεηηθψλ ηακηαθψλ ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ θαη ηεο επαξθνχο θαη αξθεηά ζεκαληηθήο 

ξεπζηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο γεληθφηεξα.  

 Μείσζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ Οκίινπ πνζνχ επξψ 772,52 ρηι., ήηνη πνζνζηφ 17,94%, νθεηιφκελε 

ζηελ πησηηθή πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ αιιά θαη ζηηο κεησκέλεο αγνξέο απηψλ ιφγσ θαη 

ηεο κεησκέλεο δήηεζεο.   
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3.2.2 Μεηαβνιέο ηεο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο πλνιηθώλ Δζόδσλ Πεξηόδνπ. 

 

Η ζεκαληηθή κείσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Οκίινπ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο νθείιεηαη πξσηίζησο ζηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ, σο απνηέιεζκα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ πιήηηεη ηδηαίηεξα ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζε 12,93 εθαη. επξψ έλαληη 22,13 εθαη. 

επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 41,56%. Η κείσζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ (πξντφληα 

κεηάιινπ) θαη θαη’ επέθηαζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο  ησλ παξαγνκέλσλ απφ ηνλ Όκηιν πξντφλησλ θαζψο θαη ηεο 

ζεκαληηθήο κεησκέλεο δήηεζεο βαζηθψλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ. 

Κάκςε ζεκείσζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ κε ηα κηθηά θέξδε λα δηακνξθψλνληαη ζε 1,41 εθαη. επξψ 

έλαληη 4,78 εθαη. επξψ  ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 70,49 %. Σα θέξδε πξν θφξσλ, 

ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε 948,20 ρηι. επξψ έλαληη 4,17 εθαη. επξψ 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 77,29%. 

 

 Η ζεκαληηθή απηή πηψζε ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ, ιφγσ 

ηεο κεγάιεο θάκςεο πνπ ζεκείσζαλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη 

ηνπ δηακνξθσκέλνπ γηα ην ιφγν απηφ απμεκέλνπ κέζνπ θφζηνπο απηψλ, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο ηηκέο πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Η κεζνζηαζκηθή 

αχμεζε απηή ησλ πξψησλ πιψλ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα κεηαθπιηζζεί ζηνπο πειάηεο (πσιήζεηο θαηά 

παξαγγειία), ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο δήηεζεο θαζψο θαη ηεο επηζεηηθήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν γεληθφηεξα γηα ηελ ιήςε θαη εθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ 

παξαγγειηψλ κε πεξηνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο εμαηηίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ πιήηηεη ηελ αγνξά. 

Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ, κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη δηακνξθψζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

ζε δεκηέο 194,88 ρηι. επξψ  έλαληη θεξδψλ 2,98 εθαη. επξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο γηα ηνλ Όκηιν αλήιζαλ ζε 

δεκηέο 267,34 ρηι. επξψ  έλαληη θεξδψλ 1,94 εθαη. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν.  

Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ε MEVACO ελ κέζσ ησλ ηδηαίηεξα αξλεηηθψλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

θαη παξά ηελ ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη 

ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ θαηείρε ηφζν ζηε Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξψπε.  

Η δηνίθεζε ηεο  MEVACO  θάησ απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη ζπλεθηηκψληαο ηηο αξλεηηθέο σο άλσ γεληθέο 

ζπγθπξίεο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα δηαηεξεζνχλ θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζέηεη σο 

πξνηεξαηφηεηα ηεο ηε δηαηήξεζε ηεο επαξθνχο ξεπζηφηεηαο ηεο κέζσ πξαθηηθψλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
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θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ησλ θεθαιαηαθψλ δαπαλψλ, ηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηεο αχμεζεο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο.  

 

 

4. Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ 

 

Η δνκή ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/9/2009 έρεη σο εμήο:  

 

 

Δπσλπκία
Υώξα 

εγθαηάζηαζεο

Δίδνο 

ζπκκεηνρήο
% πκκεηνρήο

Μέζνδνο Δλνπνίεζεο  

30.9.09

MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ A.B.E.E Διιάδα άκκεζε Μεηξηθή Δηαηξεία Μέζνδνο νιηθήο ελνπνήζεο

MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ A.B.E.E Διιάδα άκκεζε 67% Μέζνδνο νιηθήο ελνπνήζεο

 

 

 

5. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα 

  

5.1 Πξσηεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο 

 

Ο φκηινο αλαγλσξίδεη δχν επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο παληφο ηχπνπ – θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο) σο ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνπ ηνκείο. Οη αλσηέξσ ιεηηνπξγηθνί ηνκείο είλαη απηνί 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο θαη νη ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνληαη κε βάζε ηα αλαπξνζαξκνζκέλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ θάζε 

παξνπζηαδφκελνπ ηνκέα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε αλάιπζε απηψλ ησλ δχν ηνκέσλ σο εμήο: 

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/9/2009
Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Καηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

ύλνιν

Πσιήζεηο

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 9.251.097,83 3.679.756,22 12.930.854,05

 - ζε άιινπο ηνκείο 47.785,23 2,00 47.787,23

Καζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 9.298.883,06 3.679.758,22 12.978.641,28

Κφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ -4.509.720,50 -2.035.935,04 -6.545.655,54
Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ -3.018.129,16 -681.926,60 -3.700.055,76
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-995.181,06 -184.358,96 -1.179.540,02

Λνηπά έμνδα/έζνδα -968.788,76 -558.882,07 -1.527.670,83

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα -192.936,42 218.655,55 25.719,13  
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Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 30/9/2009

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Καηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

ύλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 26.576.759,21 1.607.135,45 28.183.894,66
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 33.810,21 7.281,00 41.091,21
Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.437.953,76 4.882.281,79 15.320.235,55
Με θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00
ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 37.048.523,18 6.496.698,24 43.545.221,42

ύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 9.602.621,37 4.762.935,04 14.365.556,41

 

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/9/2008
Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Καηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

ύλνιν

Πσιήζεηο

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 16.057.710,56 6.068.377,84 22.126.088,40

 - ζε άιινπο ηνκείο 86.540,40 456,10 86.996,50
Καζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 16.144.250,96 6.068.833,94 22.213.084,90

Κφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ -7.642.401,05 -3.365.502,26 -11.007.903,31
Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ -3.595.125,43 -805.754,59 -4.400.880,02
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-1.034.130,94 -157.064,43 -1.191.195,37

Λνηπά έμνδα/έζνδα -1.618.836,35 -754.518,77 -2.373.355,11

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα 2.253.757,19 985.993,89 3.239.751,09

 

 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2008

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Καηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

ύλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 27.366.862,61 1.737.305,53 29.104.168,14
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13.906,78 6.000,00 19.906,78
Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11.921.500,72 6.233.478,93 18.154.979,65
Με θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00
ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 39.302.270,11 7.976.784,46 47.279.054,57

ύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 11.505.931,49 6.327.909,38 17.833.840,87

 

 

 

5.2 Γεπηεξεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο - γεσγξαθηθνί ηνκείο 

 

Σα έζνδα απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο θαζψο θαη ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ κε 

βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

O ΟΜΙΛΟ

ΠΩΛΗΔΙ

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΠΩΛΗΔΙ

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΔΛΛΑΓΑ 11.642.818,17 28.224.985,87 18.525.363,20 29.022.514,24

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 670.488,20 0,00 2.683.974,38 0,00

ΥΩΡΔ ΔΝΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 388.784,93 0,00 559.800,70 0,00

ΛΟΙΠΔ ΥΩΡΔ ΔΚΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 228.762,75 0,00 356.950,12 0,00

ύλνιν 12.930.854,05 28.224.985,87 22.126.088,40 29.022.514,24

1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008
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Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΠΩΛΗΔΙ

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΠΩΛΗΔΙ

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΔΛΛΑΓΑ 8.476.333,03 27.107.510,20 13.092.034,05 27.755.688,28

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 665.636,20 0,00 2.675.941,38 0,00

ΥΩΡΔ ΔΝΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 987,90 0,00 87.272,51 0,00

ΛΟΙΠΔ ΥΩΡΔ ΔΚΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 155.925,93 0,00 289.003,02 0,00

ύλνιν 9.298.883,06 27.107.510,20 16.144.250,96 27.755.688,28

1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008

 

 

Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ ζηελ Δπξψπε αιιά θαη εθηφο επξσπατθήο έλσζεο πξνθχπηνπλ κε βάζε ην εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ηνπ Οκίινπ. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειεί ην βαζηθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ηνπ 

Οκίινπ γηα ζθνπνχο εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ. 

 

Σα ζπλνιηθά πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπ Οκίινπ ζπκθσλνχλ κε ηα βαζηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο εμήο: 

 

30.9.2009 30.9.2008
Έζνδα Σνκέσλ

πλνιηθά Έζνδα Σνκέα 12.978.641,28 22.213.084,90

Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ Δζφδσλ -47.787,23 -86.996,50

Έζνδα Οκίινπ 12.930.854,05 22.126.088,40

Απνηειέζκαηα Σνκέσλ

πλνιηθά Απνηειέζκαηα Σνκέα 25.749,13 3.239.751,09

Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ -30,00 0,00

Λεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα Οκίινπ 25.719,13 3.239.751,09

Υξεκαηνηθνλνκηθφ θφζηνο -275.219,38 -293.661,94

Υξεκαηνηθνλνκηθά έζνδα 54.624,57 36.406,38

Κέξδε πξν Φόξσλ Πεξηόδνπ Οκίινπ -194.875,68 2.982.495,52

ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 30.9.2009 31.12.2008

χλνιν ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηαδφκελσλ ηνκέσλ 44.180.156,92 47.905.939,49

Δλνπνηήζε -633.977,50 -626.884,92

ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο ζέζεο Οκίινπ 43.546.179,42 47.279.054,57

 

 

 

5.3  Αλάιπζε εζόδσλ θαηά θαηεγνξία  

 

Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ην κέγεζνο( βάξνο) ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη θαηά 

θαηεγνξία ππεξεζηψλ (εθηφο ησλ πσιήζεσλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ) αλαιχνληαη σο εμήο: 
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30.9.2009 30.9.2008

Καηαζθεπή πξνηφλησλ ειαθξνχ βάξνπο θαη κέξε απηψλ 5.909.222,54 12.175.845,00

Καηαζθεπή βαξηψλ κεηαιιηθψλ πξνηφλησλ θαη κέξε απηψλ 3.191.854,36 3.658.844,22

Καηαζθεπή ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο θαη κεξψλ απηψλ 3.237.714,25 5.280.118,45

Λνηπψλ απνζεκάησλ 350.193,69 813.991,38

Πσιήζεηο Πξντόλησλ 12.688.984,84 21.928.799,05

Δπεμεξγαζία πιηθψλ ηξίησλ 186.159,13 124.206,52

Λνηπέο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ 55.710,08 73.082,83

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 241.869,21 197.289,35

Πσιήζεηο Οκίινπ 12.930.854,05 22.126.088,40

ΟΜΙΛΟ

 

 

6.  Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

6.1 Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηνπ Οκίινπ απνηηκνχληαη ζηελ « εχινγε αμία» απηψλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα  ηνπ  ΓΛΠ 16. Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ. Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Οηθόπεδα  Κηίξηα Μερ/θόο εμνπιηζκόο Μεηαθνξηθά κέζα &

Έπηπια θαη Λνηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 

2008

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

Πξνζζήθεο 2.267.290,68 4.522,09 1.433.216,61 19.500,00 22.429,57 125.288,73 3.872.247,68

Μεηαθνξέο 0,00 5.289,45 16.407,01 0,00 0,00 -21.696,46 0,00

Λνηπέο ηαθηνπνηήζεηο 0,00 109.387,55 0,00 0,00 0,00 -109.387,55 0,00
Πσιήζεηο - Μεηψζεηο 0,00 0,00 -22.159,38 0,00 -1.800,00 0,00 -23.959,38

Απνζβέζεηο 0,00 -86.381,94 -1.233.959,23 -11.496,62 -78.416,73 0,00 -1.410.254,52

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 4.275,40 0,00 901,53 0,00 5.176,93

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2008

10.686.810,63 6.010.590,32 11.624.069,05 149.826,19 168.243,11 41.588,62 28.681.127,92

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 75.357,82 0,00 5.486,93 192.509,97 273.354,72

Μεηαθνξέο 0,00 0,00 4.775,72 0,00 0,00 -4.775,72 0,00
Πσιήζεηο - Μεηψζεηο 0,00 0,00 -111.841,92 0,00 0,00 0,00 -111.841,92

Απνζβέζεηο 0,00 -66.076,14 -929.304,30 -10.669,98 -46.783,02 0,00 -1.052.833,44

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 94.898,75 0,00 249,99 0,00 95.148,74

Λνγηζηηθή αμία ηελ 30 επηεκβξίνπ 

2009

10.686.810,63 5.944.514,18 10.757.955,12 139.156,21 127.197,01 229.322,87 27.884.956,02

Ο ΟΜΙΛΟ

 

 

Οηθόπεδα Κηίξηα

Μεραλήκαηα & ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο Μεηαθνξηθά κέζα

Έπηπια θαη Λνηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2008 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

Πξνζζήθεο 2.267.290,68 4.522,09 761.356,61 0,00 10.707,57 61.686,30 3.105.563,25
Μεηαθνξέο 0,00 5.289,45 16.407,01 0,00 0,00 -21.696,46 0,00

Πσιήζεηο - Μεηψζεηο 0,00 0,00 -1.418,68 0,00 0,00 0,00 -1.418,68

Απνζβέζεηο 0,00 -77.745,06 -1.037.097,88 -8.939,13 -67.341,71 0,00 -1.191.123,78

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 10.686.810,63 5.727.264,96 10.243.100,45 121.405,10 132.752,15 41.588,62 26.952.921,91

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 15.492,82 0,00 3.718,43 192.509,97 211.721,22

Μεηαθνξέο 0,00 0,00 4.775,72 0,00 0,00 -4.775,72 0,00
Πσιήζεηο - Μεηψζεηο 0,00 0,00 -99.753,49 0,00 0,00 -99.753,49

Απνζβέζεηο 0,00 -58.528,68 -764.293,37 -7.658,11 -39.316,71 -869.796,87

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 90.999,93 0,00 0,00 90.999,93

Λνγηζηηθή αμία ηελ 30 επηεκβξίνπ 2009 10.686.810,63 5.668.736,28 9.490.322,06 113.746,99 97.153,87 229.322,87 26.286.092,70

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ Όκηιν θαη γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο : 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ SOFTWARE ύλνιν

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ SOFTWARE ύλνιν

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2008 204.771,94 327.150,43 531.922,37 204.771,94 323.984,34 528.756,28 

Πξνζζήθεο 0,00 84.760,00 84.760,00 0,00 83.000,00 83.000,00 

Απνζβέζεηο -34.128,65 -159.513,50 -193.642,15 -34.128,65 -157.478,60 -191.607,25

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθκεβξίνπ 2008 170.643,29 252.396,93 423.040,22 170.643,29 249.505,74 420.149,03 

Πξνζζήθεο 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 2.110,00 2.110,00 

Απνζβέζεηο -34.128,65 -92.577,93 -126.706,58 -34.128,65 -91.255,54 -125.384,19

Λνγηζηηθή αμία ηελ 30 επηεκβξίνπ 2009 136.514,64 162.424,00 298.938,64 136.514,64 160.360,20 296.874,84 

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑΟ ΟΜΙΛΟ

 

 

6.3 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

 

Σν πνζφ ησλ  επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο  επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 974.238,00 974.238,00

Πιένλ/Μείνλ : Αλαπξνζακξνγέο ζηελ δίθαηε αμία/απνκεηψζεηο 0,00 0,00 -483.505,55 -483.505,55

ύλνιν 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

6.4 Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη παξαθάησ: 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Δκπνξεχκαηα 44.483,97 41.386,73 1.730,16 1.730,16 

Πξντφληα έηνηκα & εκηηειε-Τπνπξνηνληα & Τπνιεηκκαηα 1.030.308,83 1.290.132,91 547.466,13 542.159,64 

Παξαγσγή ζε εμέιημε 1.310.000,83 768.652,40 1.306.782,52 752.128,40 

Πξψηεο & βνεζεη.Ύιεο-Αλαιψζηκα πιηθά-αληαι/θά & είδε ζπζθεπαζίαο 1.149.565,15 2.206.711,49 827.049,64 1.646.288,15 

ύλνιν 3.534.358,78 4.306.883,52 2.683.028,45 2.942.306,34 

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

Ο Όκηινο δελ έρεη ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα. 

6.5 Απαηηήζεηο από πειάηεο 

 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Πειάηεο 6.027.762,06 6.762.340,15 4.713.119,56 6.222.929,81 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 2.300,00 0,00 0,00 0,00 

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 2.995.177,47 4.289.441,40 1.018.981,63 1.117.441,24 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 129.683,75 108.113,00 103.300,00 90.000,00 

Μείνλ: Aπνκεηψζεηο (874.385,92) (825.998,34) (745.715,70) (711.525,70)

ύλνιν 8.280.537,36 10.333.896,21 5.089.685,49 6.718.845,35 

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Η εχινγε αμία απηψλ ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζψο ε 

ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

6.6 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηφζν νη καθξνπξφζεζκεο φζν θαη νη βξαρππξφζεζκεο 

αλαιχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα : 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο

Οκνινγηαθά δάλεηα 2.427.000,00 2.684.000,00 2.427.000,00 2.684.000,00

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 964.705,97 1.094.647,11 629.117,70 885.882,39

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 3.391.705,97 3.778.647,11 3.056.117,70 3.569.882,39

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο 

ζηελ επφκελε ρξήζε 956.024,69 905.276,16 773.122,75 831.007,60

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 1.613.013,78 3.043.909,02 0,00 0,00

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 2.569.038,47 3.949.185,18 773.122,75 831.007,60

ύλνιν δαλείσλ 5.960.744,44 7.727.832,29 3.829.240,45 4.400.889,99

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑΟ ΟΜΙΛΟ

 

 

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ είλαη νη εμήο: 

 

2 έηε θαη ιηγόηεξν Μεηαμύ 2 θαη 5 εηώλ Άλσ ησλ 5 εηώλ ύλνιν

30 επηεκβξίνπ 2009

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ  δαλείσλ 1.861.279,55 1.587.451,11 899.000,00 4.347.730,66

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 1.613.013,78 0,00 0,00 1.613.013,78

3.474.293,33 1.587.451,11 899.000,00 5.960.744,44

31 Γεθεκβξίνπ 2008
χλνιν καθξνπξφζεζκσλ  δαλείσλ 1.693.864,36 1.834.058,91 1.156.000,00 4.683.923,27

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 3.043.909,02 0,00 0,00 3.043.909,02

4.737.773,38 1.834.058,91 1.156.000,00 7.727.832,29

 

6.7 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Η αλάιπζε ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Λεθζείζεο εγγχεζεηο 1.544,00 1.470,00 1.544,00 1.470,00
Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ινηπά έζνδα 

επνκέλσλ ρξήζεσλ 2.404.961,76 2.662.018,62 2.092.216,45 2.312.258,84

Τπόινηπν 2.406.505,76 2.663.488,62 2.093.760,45 2.313.728,84

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑΟ ΟΜΙΛΟ
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Σα αλαπφζβεζηα ππφινηπα ησλ επηρνξεγήζεσλ € 2.404.961,76 θαη  € 2.092.216,45 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο αληίζηνηρα ζα σθειήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ.  

 

6.8 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  

 

Όιεο νη ππνρξεψζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Η αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Πξνκεζεπηέο 1.517.758,55 2.893.754,18 1.104.426,80 2.173.316,18

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 1.514.020,65 1.478.565,23 0,00 0,00

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 68.662,77 34.476,83 41.049,85 29.404,20

ύλνιν 3.100.441,97 4.406.796,24 1.145.476,65 2.202.720,38

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

6.9 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ: 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 175.409,48 265.063,33 149.994,58 212.919,76 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 19.945,32 24.953,16 19.945,32 24.953,16 

Πηζησηέο δηάθνξνη 390.929,75 400.558,92 282.372,22 273.219,17 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 388.044,65 23.209,16 257.644,69 23.209,16 

ύλνιν 974.329,20 713.784,57 709.956,81 534.301,25 

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

 

6.10 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

Σα πνζά ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ βαξχλνπλ ηελ πεξίνδν αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008

Φόξνο πεξηόδνπ 18.755,59 746.556,56 0,00 527.912,53

Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνπκέλωλ ρξήζεωλ 22.917,00 49.000,00 16.917,00 16.000,00

Λνηπνί κε ελζωκαηωκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 28.910,84 23.728,55 28.910,84 23.728,55

Αλαβαιιόκελνο θόξνο (20.948,82) 32.129,17 (22.303,42) 31.434,83

Σύνολο 49.634,61 851.414,28 23.524,42 599.075,91

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.11 Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ηνπο επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ (θνηλέο κεηνρέο). 

 

1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008

Κέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο (267.343,51) 1.943.350,94 (313.630,33) 1.646.616,91

Σηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (Δπξώ αλά κεηνρή) (0,0255) 0,1851 (0,0299) 0,1568 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.12 Μεξίζκαηα 

 

Η Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 25 Ινπλίνπ 2009 

απνθάζηζε ,γηα ιφγνπο δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

επξσζηίαο απηήο, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2008 (έλαληη θαηαβιεζέληνο 

κεξίζκαηνο € 0,14 αλά κεηνρή ζηελ ρξήζε 2007), πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη 

επηπηψζεηο απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε πνπ επεξεάδεη θαη ηελ Διιεληθή αγνξά. Αλάινγε ζρεηηθή απφθαζε 

ιήθζεθε θαη απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ «MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ». 

 

6.13 Δκπξάγκαηα Βάξε  

 

Γελ  πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. 

 

6.14 Γεζκεύζεηο 

 

Οη ππνρξεψζεηο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Έωο 1 έηνο 92.916,83 94.319,04 73.618,67 81.118,44

Από 1-5 έηε 140.605,66 197.747,19 115.126,15 173.546,09

ύλνιν 233.522,49 292.066,23 188.744,82 254.664,53

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

      

 

6.15 Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ 

λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
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6.16 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

 

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ σο εμήο: 

 

Ολνκαζία Δηαηξείαο

Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο

MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΒΔΔ 2008

MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΒΔΔ 2007-2008

 

 

Οη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο θφξνπ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη αλέξρνληαη γηα κελ ηελ Δηαηξεία ζε 28.000,00 επξψ γηα δε ηνλ Όκηιν ζε 82.000,00 επξψ.  

 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο 

ησλ ρξήζεσλ 2006 θαη 2007 γηα ηηο πάζεο θχζεσο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. Απφ ηνλ 

ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έιεγρν πξνέθπςαλ θαηαβιεηένη πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 

55.917,00 ην νπνίν ήδε θαηαβιήζεθε ζην ζχλνιν ηνπ. Με δεδνκέλν φηη είραλ ζρεκαηηζηεί επαξθείο 

πξνβιέςεηο χςνπο € 67.000,00, δελ ζα ππάξμεη γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ρξήζεηο, νηαδήπνηε επηβάξπλζε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2009. 

 

6.17 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

 

Ο Όκηινο θαη ε κεηξηθή Δηαηξεία έρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε Σξάπεδεο, ινηπέο 

εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ησλ, πνπ αλαιχνληαη 

σο εμήο:   

Πνζά ζε επξψ 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Τπνρξεώζεηο

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεωλ 

ζπγαηξηθήο
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεωλ θαιήο 

εθηέιεζεο ζπκβάζεωλ κε πειάηεο 
86.740,00 6.740,00 86.740,00 6.740,00

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεωλ πηζηωηώλ- πξνκεζεπηώλ 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

ύλνιν 1.286.740,00 1.206.740,00 1.286.740,00 1.206.740,00

Πνζά ζε επξψ 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Απαηηήζεηο

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεωλ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ύλνιν 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ αλαθεξφκελε εγγχεζε (έσο πνζνχ 1,2 εθαη. επξψ ) έρεη παξαζρεζεί απφ ηελ 

κεηξηθή Δηαηξεία ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε απηήο ζηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο 
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ιεηηνπξγίαο ηεο, γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Απφ ηελ παξνρή απηή δελ αλακέλνληαη 

επηβαξχλζεηο. Η εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ δηελεξγείηαη θαλνληθά . 

 

6.18 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 2009 θαη 2008, ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο είλαη: 

 

 30/9/2009 30/9/2008  30/9/2009 30/9/2008

Τπάιιεινη 30 32 23 24

Δξγαηνηερληθφ Πξνζσπηθφ 167 198 135 155

ύλνιν 197 230 158 179

   Ο ΟΜΙΛΟ       Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

 

6.19 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα πιηθά, ηα απνζέκαηα θαη νη ππεξεζίεο πξνέξρνληαη απφ έλαλ 

αξηζκφ ζπλεηαίξσλ ηεο εηαηξείαο. Απηέο νη ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνπλ εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

ζπκκεηνρή θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. Οη 

ζπλαιιαγέο κε απηέο ηηο εηαηξείεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ο Όκηινο δελ ζπκκεηείρε ζε 

θακία ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεσο ή πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ Όκηιν, ή ηηο εηαηξείεο 

θαη ηα άηνκα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε απηφλ, θαη δελ απνζθνπεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαιιαγέο ζην κέιινλ. 

Κακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ δφζεθε ή 

ιήθζεθε. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο 01/01/2009 θαζψο θαη 

ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο  Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, πξνο απηή κέξε έρνπλ 

σο εμήο:  

 

OΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

α) 0,00 47.815,23

β) 0,00 2,00

γ) 0,00 136.897,76

δ) 0,00 0,00

ζη) 498.470,78 498.470,78

δ) 0,00 0,00

ε) 58.619,84 58.619,84

Πωιήζεης αγαζώλ θαη σπερεζηώλ

Αγορές αγαζώλ , σπερεζηώλ θαη παγίωλ

Απαηηήζεης

Τποτρεώζεης

σλαιιαγές θαη ακοηβές δηεσζσληηθώλ ζηειετώλ θαη κειώλ δηοίθεζες

Απαηηήζεης από δηεσζσληηθά ζηειέτε θαη κέιε ηες δηοίθεζες

Τποτρεώζεης πρός δηεσζσληηθά ζηειέτε θαη κέιε ηες δηοίθεζες  

Αλαιπηηθά νη ακνηβέο θαη νη ζπλαιιαγέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη 

ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πξνο απηνχο ηελ 30.9.2009 έρνπλ σο εμήο : 
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πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 

δηνίθεζεο          

Εκτελεστικά μέλη 253.945,64 7.286,62 0,00 261.232,26

Μη Εκτελεστικά μέλη 62.250,00 0,00 0,00 62.250,00

Διευθυντικά στελέχη 142.064,68 32.304,34 619,50 174.988,52

Σύνολα 458.260,32 39.590,96 619,50 498.470,78

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 

δηνίθεζεο          

Εκτελεστικά μέλη 253.945,64 7.286,62 0,00 261.232,26

Μη Εκτελεστικά μέλη 62.250,00 0,00 0,00 62.250,00

Διευθυντικά στελέχη 142.064,68 32.304,34 619,50 174.988,52

Σύνολα 458.260,32 39.590,96 619,50 498.470,78

Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο

Εκτελεστικά μέλη 0,00 31.996,37 0,00 31.996,37

Μη Εκτελεστικά μέλη 0,00 9.570,00 0,00 9.570,00

Διευθυντικά στελέχη 0,00 17.053,47 0,00 17.053,47

Σύνολα 0,00 58.619,84 0,00 58.619,84

Ο ΟΜΙΛΟ       (  Πεξίνδνο 1/1-30/9/2009 )

Κόστος Κοινωνικής 

ασυάλισηςΑμοιβές-Μισθοί Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ      (  Πεξίνδνο 1/1-30/9/2009 )

Αμοιβές-Μισθοί

Κόστος Κοινωνικής 

ασυάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟ 

Αλεμόθιεην ππόινηπν απαηηήζεσλ -ππνρξεώζεσλ (30.9.2009)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ (θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο). 

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη νιηθά ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη. 

Αλαιπηηθά νη ζπλαιιαγέο πνπ απαιείθζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2009 θαζψο θαη ζηελ αληίζηνηρε 

ζπγθξηηηθή πεξίνδν 1/1/-30/9/2008 έρνπλ σο εμήο : 

1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 47.785,23 86.540,40

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 2,00 456,10

Λνηπά έζνδα

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 30,00 0,00

Αγνξέο παγίσλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00

Απαηηήζεηο 

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 136.897,76 102.440,34

Τπνρξεώζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00

Έζνδα από κεξίζκαηα

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 0,00 84.420,00

 

 

Οη ελδνεηαηξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο 31.12.2008 έρνπλ σο εμήο: 

 

Απαηηήζεηο 

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ

Τπνρξεώζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31/12/2008

129.876,72

0,00  
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6.20 Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 

 

Με ηε ππ’ αξηζκ. 17099/ΓΒΔ1932/7/08/2006 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο εγθξίζεθε ε έληαμε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

910.0000,00 επξψ ζηε Γξάζε 2.5.3 ηνπ Δ.Π.ΑΝ. (Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα») θαη 

πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο 45%. Σν χςνο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο επέλδπζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 925.700,00 

Δπξψ θαη ε επέλδπζε έρεη νινθιεξσζεί  θαη ε αλαινγνχζα επηρνξήγεζε πνζνχ 409.500,00 επξψ  

εηζπξάρζεθε ζηηο 18 Μαΐνπ 2009 . 

 

6.21 Λνηπέο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

 

H Γηνίθεζε απνθάζηζε ηελ ζπκκεηνρή ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ζηελ δεκηνπξγία Βηνκεραληθήο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθήο Πεξηνρήο (ΒΔ.ΠΔ.) λνηίσο ηεο Λεσθφξνπ ΝΑΣΟ ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ησλ Γήκσλ 

Αζπξνπχξγνπ θαη Άλσ Ληνζίσλ, πεξηνρή ζηελ νπνία ζηεγάδνληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο. 

H Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνζδνθά απφ ηελ ελέξγεηα απηή ηελ αλαβάζκηζε ηφζν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο , φζν θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζε έλα νξγαλσκέλν θαη πνηνηηθά δνκεκέλν ρψξν. 

 ηα πιαίζηα δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο θνξέα, απφ ηηο Δηαηξείεο θαη Ιδηνθηήηεο Αθηλήησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Αζπξνπχξγνπ, ε Δηαηξεία ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαηέβαιε ηελ αξρηθή δαπάλε ζπκκεηνρή ηεο, 

αλεξρφκελε ζην πνζφ ησλ 19.903,43 Δπξψ. Σν αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «Λνηπέο 

καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο» ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο.  

 

6.22 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

Πέξα ηνλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΔ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ  Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

ΠΤΡΙΓΩΝ ΓΔΛΔΝΓΑ   Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΡΟΤΟ   Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
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7. ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 01.01 έσο 30.09.2009 

 


