
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)-ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑΕÉÁ

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα 
πάγια στοιχεία 27.497.785,85 27.645.071,03 25.968.223,11 26.073.394,02
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 172.211,02 260.486,52 170.521,24 258.715,08
Λοιπά μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 93.275,78 41.091,21 576.262,23 524.542,66
Αποθέματα 3.444.713,47 2.852.401,50 2.386.125,33 2.023.900,10
Απαιτήσεις από πελάτες 10.337.869,85 8.041.650,85 6.286.214,50 4.310.187,38
Λοιπά κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 2.575.031,54 3.667.049,19 1.873.089,84 3.109.867,23−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.120.887,51 42.507.750,30 37.260.436,25 36.300.606,47=============== =============== =============== ===============

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 9.450.000,00 6.300.000,00 9.450.000,00 6.300.000,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 18.482.487,05 21.536.700,02 17.983.473,78 20.983.078,03−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α) 27.932.487,05 27.836.700,02 27.433.473,78 27.283.078,03
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 492.880,57 518.478,94 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 28.425.367,62 28.355.178,96 27.433.473,78 27.283.078,03−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.259.804,00 3.165.058,86 2.121.176,55 2.845.529,47
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.827.278,06 4.035.077,56 3.576.281,16 3.671.912,70
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.300.164,35 2.918.080,89 738.735,62 739.622,31
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.308.273,48 4.034.354,03 3.390.769,14 1.760.463,96−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 15.695.519,89 14.152.571,34 9.826.962,47 9.017.528,44−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 44.120.887,51 42.507.750,30 37.260.436,25 36.300.606,47=============== =============== =============== ===============
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)-ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑΕÉÁ

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Κύκλος εργασιών 21.024.526,58 17.448.910,29 14.372.924,31 12.163.631,57 
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 2.399.372,62 1.454.280,05 1.545.599,37 668.003,60 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 500.027,26 (523.961,48) 318.449,07 (843.067,76)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 308.251,09 (788.431,08) 288.239,80 (953.067,84)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 92.485,08 (753.963,50) 172.692,17 (862.996,64)=============== =============== =============== ===============
Κατανέμονται σε:

- Μετόχους εταιρείας 118.083,45 (790.617,37) 172.692,17 (862.996,64)
- Μετόχους μειοψηφίας (25.598,37) 36.653,87 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0112 (0,0753) 0,0164 (0,0822)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.381.665,81 703.754,79 974.758,62 188.111,61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)-ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑΕÉÁ
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) 28.355.178,96 29.109.142,46 27.283.078,03 28.146.074,67
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 92.485,08 (753.963,50) 172.692,17 (862.996,64)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας
στην καθαρή θέση (22.296,42) 0,00 (22.296,42) 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα) 28.425.367,62 28.355.178,96 27.433.473,78 27.283.078,03=============== =============== =============== ===============
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)-ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑΕÉÁ
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 308.251,09 (788.431,08) 288.239,80 (953.067,84)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.203.038,45 1.568.466,35 928.356,82 1.322.576,83 
Προβλέψεις 245.089,06 81.953,27 54.151,49 44.886,85 
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (314.950,63) (367.035,08) (261.703,61) (319.122,08)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 183.869,51 256.890,97 23.083,93 103.089,61 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (592.311,97) 1.454.457,54 (362.225,23) 918.406,24 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.357.219,37) 2.503.839,55 (1.985.118,02) 2.384.948,60 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.813.226,72 (1.387.488,38) 1.475.359,58 (1.073.209,47)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (265.614,40) (322.662,27) (92.512,28) (152.771,16)
Καταβεβλημένοι φόροι (58.201,61) (770.534,77) (30.959,06) (510.181,90)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 165.176,85 2.229.456,10 36.673,42 1.765.555,68−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων (46.719,57) (19.903,43) (46.719,57) (19.903,43)
Αγορά ενσώματων και ά>λων παγίων στοιχείων (1.217.327,03) (612.740,77) (1.038.135,73) (516.560,37)
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 409.500,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ά>λων παγίων στοιχείων 243.400,00 269.170,00 292.800,00 262.670,00 
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (5.465,00) (1.281,00) (5.000,00) 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 81.744,89 65.771,30 69.428,35 49.681,55 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (944.366,71) 110.516,10 (727.626,95) (224.112,25)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (27.870,52) 0,00 (27.870,52) 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.435.440,00 5.322.509,47 0,00 495.000,00
Εξοφλήσεις δανείων (5.958.611,40) (6.967.202,01) (725.239,61) (1.310.738,21)
Μερίσματα πληρωθέντα (1.249,09) (5.007,84) (1.249,09) (5.007,84)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (552.291,01) (1.649.700,38) (754.359,22) (820.746.05)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.331.480,87) 690.271,82 (1.445.312,75) 720.697.38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.598.682,81 1.908.410,99 2.545.546,81 1.824.849,43 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.267.201,94 2.598.682,81 1.100.234,06 2.545.546,81=============== =============== =============== ===============

ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12
ΕΔΡΑ : Θέση Πράρι - Μουστάκι Ασπρόπυργος Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ΚΑΙ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑΕÉÁ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E και του Ομίλου της. Συνιστούμε, επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

MEVACO A.E.
METAËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Oι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η σχέση συμμετοχής (άμεση ή έμμεση) καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5 των οικονομικών καταστάσεων.

2. Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της 31.12.2009.
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και της θυγατρικής της που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση.
4. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρείας και του Ομίλου.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 35 των οικονομικών καταστάσεων
6. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως :

¼ìéëïò Åôáéñεßá
i) για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0,00 ~ 0,00 ~
ii) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 73.000,00 ~ 52.000,00 ~
iii) λοιπές προβλέψεις 74.723,22 ~ 74.723,22 ~−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− 
Σύνολο 147.723,22 ~ 126.723,22 ~

7. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 31.12.2010 ήταν: Όμιλος άτομα 186, Εταιρεία άτομα 143 και αντίστοιχα την 31.12.2009 ήταν: Όμιλος άτομα 189, Εταιρεία άτομα 148.
8. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές ( εισροές, εκροές ) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές

τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
¼ìéëïò Åôáéñεßá

α) Έσοδα 0,00 ~ 125.148,26 ~
β) Έξοδα 0,00 ~ 15.710,10 ~
γ) Απαιτήσεις 0,00 ~ 9.315,28 ~
δ) Υποχρεώσεις 0,00 ~ 0,00 ~
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 471.719,22 ~ 471.719,22 ~

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 325,95 ~ 325,95 ~
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 11.911,57 ~ 11.911,57 ~

9. Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων χρήσης 2010 ανήλθαν σε: Όμιλος 1.217.327,03 ~, Εταιρεία 1.038.135,73 ~. 
10. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες δεν

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από χρήση σε χρήση. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος με ποσοστό 13,16% στην ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙ.ΠΑ.) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε.», η σύσταση της οποίας ολοκληρώθηκε την 27.7.2010 (ΦΕΚ τΑΕ και ΕΠΕ 8759/2010). Πληροφορίες για την
συγκεκριμένη εταιρεία παρατίθενται στην σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων.

11. Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρίας που να κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
12. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (3.150.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών και η εν λόγω αύξηση υλοποιήθηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,60 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 9.450.000,00
Ευρώ, διαιρούμενο σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,90 Ευρώ. Από την 10η Αυγούστου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,90 Ευρώ ανά μετοχή. Tο ποσό των
22.296,42 ευρώ που καταχωρήθηκε απ'ευθείας στην καθαρή θέση,αφορά σε έξοδα της εν λόγω αύξησης όπως αυτά εξάγονται καθαρά μετά από τον αναβαλλόμενο φόρο που αναλογεί σε αυτά. Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω αύξηση παρατίθενται
στις σημειώσεις 18.1 και 18.2 των οικονομικών καταστάσεων.

13. Δυνάμει της με αρ. πρωτ. Κ2-1109/02-02-2011 απόφασης του Υφυπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 24-01-2011 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε συνίσταται στην προσθήκη στο άρθρο 3 «περί σκοπού» της Εταιρείας ορισμένων προβλέψεων σχετικά με την δραστηριοποίηση της Εταιρείας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ως άνω επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν πρόκειται να έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το
απασχολούμενο προσωπικό και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
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