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Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Σηµ. 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.1 28.379.399,99 28.681.127,92 26.676.957,31 26.952.921,91 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 379.516,30 423.040,22 376.986,97 420.149,03 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 6.3 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 19.906,78 19.906,78 13.906,78 13.906,78 

28.778.823,06 29.124.074,92 27.558.583,51 27.877.710,17 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα 6.4 4.020.378,85 4.306.883,52 2.786.665,11 2.942.306,34 
Απαιτήσεις από πελάτες 7.937.993,35 10.333.896,21 5.423.906,03 6.718.845,35 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.5 1.649.108,35 1.559.732,03 496.653,33 521.355,23 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 57.867,43 46.056,90 55.899,04 44.088,51 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.537.392,51 1.908.410,99 3.492.426,63 1.824.849,43 

17.202.740,49 18.154.979,65 12.255.550,14 12.051.444,86 

Σύνολο Ενεργητικού 45.981.563,56 47.279.054,57 39.814.133,65 39.929.155,03 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 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 8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 
Λοιπά αποθεµατικά 4.010.721,32 4.010.721,32 3.976.496,30 3.976.496,30 
Αποτελέσµατα Εις Νέον 2.071.335,23 2.331.179,67 1.800.714,31 1.884.161,97 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενων στους ιδιοκτήτες της 
µητρικής

28.367.472,95 28.627.317,39 28.062.627,01 28.146.074,67 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 394.943,07 481.825,07 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.762.416,02 29.109.142,46 28.062.627,01 28.146.074,67 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.6 3.848.133,40 3.778.647,11 3.418.294,16 3.569.882,39 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.540.692,32 1.530.566,70 1.548.706,14 1.538.559,41 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  151.924,60 146.348,02 140.110,39 135.425,64 

Λοιπές προβλέψεις 189.723,22 189.723,22 141.723,22 141.723,22 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.7 2.576.274,26 2.663.488,62 2.238.852,64 2.313.728,84 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 8.306.747,80 8.308.773,67 7.487.686,55 7.699.319,50 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.8 3.393.791,18 4.406.796,24 1.646.760,91 2.202.720,38 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 867.108,20 791.372,45 619.499,65 515.731,63 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.6 2.680.166,92 3.043.909,02 495.050,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.6 1.017.001,47 905.276,16 836.099,53 831.007,60 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.9 954.331,97 713.784,57 666.410,00 534.301,25 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 8.912.399,74 9.861.138,44 4.263.820,09 4.083.760,86 

Σύνολο Υποχρεώσεων 17.219.147,54 18.169.912,11 11.751.506,64 11.783.080,36 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 45.981.563,56 47.279.054,57 39.814.133,65 39.929.155,03 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡEΙΑ
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Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων περιόδου 

Σηµ. 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πωλήσεις αγαθών 5.3 3.928.510,73 7.467.894,63 3.269.761,42 5.828.693,78 
Πωλήσεις υπηρεσιών 5.3 119.952,73 92.388,23 103.589,41 85.796,43 
Πωλήσεις 4.048.463,46 7.560.282,86 3.373.350,83 5.914.490,21 
Κόστος Πωληθέντων (3.856.595,84) (5.792.812,17) (3.059.178,65) (4.465.511,03)
Μικτό Κέρδος 191.867,62 1.767.470,69 314.172,18 1.448.979,18 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 95.711,92 89.912,15 80.145,46 81.610,61 
Έξοδα διοίκησης (311.338,15) (307.517,56) (264.474,07) (258.858,73)
Έξοδα  διάθεσης (163.420,59) (168.084,17) (105.469,85) (116.446,15)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (57.357,22) (67.436,07) (57.357,22) (67.436,07)
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (7.851,12) (42.985,62) (3.010,94) (34.151,32)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων

5.1 (252.387,55) 1.271.359,41 (35.994,44) 1.053.697,52 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 18.522,03 13.825,15 13.441,56 11.654,58 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (102.735,30) (73.665,04) (50.748,05) (30.922,02)

Κέρδη ( ζηµιές) προ φόρων 5.2 (336.600,82) 1.211.519,52 (73.300,93) 1.034.430,08 

Φόρος εισοδήµατος 6.10 (10.125,62) (303.745,20) (10.146,73) (257.985,13)

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

(346.726,44) 907.774,32 (83.447,66) 776.444,95 

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

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

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες (α) + (β)

(346.726,44) 907.774,32 (83.447,66) 776.444,95 

Λοιπά συνολικά έσοδα
Λοιπές προσαρµογές ενδοεταιρικών απαλοιφών 0,00 24,47 0,00 0,00 
Φόροι εισοδήµατος στοιχείων των λοιπών 
συνολικών εσόδων

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

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρων 0,00 24,47 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης (346.726,44) 907.798,79 (83.447,66) 776.444,95 

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης αποδιδόµενα σε :
Ιδιοκτήτες της µητρικής (259.844,44) 864.435,63 (83.447,66) 776.444,95 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (86.882,00) 43.338,69 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 
αποδιδόµενα σε :
Ιδιοκτήτες της µητρικής (259.844,44) 864.460,10 (83.447,66) 776.444,95 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (86.882,00) 43.338,69 

Βασικά Κέρδη (ζηµιές) ανά Μετοχή 6.11 (0,0247) 0,0823 (0,0079) 0,0739 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

58.334,96 1.568.764,49 225.385,66 1.317.592,58 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

(252.387,55) 1.271.359,41 (35.994,44) 1.053.697,52 

Κέρδη (ζηµιές) Προ φόρων (336.600,82) 1.211.519,52 (73.300,93) 1.034.430,08 
Κέρδη (ζηµιές) µετά από Φόρους (346.726,44) 907.774,32 (83.447,66) 776.444,95 

H ΕΤΑΙΡEΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου
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Συνοπτική Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά αποθέµατικα
Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 
συµµετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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

Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπροσαρµοσµένο υππόλοιπο 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
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/3/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 864.435,63 864.435,63 43.338,69 907.774,32
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 
Λοιπές προσαρµογές 0,00 0,00 0,00 0,00 24,47 24,47 0,00 24,47
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 864.460,10 864.460,10 43.338,69 907.798,79

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 8.176.791,86 3.896.875,61 3.033.893,73 29.033.680,05 405.270,32 29.438.950,37

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 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

Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπροσαρµοσµένο υππόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 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
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2009
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/3/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -259.844,44 -259.844,44 -86.882,00 -346.726,44
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 
Λοιπές προσαρµογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -259.844,44 -259.844,44 -86.882,00 -346.726,44

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.010.721,32 2.071.335,23 28.367.472,95 394.943,08 28.762.416,02

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
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Συνοπτική Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθέµατικα Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 6.300.000,00 7.626.118,85 12.052.536,72 1.952.755,43 27.931.411,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/3/2008 776.444,95 776.444,95
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 0,00 776.444,95 776.444,95

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 12.052.536,72 2.729.200,38 28.707.855,95

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 12.335.793,85 1.884.161,97 28.146.074,67
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2009
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/3/2009 -83.447,66 -83.447,66
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 0,00 -83.447,66 -83.447,66

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 12.335.793,85 1.800.714,31 28.062.627,01

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
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Συνοπτική Κατάσταση ταµιακών ροών 

 
 

Σηµ. 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη /ζηµιές περιόδου προ φόρων -336.600,82 1.211.519,52 -73.300,93 1.034.430,08
Πλέον / µείον προσαρµογές για :  
Αποσβέσεις 6.1 & 6.2 398.010,87 379.541,38 336.330,30 339.790,99
Προβλέψεις 5.576,58 43.050,06 4.684,75 34.150,17

Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας     
    - Ζηµιές από πώληση παγίων 1.689,61 -1.065,08 0,00 -581,32
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -87.288,36 -82.136,30 -74.950,20 -75.895,93
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 82.318,15 59.839,89 35.578,87 19.267,44

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων 286.480,20 -1.068.869,15 155.641,23 -827.759,76
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 2.223.435,80 -676.321,42 1.314.083,35 -538.953,84
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 19.636,42 17.626,58 19.636,42 17.626,58

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων) -1.004.494,18 1.266.562,11 -690.964,21 564.021,02
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους 66.006,85 -88.438,72 103.768,02 16.076,68
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) 293.507,69 599.481,09 241.298,41 376.871,09
Μείον:  
Χρεωστικοί  τόκοι -100.840,18 -73.665,04 -49.020,43 -30.922,02
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.847.438,63 1.587.124,92 1.322.785,58 928.121,19

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 2.830,00 0,00 2.830,00
Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.1 & 6.2 -60.448,64 -725.032,41 -17.203,64 -282.671,43
Εισπράξεις επιχορήγησεων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 6.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες 18.522,03 13.825,15 13.441,56 11.654,58
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -35.926,61 -345.377,26 -3.762,08 93.813,15

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 1.707.600,00 1.625.200,00 495.000,00 0,00
Εξοφλήσεις µακροπρόθεσµων δανείων -172.538,40 -41.480,38 -146.446,30 -41.480,38
Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσµων δανείων -1.717.592,10 -1.781.984,72 0,00 -18.540,17

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -182.530,50 -198.265,10 348.553,70 -60.020,55

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.628.981,52 1.043.482,56 1.667.577,20 961.913,79

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.908.410,99 995.005,93 1.824.849,43 899.327,18

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.537.392,51 2.038.488,49 3.492.426,63 1.861.240,97

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 

 

1.1 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 31η Μαρτίου 2009 

συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31η  Μαρτίου 2008 καθώς και για τη χρήση 

που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2008) εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. στις 26 Μαΐου 2009.  

 

 

1.2 Αντικείµενο δραστηριότητας 

 

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.  
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H MEVACO ΑΕ ακολουθώντας την επιθετική πολιτική της στον τοµέα των επενδύσεων, για την 

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

αναµένεται να συµβάλλουν ακόµη περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, στην 

περαιτέρω ευελιξία και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας στην ταχύτερη προσαρµογή στις 

απαιτήσεις των πελατών, καθώς και στην δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλότερης ποιοτικής 

στάθµης. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων  

 
2.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2009 (εφεξής οι 

«οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς («∆.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Επίσης, οι 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 

αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή γηπέδων και κτιρίων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

διαθέσιµων προς πώληση και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων(συµπεριλαµβανοµένων 

των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες µέσω του αποτελέσµατος, την αρχή 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. 

 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση σε σχέση 

µε αυτές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασµό µε τις τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008. 

  

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την 

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

την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων έχουν επισηµανθεί όπου κρίνονται κατάλληλα . 

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

που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008 και 

έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις παρακάτω 

αλλαγές. 
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2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφισταµένων προτύπων 

 

2.2.1 Ανασκόπηση µεταβολών 

 
Ο Όµιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το ∆.Π.Χ.Α. 8 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα (το ∆.Π.Χ.Α. 8 ισχύει 

για χρήσεις που ξεκινούν από ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009 ενώ είναι δυνατή η προγενέστερη 

υιοθέτηση του). Το πρότυπο έχει εφαρµοσθεί αναδροµικά µε προσαρµογή δηλαδή στους λογαριασµούς και 

την παρουσίαση των στοιχείων του 2008. Κατά συνέπεια τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις διαφέρουν από αυτά που είχαν δηµοσιευθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2008. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της περιόδου υιοθετήθηκε το 

∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων».  ∆εν υιοθετήθηκαν άλλα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 

κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. Οι επιδράσεις που προκύπτουν από την πρώτη εφαρµογή των 

προτύπων στην τρέχουσα, στις προηγούµενες και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις των ανωτέρω 

προτύπων και αφορούν στην αναγνώριση, αποτίµηση και παρουσίαση αναλύονται στην συνέχεια στις 

σηµειώσεις 2.2.2.-2.2.3. 

 
Στην σηµείωση 2.2.4. παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που πιθανόν να υιοθετήσει ο 

όµιλος σε µεταγενέστερες περιόδους. 

 

 
2.2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2009) 

 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 

 

• Υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» 
 

Ο Όµιλος υιοθέτησε το ∆.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τοµείς, το οποίο αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Οικονοµικές 

Πληροφορίες κατά Τοµέα». Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον 

τρόπο µε τον οποίο ο Όµιλος αναγνωρίζει τους λειτουργικούς του τοµείς για τον σκοπό της παροχής 

πληροφόρησης, τα αποτελέσµατα του εκάστοτε τοµέα παρουσιάζονται µε βάση τα στοιχεία που έχει και 

χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Οι κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται στα 

εξής: 

Τα αποτελέσµατα κάθε τοµέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσµατα κάθε ξεχωριστού τοµέα 

πληροφόρησης. Στα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων δεν περιλαµβάνονται, το χρηµατοοικονοµικό 

κόστος και τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα, περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από 

επενδύσεις στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς και τα αποτελέσµατα από φόρους και από διακοπείσες 

δραστηριότητες. 

Η παρουσίαση των λειτουργικών τοµέων παρουσιάζεται στην σηµείωση 5. 
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• Υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
 

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της 

καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. 

µερίσµατα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). 

Επιπλέον, η βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση 

οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή γνωστοποίησης 

συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιµήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 εφαρµόζονται 

αναδροµικά (∆.Λ.Π. 8.19 (β)).  

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 
 

Η IASB προχώρησε µέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 2008». Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου 

2009 ή µεταγενέστερα. Ο Όµιλος εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν σηµαντικά τις λογιστικές 

πολιτικές του Οµίλου. Μικρότερες τροποποιήσεις έχουν γίνει σε αρκετά Πρότυπα αλλά η επίδραση δεν είναι 

σηµαντική στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. 

 

2.2.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και 
δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2009 αλλά δεν έχουν 

εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών  
 

Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες 

µιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits 

«πόντους» τα οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή 

προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά δύνανται να εφαρµόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από 

τρίτο µέρος. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας 

πελατών που µία επιχείρηση µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής πώλησης. Η 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. Η 

αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρµογή της ενθαρρύνεται αρκεί το 
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γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

της επιχείρησης. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών  
 

Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του 

κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων σε 

συµµετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις 

του ∆.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. 

 

• ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και ∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση 

των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Τροποποιήσεις στα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο �puttable� Με βάση τη τροποποίηση 

του ∆.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια, ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

διαθέσιµα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας 

επιχειρηµατικής οντότητας να καταταχθούν ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 1 

αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα ανωτέρω µέσα που έχουν καταταχθεί ως µέρος 

των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται 

στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  
 

Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 

- Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του ∆.Λ.Π. 18. 

- Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε 

αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω 

υπεργολάβων. 

Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής 

ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν 

την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να 

γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αλλαγές στις λογιστικές 

πολιτικές θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 8. 
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2.2.4 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί 
σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα υπάρχοντα 

πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές 

καταστάσεις και τις οποίες ο όµιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει: 

 

∆.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίµηση   
 

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης.  Η 

τροποποίηση του ∆.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον 

πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου.  Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 

εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009.  

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του 

Εξωτερικού 
 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα από µία 

µητρική επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή 

καθοδήγησης σχετικά µε τη φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο 

αντισταθµιζόµενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε µία σχέση αντιστάθµισης, και το ποια ποσά 

πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, µε τη 

διάθεση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εξωτερικού. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που 

προέρχεται από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να 

καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία 

εφαρµόζεται µόνο σε αντισταθµίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, 

ενώ δεν έχει εφαρµογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθµισης, όπως για παράδειγµα για αντισταθµίσεις 

εύλογης αξίας ή ταµιακών ροών. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού» 

εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/10/2009. Νωρίτερη 

εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές 

Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 
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Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17. ∆ιανοµές µη ταµιακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 
 

Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του 

ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα 

πληρωτέα µερίσµατα. 

Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να 

αναγνωρίζει τα µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα επιµετρά καθώς και το πώς θα πρέπει 

λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και 

της λογιστική αξία των πληρωτέων µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 «∆ιανοµές µη Ταµιακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρµόζεται από τις 

επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Νωρίτερη εφαρµογή 

της ∆ιερµηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηµατικές 

Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρµόζει το ∆.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε 

το 2008), το ∆.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το ∆.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από 

την παρούσα ∆ιερµηνεία). Η αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν επιτρέπεται. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 

18 είναι να αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση 

λαµβάνει από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον 

οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή 

µε σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών όπως για παράδειγµα 

παροχή ηλεκτρισµού ή νερού). 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του 

πελάτη µε το δίκτυο ή την παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 

ταυτόχρονα).  

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, την 

αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να 

γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο 

πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που 

λαµβάνονται από τους πελάτες.  

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις 

µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009.  

Ο Όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 
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Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν 

αναµένει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την εφαρµογή των ανωτέρω 

Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 

 
2.2.5 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις της διοίκησης. 

 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες 

επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση 

όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

 

3. Σηµαντικά γεγονότα και µεταβολές 

 
3.1 Σηµαντικά γεγονότα 

 

Κατά την χρονική στιγµή σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, η παγκόσµια οικονοµική κρίση επηρεάζει 

την δραστηριότητα του Οµίλου, ιδίως όσον αφορά την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας, καθώς ο 

συνδυασµός της συρρικνούµενης καταναλωτικής ζήτησης και της πιστωτικής ασφυξίας που χαρακτηρίζει ιδίως 

την εγχώρια αγορά επηρεάζει ουσιωδώς την εµπορική δραστηριότητα της θυγατρικής. Λόγω της έντασης του 

φαινοµένου και της διάρκειας αυτού, η διανυοµένη χρήση 2009 χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό βαθµό 

δυσκολίας. Η µικρή χρηµατοοικονοµική έκθεση του Οµίλου και η σηµαντική ποιοτική και προϊοντική του 

διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών 

από την οικονοµική κρίση, πλην όµως είναι αναπόφευκτο ότι θα επηρεασθούν αρνητικά τόσο τα έσοδα όσο 

και τα αποτελέσµατα του Οµίλου.   

 

Οι πολιτικές και οι στόχοι του Οµίλου σχετικά µε την διαχείριση του κεφαλαίου καθώς και µε την διαχείριση 

των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (πιστωτικός, συναλλαγµατικός, κίνδυνος ρευστότητας) περιγράφονται στις 

ετήσιες Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων (31.12.2008). 

 

Λόγοι που συνηγορούν στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της  ρευστότητας του Οµίλου είναι οι 

εξής: 

- Ο Όµιλος έχει µακροχρόνιες συνεργασίες µε συγκεκριµένους πελάτες του. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου 

εκτιµά ότι δε θα υπάρξει σηµαντικό πρόβληµα όσον αφορά τις συνεργασίες αυτές. 

- Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι δε θα απαιτηθεί η πρόσθετη λήψη δανείων για τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της στους επόµενους µήνες της τρέχουσας χρήσης, λόγω κυρίως των σηµαντικών 

διαθεσίµων που διατηρεί ο Όµιλος και ειδικότερα η Εταιρεία.  
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-  Οι κυριότεροι πελάτες του Οµίλου δεν αντιµετωπίζουν σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες. Οι 

απαιτήσεις του Οµίλου κατά την 31.03.2009 κρίνονται ότι θα εισπραχθούν και ο Όµιλος δε θα 

αντιµετωπίσει προβλήµατα σχετικά µε την πιστωτική ικανότητα των πελατών του. 

 

Συµπερασµατικά, ο Όµιλος παρ� όλες τις πρόσφατες αρνητικές οικονοµικές εξελίξεις παραµένει σε ισχυρή 

οικονοµική θέση, και έχει επαρκές κεφάλαιο και ρευστότητα για να χρηµατοδοτήσει τις λειτουργικές 

δραστηριότητες του και το δανεισµό του. 

 

3.2 Σηµαντικότερες µεταβολές στα ενοποιηµένα στοιχεία της περιόδου. 

 
Η σηµαντική µείωση του αποτελέσµατος του Οµίλου στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε την αντίστοιχη της 

προηγούµενης χρήσης οφείλεται στην µείωση των πωλήσεων, ως αποτέλεσµα της χρηµατοοικονοµικής 

κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τον βιοµηχανικό κλάδο.  

Πιο συγκεκριµένα ο  ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε ευρώ 4,05 εκατ. έναντι ευρώ 7,56 

εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 46,45%. Η 

µείωση του κύκλου εργασιών ήταν κυρίως αποτέλεσµα της σηµαντικής πτώσης των τιµών των πρώτων υλών 

(προϊόντα µετάλλου) και κατ� επέκταση των τιµών πώλησης  των παραγοµένων καθώς και της µειωµένης 

ζήτησης βασικών πελατών του Οµίλου. 

Κάµψη σηµείωσαν τα αποτελέσµατα του Οµίλου µε τα µικτά κέρδη να διαµορφώνονται σε 191,87 χιλ. ευρώ 

έναντι 1,77 εκατ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο σηµειώνοντας πτώση κατά 89,14 %. Τα κέρδη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου διαµορφώθηκαν στο α� τρίµηνο του 2009 σε 58,33 χιλ. ευρώ 

έναντι 1,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σηµειώνοντας πτώση κατά 96,28 %, ενώ τα κέρδη προ φόρων 

και τόκων (ΕΒΙΤ) του Οµίλου µειώθηκαν κατά 119,85 % και διαµορφώθηκαν σε ζηµιά 252,39 χιλ. ευρώ . Η 

πτώση αυτή των αποτελεσµάτων οφείλεται κυρίως στη αύξηση του κόστους πωληθέντων , λόγω της µεγάλης 

κάµψης που σηµείωσαν οι τιµές των πρώτων υλών στην τρέχουσα περίοδο ,και η οποία αύξηση δεν κατέστη 

δυνατόν να µετακυληθεί στους πελάτες (πωλήσεις κατά παραγγελία) καθώς και της σηµαντικής µείωσης της 

ζήτησης λόγω της χρηµατοοικονοµικής κρίσης που πλήττει την αγορά.   

Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου, µειώθηκαν σηµαντικά και διαµορφώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο 

σε ζηµιές 336,6 χιλ. ευρώ  έναντι κερδών 1,21 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης 

χρήσης. Τέλος, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας για τον Όµιλο ανήλθαν σε 

ζηµιές 259,84 χιλ. ευρώ  έναντι κερδών 864,44 χιλ. ευρώ την  αντίστοιχη περίοδο.  

Η MEVACO εν µέσω των αρνητικών διεθνών οικονοµικών συνθηκών και παρά την επιδείνωση του 

επιχειρηµατικού και οικονοµικού κλίµατος, κατάφερε να διατηρήσει τα µερίδια αγοράς που κατείχε τόσο στη 

Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η διοίκηση της  MEVACO  κάτω από τις παρούσες συνθήκες θέτει ως 

προτεραιότητα της τη διατήρηση της ρευστότητας της µέσω πρακτικών διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης 

και των κεφαλαιακών δαπανών ,της µείωσης του λειτουργικού κόστους  και της αύξησης της αποδοτικότητας.  
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4. ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/3/2009 έχει ως εξής:  

 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Έδρα Είδος συµµετοχής % Συµµετοχής

Μέθοδος 
Ενοποίησης  
31.3.2009

∆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 Ελλάδα Άµεση 67%
Μέθοδος ολικής 
ενοποίησης

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

 

 

 

5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 

  

5.1 Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης � επιχειρηµατικοί τοµείς 

 
Ο όµιλος αναγνωρίζει δύο επιχειρηµατικούς τοµείς (µεταλλικές κατασκευές παντός τύπου � κατασκευές 

συστηµάτων ηλιακής ενέργειας) ως τους λειτουργικούς του τοµείς. Οι ανωτέρω λειτουργικοί τοµείς είναι αυτοί 

που χρησιµοποιούνται από τη ∆ιοίκηση της επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς και οι στρατηγικές 

αποφάσεις της διοίκησης λαµβάνονται µε βάση τα αναπροσαρµοσµένα λειτουργικά αποτελέσµατα του κάθε 

παρουσιαζόµενου τοµέα, τα οποία χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της αποδοτικότητας τους. 

Παρακάτω παραθέτουµε ανάλυση αυτών των δύο τοµέων ως εξής: 

 

Πρωτεύων τύπος παρουσίασης � επιχειρηµατικοί τοµείς

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/3/2009
Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Πωλήσεις
 - σε εξωτερικούς πελάτες 3.354.860,42 693.603,04 4.048.463,46
 - σε άλλους τοµείς 18.490,41 18.490,41
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 3.373.350,83 693.603,04 4.066.953,87

Κόστος υλικών/αποθεµάτων 1.723.244,56 484.610,44 2.207.855,00
Παροχές στο προσωπικό 1.086.025,75 208.950,24 1.294.975,99
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και αποµείωση 
µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 336.330,30 61.680,57 398.010,87

Λοιπά έξοδα 263.744,66 154.754,90 418.499,56

Λειτουργικό αποτέλεσµα τοµέα -35.994,44 -216.393,11 -252.387,55  

 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/3/2009

Μεταλλικές κατασκευές 
παντός τύπου

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 27.047.735,95 1.711.180,33 28.758.916,28
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 13.906,78 6.000,00 19.906,78
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.049.602,41 5.153.138,08 17.202.740,49
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τοµέα 39.111.245,14 6.870.318,41 45.981.563,56

Υποχρεώσεις 11.469.673,03 5.407.826,70 16.877.499,72

Σύνολο Υποχρεώσεων παρουσιαζοµένων τοµέων 11.469.673,03 5.407.826,70 16.877.499,72  
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Πρωτεύων τύπος παρουσίασης � επιχειρηµατικοί τοµείς

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/3/2008
Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Πωλήσεις
 - σε εξωτερικούς πελάτες 5.911.310,86 1.648.972,00 7.560.282,86
 - σε άλλους τοµείς 3.179,35 7,20 3.186,55
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 5.914.490,21 1.648.979,20 7.563.469,41

Κόστος υλικών/αποθεµάτων 2.508.535,78 484.610,44 2.993.146,22
Παροχές στο προσωπικό 1.346.086,76 270.395,71 1.616.482,47
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και αποµείωση 
µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 339.790,99 39.750,39 379.541,38

Λοιπά έξοδα 666.379,16 636.560,78 1.302.939,93

Λειτουργικό αποτέλεσµα τοµέα 1.053.697,52 217.661,89 1.271.359,41
 

 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2008

Μεταλλικές κατασκευές 
παντός τύπου

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 27.366.862,61 1.737.305,53 29.104.168,14
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 13.906,78 6.000,00 19.906,78
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.921.500,72 6.233.478,93 18.154.979,65
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τοµέα 39.302.270,11 7.976.784,46 47.279.054,57

Υποχρεώσεις 11.505.931,49 6.327.909,38 17.833.840,87

Σύνολο Υποχρεώσεων παρουσιαζοµένων τοµέων 11.505.931,49 6.327.909,38 17.833.840,87  
 

 

5.2 ∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 

 

Τα έσοδα από εξωτερικούς πελάτες καθώς και τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου µε 

βάση την γεωγραφική τους κατανοµή παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής: 

 

O ΟΜΙΛΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α 3.656.356,12 28.778.823,06 6.391.991,09 27.123.302,46
ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 102.338,48 0,00 171.610,10 0,00
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 249.967,31 0,00 882.753,10 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 39.801,55 0,00 113.928,57 0,00

Σύνολο 4.048.463,46 28.778.823,06 7.560.282,86 27.123.302,46

1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α 3.099.176,49 27.558.583,51 4.900.309,08 26.014.758,39
ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 145,90 0,00 21.096,46 0,00
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 247.665,31 0,00 881.114,10 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 26.363,13 0,00 111.970,57 0,00

Σύνολο 3.373.350,83 27.558.583,51 5.914.490,21 26.014.758,39

1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
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Τα έσοδα του Οµίλου στην Ευρώπη αλλά και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης προκύπτουν µε βάση το εσωτερικό 

σύστηµα πληροφόρησης του Οµίλου. Το σύστηµα αυτό αποτελεί το βασικό σύστηµα πληροφόρησης του 

Οµίλου για σκοπούς εσωτερικών αναφορών. 

 

Τα συνολικά ποσά που παρουσιάζονται στους λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου συµφωνούν µε τα βασικά 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως εξής: 

 

31.3.2009 31.3.2008
Έσοδα Τοµέων
Συνολικά Έσοδα Τοµέα 4.066.953,87 7.563.469,41
Απαλοιφές ενδοτοµεακών Εσόδων -18.490,41 -3.186,55
Έσοδα Οµίλου 4.048.463,46 7.560.282,86

0,00 0,00

Αποτελέσµατα Τοµέων
Συνολικά Αποτελέσµατα Τοµέα -252.387,55 1.271.359,41
Λειτουργικά Αποτελέσµατα Οµίλου -252.387,55 1.271.359,41

Χρηµατοικονοµικό κόστος -102.735,30 -73.665,04
Χρηµατοικονοµικά έσοδα 18.522,03 13.825,15
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 0,00
Κέρδη /(ζηµιές) προ Φόρων Περιόδου Οµίλου -336.600,82 1.211.519,52

Στοιχεία του ενεργητικού 31.3.2009 31.12.2008
Σύνολο στοιχείων του ενεργητικού παρουσιαζόµενων τοµέων 29.275.763,84 29.621.015,69
Ενοποίηση -496.940,78 -496.940,78
Στοιχεία του ενεργητικού κατάστασης Οικονοµικής θέσης Οµίλου 28.778.823,06 29.124.074,91  
 

 

5.3  Ανάλυση εσόδων κατά κατηγορία  

 

Οι πωλήσεις του Οµίλου ταξινοµηµένες µε βάση το µέγεθος (βάρος) των παραγοµένων προϊόντων και κατά 

κατηγορία υπηρεσιών (εκτός των πωλήσεων διακοπεισών δραστηριοτήτων) αναλύονται ως εξής: 

 

31.3.2009 31.3.2008
Κατασκευή προιόντων ελαφρού βάρους και µέρη αυτών 2.045.625,83 4.894.296,43
Κατασκευή βαριών µεταλλικών προιόντων και µέρη αυτών 1.210.393,00 886.415,22
Κατασκευή συστηµάτων ηλιακής ενέργειας και µερών αυτών 583.817,55 1.439.778,57
Λοιπών αποθεµάτων 88.674,35 247.404,41
Πωλήσεις Προϊόντων 3.928.510,73 7.467.894,63

Επεξεργασία υλικών τρίτων 100.169,95 71.836,23
Λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών 19.782,78 20.552,00
Πωλήσεις υπηρεσιών 119.952,73 92.388,23
Πωλήσεις Οµίλου 4.048.463,46 7.560.282,86  
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6.  Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
6.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 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 
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

Προσθήκες 2.267.290,68 4.522,09 1.433.216,61 19.500,00 22.429,57 125.288,73 3.872.247,68
Μεταφορές 0,00 5.289,45 16.407,01 0,00 0,00 -21.696,46 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 109.387,55 0,00 0,00 0,00 -109.387,55 0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -22.159,38 0,00 -1.800,00 0,00 -23.959,38
Αποσβέσεις 0,00 -86.381,94 -1.233.959,23 -11.496,62 -78.416,73 0,00 -1.410.254,52
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 4.275,40 0,00 901,53 0,00 5.176,93
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2008

10.686.810,63 6.010.590,33 11.624.069,05 149.826,19 168.243,11 41.588,62 28.681.127,92

Προσθήκες 0,00 0,00 51.493,70 0,00 708,05 7.436,89 59.638,64
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -11.588,44 0,00 0,00 0,00 -11.588,44
Αποσβέσεις 0,00 -22.025,41 -313.646,42 -2.181,66 -15.823,46 0,00 -353.676,95
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 3.898,82 0,00 0,00 0,00 3.898,82
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 
2009

10.686.810,63 5.988.564,92 11.354.226,71 147.644,53 153.127,70 49.025,51 28.379.399,99

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανήµατα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 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

Προσθήκες 2.267.290,68 4.522,09 761.356,61 0,00 10.707,57 61.686,30 3.105.563,25
Μεταφορές 0,00 5.289,45 16.407,01 0,00 0,00 -21.696,46 0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -1.418,68 0,00 0,00 0,00 -1.418,68
Αποσβέσεις 0,00 -77.745,06 -1.037.097,88 -8.939,13 -67.341,71 0,00 -1.191.123,78
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 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

Προσθήκες 0,00 0,00 8.248,70 0,00 708,05 7.436,89 16.393,64
Αποσβέσεις 0,00 -19.509,58 -258.248,46 -1.177,71 -13.422,49 0,00 -292.358,24
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2009 10.686.810,63 5.707.755,38 9.993.100,69 120.227,39 120.037,71 49.025,51 26.676.957,31

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008 204.771,94 327.150,42 531.922,37 204.771,94 323.984,34 528.756,28 

Προσθήκες 0,00 84.760,00 84.760,00 0,00 83.000,00 83.000,00 
Αποσβέσεις -34.128,65 -159.513,50 -193.642,15 -34.128,65 -157.478,60 -191.607,25
Λογιστική αξία την 31 ∆εκµεβρίου 2008 170.643,29 252.396,93 423.040,22 170.643,29 249.505,74 420.149,03 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις -34.128,65 -10.205,27 -44.333,92 -34.128,65 -9.843,41 -43.972,06
Λογιστική αξία την 31  Mαρτίου 2009 136.514,64 243.001,66 379.516,30 136.514,64 240.472,33 376.986,97 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές 

 
Το ποσό των  επενδύσεων σε θυγατρικές αναλύεται ως εξής : 

 

31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008
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 λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

6.4 Αποθέµατα 

 
Τα αποθέµατα αναλύονται παρακάτω: 

31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008
Εµπορεύµατα 26.365,42 41.386,73 1.730,16 1.730,16 
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελη-Υποπροιοντα & Υπολειµµατα 1.320.257,21 1.290.132,91 582.320,45 542.159,64 
Παραγωγή σε εξέλιξη 1.058.406,63 768.652,40 1.046.202,83 752.128,40 
Πρώτες & βοηθητ. ύλες
Αναλώσιµα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 1.615.349,60 2.206.711,49 1.156.411,68 1.646.288,15 

Σύνολο 4.020.378,85 4.306.883,52 2.786.665,11 2.942.306,34 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ο Όµιλος δεν έχει ενεχυριασµένα αποθέµατα. 

 

6.5 Λοιπές απαιτήσεις 

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

 

31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.313.407,78 1.307.032,58 368.177,72 367.639,81 

Χρεώστες διάφοροι 322.700,57 252.699,45 128.475,61 153.715,42 

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 13.000,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 1.649.108,35 1.559.732,03 496.653,33 521.355,23 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

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

βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

 



 

 22

6.6 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

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

αναλύονται στον επόµενο πίνακα : 

 

31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Οµολογιακά δάνεια 2.618.000,00 2.684.000,00 2.618.000,00 2.684.000,00
Τραπεζικός δανεισµός 1.230.133,40 1.094.647,11 800.294,16 885.882,39

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 3.848.133,40 3.778.647,11 3.418.294,16 3.569.882,39
0,00 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 1.017.001,47 905.276,16 836.099,53 831.007,60
Τραπεζικός δανεισµός 2.680.166,92 3.043.909,02 495.050,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 3.697.168,39 3.949.185,18 1.331.149,53 831.007,60

Σύνολο δανείων 7.545.301,79 7.727.832,29 4.749.443,69 4.400.889,99

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
31 Μαρτίου 2009
Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 1.926.056,34 1.849.078,53 1.090.000,00 4.865.134,87
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.680.166,92 0,00 0,00 2.680.166,92

4.606.223,26 1.849.078,53 1.090.000,00 7.545.301,79

31 ∆εκεµβρίου 2008
Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 1.693.864,36 1.834.058,91 1.156.000,00 4.683.923,27
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 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 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

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

 

31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008
Ληφθείσες εγγύησεις 1.544,00 1.470,00 1.544,00 1.470,00
Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 2.574.730,26 2.662.018,62 2.237.308,64 2.312.258,84

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 2.576.274,26 2.663.488,62 2.238.852,64 2.313.728,84

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων € 2.574.730,26 και  € 2.237.308,64 του Οµίλου και της 

Εταιρείας αντίστοιχα θα ωφελήσουν τα αποτελέσµατα των εποµένων χρήσεων.  
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6.8 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 
Όλες οι υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών 

υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008
Προµηθευτές 2.711.659,54 2.893.754,18 1.622.331,21 2.173.316,18
Επιταγές Πληρωτέες 623.848,95 1.478.565,23 0,00 0,00
Προκαταβολές πελατών 58.282,69 34.476,83 24.429,70 29.404,20
Σύνολο 3.393.791,18 4.406.796,24 1.646.760,91 2.202.720,38

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
6.9 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 211.516,94 265.063,33 99.773,29 212.919,76 
Μερίσµατα πληρωτέα 24.953,16 24.953,16 24.953,16 24.953,16 
Πιστωτές διάφοροι 369.698,07 400.558,92 245.729,03 273.219,17 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 348.163,80 23.209,16 295.954,52 23.209,16 
Σύνολο 954.331,97 713.784,57 666.410,00 534.301,25 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

6.10 Φόροι εισοδήµατος 

 

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

 

1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
Φόρος εισοδήµατος περιόδου 0,00 296.662,26 0,00 253.949,28
Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου 10.125,62 1.082,94 10.146,73 1.035,85
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 6.000,00 0,00 3.000,00
Σύνολο 10.125,62 303.745,20 10.146,73 257.985,13

ΟΜΙΛΟΣ 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). 

 

1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
Κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (259.844,44) 864.435,63 (83.447,66) 776.444,95
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000
Βασικά κέρδη /(ζηµιά) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) (0,0247) 0,0823 (0,0079) 0,0739 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.12 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων 

 
Σε ορισµένα κονδύλια της κατάστασης ταµιακών ροών της προηγούµενης περιόδου και για λόγους 

συγκρισιµότητας έγιναν αναταξινοµήσεις κονδυλίων χωρίς να τίθεται εξ αυτών ζήτηµα ύπαρξης και αναφοράς 

οιασδήποτε άλλης επίπτωσης. Οι αναταξινοµήσεις αυτές αφορούν την µετάθεση ποσού 360.000,00 ευρώ που 

αφορούσε είσπραξη επιχορήγησης της Εταιρείας προηγούµενης περιόδου 1/1-31/3/2008, από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της κατάστασης ταµιακών ροών (αύξηση απαιτήσεων) στις επενδυτικές δραστηριότητες 

αυτής (είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων) έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµη µε την 

κατάσταση ταµιακών ροών της τρέχουσας περιόδου. Από την αναταξινόµηση αυτή οι λειτουργικές 

δραστηριότητες τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου εµφανίζονται µειωµένες κατά 360.000,00 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 -316.321,42 -676.321,42 -178.953,84 -538.953,84

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.947.124,92 1.587.124,92 1.288.121,19 928.121,19

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (β) -705.377,26 -345.377,26 -266.186,85 93.813,15

Προ Μετά

ΕΤΑΙΡEΙΑ
Περίοδος 1/1-31/3/2008

ΟΜΙΛΟΣ
Περίοδος 1/1-31/3/2008

 

 

6.13 Πρόταση ∆ιανοµής Χρήσης 2008 

 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας για λόγους διατήρησης και προστασίας της ρευστότητας της και διασφάλισης της 

οικονοµικής ευρωστίας αυτής,  προκειµένου να αντιµετωπίσει τις δυσµενείς συνέπειες και επιπτώσεις από την  

παγκόσµια κρίση που επηρεάζει και την Ελληνική αγορά,  έχει προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων τη µη διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2008 (έναντι καταβληθέντος µερίσµατος € 

0,14 ανά µετοχή στην χρήση 2007). 

 

6.14 Εµπράγµατα Βάρη και δεσµεύσεις 

 

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

περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. 

 

 

6.15 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. 
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6.16 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

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

 

Ονοµασία Εταιρείας

Ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 2006-2008
MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ 2007-2008  

 

Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις φόρου που πιθανόν να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο κρίνονται 

ικανοποιητικές ανέρχονται για την Εταιρεία σε 67.000,00 ευρώ και για τον Όµιλο σε 115.000,00 ευρώ. . 

 

 

6.17 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

 

Η 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 . 

 

 

6.18 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31 Μαρτίου του 2009 και 2008, του Οµίλου και της 

Εταιρείας είναι: 

 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ      Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/3/2009 31/3/2008     31/3/2009 31/3/2008

Υπάλληλοι 32 31 24 24

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 167 197 139 159

Σύνολο 199 228 163 183

 

 

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 εταιρίες στις οποίες υπάρχει 

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

συναλλαγές µε αυτές τις εταιρίες 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 εταιρίες 
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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 01/01/2009 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) 0,00 18.490,41

β) 0,00 0,00

γ) 0,00 205.880,31

δ) 0,00 0,00

ε) 0,00 0,00

στ) 138.928,96 138.928,96

ζ) 71,40 71,40

η) 23.052,76 23.052,76

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών , υπηρεσιών και παγίων

Απαιτήσεις

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

 

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 31.3.2009 έχουν ως εξής : 

 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 

διοίκησης          

Εκτελεστικά µέλη 59.335,55 2.593,46 0,00 61.929,01
Μη Εκτελεστικά µέλη 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
∆ιευθυντικά στελέχη 50.442,55 11.497,40 60,00 61.999,95
Σύνολα 124.778,10 14.090,86 60,00 138.928,96

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης          

Εκτελεστικά µέλη 59.335,55 2.593,46 0,00 61.929,01
Μη Εκτελεστικά µέλη 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
∆ιευθυντικά στελέχη 50.442,55 11.497,40 60,00 61.999,95
Σύνολα 124.778,10 14.090,86 60,00 138.928,96

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εκτελεστικά µέλη 0,00 4.953,42 0,00 4.953,42

Μη Εκτελεστικά µέλη 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιευθυντικά στελέχη 71,40 18.099,34 71,40 18.099,34
Σύνολα 71,40 23.052,76 71,40 23.052,76

Ο ΟΜΙΛΟΣ       (  Περίοδος 1/1-31/3/2009 )
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισηςΑµοιβές-Μισθοί Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ      (  Περίοδος 1/1-31/3/2009 )

Αµοιβές-Μισθοί
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Ανεξόφλητο υπόλοιπο απατήσεων -υποχρεώσεων (31.3.2009)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

τους). 

 

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

του Οµίλου απαλείφονται. 
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Αναλυτικά οι συναλλαγές που απαλείφθηκαν κατά την περίοδο 1/1-31/3/2009 καθώς και στην αντίστοιχη 

συγκριτική περίοδο 1/1/-31/3/2008 έχουν ως εξής : 

 

1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 18.490,41 3.179,35

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 7,20

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

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 205.880,31 24.251,10

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι ενδοεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν απαλειφθεί στις 31.12.2008 έχουν ως εξής: 

 

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008

129.876,72

0,00  
 

 

6.20 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

 

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 Ε.Π.ΑΝ. (Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα») και 

ποσοστού επιχορήγησης 45%. Το ύψος της πραγµατοποιηθείσας επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 925.700,00 

Ευρώ και η επένδυση έχει ολοκληρωθεί  και η αναλογούσα επιχορήγηση ποσού 409.500,00 ευρώ  

εισπράχθηκε στις 15 Μαΐου 2009 . 
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6.21 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 

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

γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την 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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7. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 έως 31.03.2009 

 


