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Α. Γειψζεηο Δθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ. 3556/2007, φπσο ηζρχεη) 
 

ηηο θαησηέξσ δειψζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ. 3556/2007, 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα, πξνβαίλνπλ νη  Δθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη δε νη 

αθφινπζνη: 

1. Γεκήηξηνο Θσζηφπνπινο ηνπ Αιεμίνπ θαη ηεο Αζελάο, θάηνηθνο Πεχθεο Αηηηθήο, Ρήγα Φεξαίνπ αξηζ. 8, 

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

2. ππξίδσλ Γειέλδαο ηνπ Ληθνιάνπ θαη ηεο Αηθαηεξίλεο, θάηνηθνο Παπάγνπ Αηηηθήο, νδφο Βιαράβα αξηζ. 

37, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο. 

3. Αληψληνο Ρνχζζνο ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο Αλδξηάλαο, θάηνηθνο Άλσ Πεχθεο Αηηηθήο, νδφο Κάξθνπ 

Κπφηζαξε αξηζ. 30, Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

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

Οη θάησζη ππνγξάθνληεο, ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, ζχκθσλα κε ηα ππφ ηνπ λφκνπ νξηδφκελα αιιά θαη 

εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«MEVACO Α.Δ.», (εθεμήο θαινπκέλεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «MEVACO») δειψλνπκε κε 

ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε:  

(α) νη εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ 

01.01.2010-30.06.2010, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, 

απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα πεξηφδνπ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

3556/2007.   

(β) ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζή 

ηνπο ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο γηα ην β‟ 

εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2010 θαη ηηο ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηεο 

Δηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε 

ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν.   

Αζπξφππξγνο, 27 Απγνχζηνπ 2010 

Οη δεινχληεο 

Γεκήηξηνο Θσζηφπνπινο  

Α.Γ.Σ. ΑΔ 045313 

   ππξίδσλ Γειέλδαο  

  Α.Γ.Σ. ΑΒ 634296 

          Αληψληνο Ρνχζζνο  

              Α.Γ.Σ. Η 896919 
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Β. Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

 

ΞΟΝΝΗΚΗΝ 

Ζ παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινπκέλε γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο θαη σο «Έθζεζε» ή «Δμακεληαία Έθζεζε»), αθνξά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α΄ 

εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2010 (01.01.2010-30.06.2010), ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 5) ηνπ λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΘ 91Α΄/30.04.2007) θαη ηηο επ‟ απηνχ εθδνζείζεο 

εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηηο απνθάζεηο 7/448/2007 θαη 1/434/2007 

ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη θαηά ηξφπν επζχλνπην, πιελ φκσο νπζηαζηηθφ θαη εκπεξηζηαησκέλν φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο , κε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

θαη απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή φιεο ηηο ζρεηηθέο θαηά λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα 

νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν ηεο 

Δηαηξείαο «MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (εθεμήο 

θαινπκέλε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο θαη σο «Δηαηξεία» ή «MEVACO») θαζψο θαη ηνπ Οκίινπ MEVACO, ζηνλ 

νπνίν Όκηιν, πεξηιακβάλεηαη πιελ ηεο MEVACO θαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΙΙΑΓΟ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Θαιιηζέαο 

Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ νπνία ε MEVACO ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 67%.  

Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ, ζπλνδεχεη ηηο εμακεληαίεο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο απηήο 

πεξηφδνπ (01.01.2010-30.06.2010) θαη πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα ζηελ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ 

αθνξά ζην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεσο 2010. 

Δλφςεη δε ηνπ φηη ε Δηαηξεία ζπληάζζεη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα Έθζεζε είλαη 

εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζπλδεδεκέλεο 

πξνο απηήλ επηρείξεζεο, θαη κε αλαθνξά ζηα επηκέξνπο (κε ελνπνηεκέλα) νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο 

Δηαηξείαο, κφλν ζηα ζεκεία φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο.    

 

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ηεζείζεο επί ζθνπψ επρεξέζηεξεο αλάγλσζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο απηήο  θαη ην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ απηψλ, έρνπλ εηδηθφηεξνλ σο αθνινχζσο:   
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ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  

Πεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ δηάξθεηα ηνπ Α΄ εμακήλνπ 2010  

 

Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεσο 2010 (01.01.2010-30.06.2010) θαζψο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο  είλαη ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα:  

       

1. Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο 

ηηο 29 Ηνπλίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο (Αζπξφππξγνο Αηηηθήο, ζέζε Πξάξη-

Κνπζηάθη) ε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. ηελ ελ ιφγσ Δηήζηα Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε παξεπξέζεζαλ κέηνρνη νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ  72,49% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο (7.611.006 κεηνρέο ζε ζχλνιν 10.500.000 κεηνρψλ) θαη 

εγθξίζεθαλ νκφθσλα θαη πακςεθεί ηα αθφινπζα: 

α. Οη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) πνπ αθνξνχλ ζηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009 

(01.01.2009-31.12.2009) ζηελ κνξθή πνπ θαηαξηίζζεθαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ ζχκθσλα κε ην λφκν. 

β. Ζ εηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Πξαθηηθφ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 23εο Καξηίνπ 2010, θαζψο θαη ε απφ 24 Καξηίνπ 2010 Έθζεζε 

ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο Δηαηξείαο θ. Θεφδσξνπ Λ. Παπαειηνχ. 

γ. Ζ κε δηαλνκή νηνπδήπνηε κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2009, πξνθεηκέλνπ 

ε Δηαηξεία λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη ζπγθπξίεο απφ ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία 

επεξεάδεη θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο.  

δ. Ζ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο απφ θάζε επζχλε 

απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2009 (01.01.2009-

31.12.2009) θαζψο θαη γηα ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) ηεο ρξήζεο 

2009. 

ε. Ζ εθινγή σο Διεγθηψλ ηεο ρξήζεσο 2010 (01.01.2010-31.12.2010) γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ θαη 

εμακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ) ηεο Δηαηξείαο, ησλ αθνινχζσλ κειψλ 

ηεο εγγεγξακκέλεο ζην Κεηξψν Οξθσηψλ  Διεγθηψλ ειεγθηηθήο εηαηξείαο ΟΙ Α.Δ.Ο.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) ηαθηηθφο Διεγθηήο εμειέγε ν Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο θ. εξαθείκ Καθξήο ηνπ Γεκεηξίνπ κε αξηζκφ 

Κεηξψνπ .Ο.Δ.Ι. 16311 θαη β) αλαπιεξσκαηηθφο Διεγθηήο εμειέγε ν Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο θ. 

Υξήζηνο Κελειάνπ ηνπ Απνζηφινπ κε αξηζκφ Κεηξψνπ .Ο.Δ.Ι. 13911. 

ζη. Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαηεβιήζεζαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2009 

θαη παξάιιεια πξνεγθξίζεθαλ νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (εθηειεζηηθψλ θαη κε) γηα 

ηελ ρξήζε 2010 θαη κέρξη ηελ επφκελε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

δ. Παξαζρέζεθε ε άδεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920, πξνο ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γηεπζπληέο θαη Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε 
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άιισλ εηαηξεηψλ πνπ επηδηψθνπλ φκνηνπο, ζπλαθείο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο θαη λα ελεξγνχλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο θαη ηέινο  

ε. Πεξαηηέξσ εγθξίζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ 3.150.000,00 

Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ εηδηθφηεξσλ πνζψλ: α) ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1828/1989 ζπλνιηθνχ πνζνχ 726.720,28 Δπξψ, β) ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3220/2004 ζπλνιηθνχ πνζνχ 185.000,00 Δπξψ θαη γ) κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ «Γηαθνξά 

απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.238.279,72 Δπξψ, ηεο ελ ιφγσ εγθξηζείζαο 

απμήζεσο πινπνηνπκέλεο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο απφ 0,60 Δπξψ ζε 0,90 Δπξψ δη‟ εθάζηε κεηνρή.  

ζ. Δγθξίζεθε ηέινο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζπλεπεία ηεο απνθάζεσο 

πνπ ειήθζε επί ηνπ φγδννπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.   

 

2. Έθηαθηε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3845/2010 

Ζ έθηαθηε εθάπαμ εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο πνπ επηβιήζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3845/2010 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 65/06.05.2010), αλήιζε ηειηθψο, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Δηαηξείαο βάζεη ησλ 

εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, ζην πνζφ ησλ 6.670,70 Δπξψ (θαη  φρη ζην πνζφ ησλ 2.670,70 Δπξψ πνπ είρε 

αξρηθψο αλαθνηλσζεί)  θαη αθνξά ζην ζχλνιφ ηνπ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία, θαζφζνλ ε κεηξηθή ιφγσ κε 

χπαξμεο θεξδψλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2009 δελ επηβαξχλζεθε κε ηελ επηβιεζείζα έθηαθηε 

εθάπαμ εηζθνξά. Σν πνζφ ηεο αλσηέξσ εηζθνξάο επηβάξπλε ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηφδνπ 01.01.2010-30.6.2010 θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ηελ ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ εθθαζαξηζηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 

3. Ξνξεία παξαγγειηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη εμαξηεκάησλ 

ηνπ θιάδνπ επαγγεικαηηθήο ςχμεο θαη κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ  

 

ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2010 αληεζηξάθε ε πησηηθή πνξεία ησλ παξαγγειηψλ 

ζρεηηθά κε ηα είδε πνπ αθνξνχλ κεηαιιηθά εμαξηήκαηα θαη κέξε επαγγεικαηηθψλ ςπγείσλ πνπ 

θαηαζθεπάδεη ε Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ελφο εθ ησλ θπξηφηεξσλ πειαηψλ ηεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

θιάδν ηεο επαγγεικαηηθήο ςχμεο, πησηηθή πνξεία, ε νπνία κάιηζηα είρε νδεγήζεη ηελ Δηαηξεία ζε 

επαλαμηνιφγεζε ηεο εκπνξηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη ζηελ πινπνίεζε γηα αληηζηαζκηζηηθνχο ιφγνπο,  λέσλ 

κνξθψλ ζπλεξγαζίαο. Ζ αλαζηξνθή κάιηζηα ηεο πησηηθήο πνξείαο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε θαζψο νη 

πσιήζεηο ησλ ελ ιφγσ εμαξηεκάησλ ηνπ θιάδνπ επαγγεικαηηθήο ςχμεο  παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε, 

ιφγσ ηεο αλάθακςεο ηνπ θιάδνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Πξέπεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί φηη κεγαιχηεξε θαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αχμεζε παξνπζίαζαλ νη πσιήζεηο παξνκνίσλ εμαξηεκάησλ πξνο ην εμσηεξηθφ θαη 

ηδηαίηεξα πξνο ηηο αγνξέο ηεο Ρνπκαλίαο (αχμεζε ηεο ηάμεσο  ηνπ 196%) θαη ηεο Ρσζίαο (αχμεζε ηεο 

ηάμεσο  ηνπ 485%)  
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Ζ αλάθακςε ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Όκηιν θαη πξννησλίδεη αηζηφδνμα 

κελχκαηα γηα ην ζχλνιν ηεο ηξέρνπζαο  ρξήζεσο , θαζψο φπσο είλαη γλσζηφ ε παξαγσγή ηέηνησλ  κεξψλ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο θχξηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο.  

Αληίζεηα ν θιάδνο ησλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ γηα ρξήζε ζε νηθηαθέο  ζπζθεπέο παξνπζηάδεη πησηηθή 

πνξεία ηεο ηάμεσο  ηνπ 23% πεξίπνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ  ζπξξίθλσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Οη κέρξη ζήκεξα εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη ν ελ ιφγσ θιάδνο ζα αλαθάκςεη εληφο ηεο 

επφκελεο ρξήζεσο θαη σο εθ ηνχηνπ ε πησηηθή απηή ηάζε δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηδηαίηεξα  ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. 

 

4. Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ   

 

ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ε Δηαηξεία παξέιαβε απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ 

Δμνπιηζκψλ θαη Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο ζην «Κεηξψν 

Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ ηνπ ΤΠ.ΔΘ.Α.» γηα δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο «θαηαζθεπήο 

κεηαιιηθψλ ειαζκαηνπξγηθψλ θαη ειεθηξνζπγθνιιεηψλ εμαξηεκάησλ θαη κεξψλ (ειαθξνχ θαη κεζαίνπ 

βάξνπο) γηα ακπληηθά ζπζηήκαηα». Ζ αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη κέρξη ηελ 

11ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2011. Άκεζα ε Δηαηξεία πινπνίεζε , θαη΄ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ εηαηξείαο 

πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ έξγν κε κεγάιε επηηπρία πνπ αθνξά ζηελ 

κεηαηξνπή νρεκάησλ γηα ρξήζε απφ ηηο Έλνπιεο  Γπλάκεηο. Ζ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζεκαηνδνηεί 

ηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία απφ ηελ Δηαηξεία 

ηκήκαηνο ζηηο παξαγσγηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο  εμεηδηθεπκέλνπ  ζηελ παξαγσγή εμαξηεκάησλ θαη κεξψλ γηα 

ακπληηθά ζπζηήκαηα, ην νπνίν αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ 

εηψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ δηείζδπζε ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.     

 

5. Γξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλεξγείαο  

 

Ζ Δηαηξεία, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνίεζε ζηελ δηάξθεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη γεληθφηεξα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηεηξαεηία ελίζρπζε νπζηαζηηθά ηφζν ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα, φζν θαη ηηο ελ γέλεη 

νξγαληθέο δνκέο ηεο, κε απνηέιεζκα λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη λα επηηχρεη ηελ δηείζδπζή 

ηεο ζε πιένλ απαηηεηηθέο αγνξέο. Κηα απφ ηηο αγνξέο απηέο είλαη θαη ε αγνξά ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπλεξγαδφκελε κε ηηο κεγαιχηεξεο θαη πιένλ έγθπξεο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ έρεη επηηχρεη ζεκαληηθή δηείζδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα 

θσηνβνιηατθά θπξίσο ζπζηήκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 4% ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ, ην νπνίν θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ ζηελ παξνχζα 

ρξνληθή ζηηγκή, θαη πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη ξαγδαία αχμεζε ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ηεο 

πξντνληηθήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ επηδηψθεη ε Δηαηξεία. 
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6. Ππλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δηαηξείαο  

Ζ Δηαηξεία θαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2010 ζπλέρηζε κε ηαρείο ξπζκνχο 

ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε θηηξηαθέο επεθηάζεηο ζηηο λέεο 

ηδηφθηεηεο νηθνπεδηθέο ηεο εθηάζεηο.  

πγθεθξηκέλα βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ αλέγεξζεο ησλ λέσλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 10.791,92 ηεηξ. κέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα ππ. 

αξηζκ. 1273/2416/8.12.2009 άδεηα νηθνδνκήο αλέγεξζεο βηνκεραληθψλ θηηξίσλ ηεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ 

Άλσ Ιηνζίσλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ 

δηάξθεηα ηεο επφκελεο ηξηεηίαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε 

απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνο 

φθεινο ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ησλ κεηφρσλ απηήο.  

 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ B’ 

Θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο  

 

Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2010 είλαη νη 

αθφινπζνη:  

 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζηελ 

δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη δερζεί βαξχηαηα πιήγκαηα, κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηεη ν  Όκηινο, ε επειημία ηεο 

νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηνπ δνκήο ,ε πγηήο ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ δηάξζξσζε , ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ζπζηεκαηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ππνδνκψλ σο απνηέιεζκα ελφο 

επξχηαηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο βνεζνχλ ηνλ Όκηιν λα επηδεηθλχεη απμεκέλεο αληνρέο θαη αλακέλεηαη 

λα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

Θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη 

εηδηθφηεξα ε χθεζε πνπ πιήηηεη ηελ εγρψξηα αγνξά εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Οκίινπ, θαη εηδηθφηεξα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηξηθήο, θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηεο ζπξξηθλνχκελεο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο θαη ηεο πηζησηηθήο αζθπμίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εγρψξηα αγνξά επηδξά αξλεηηθά 

ζηελ δήηεζε θαη ζηηο παξαγγειίεο πνπ ιακβάλεη ν Όκηινο. Ο Όκηινο φκσο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ , 

πξνζαξκφζζεθε θαηάιιεια ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2009, φηαλ αληηκεηψπηζε γηα πξψηε θνξά ηελ 

έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη , φπσο δείρλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν , 

αληαπεμέξρεηαη ηεο θξίζεο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα , έρνληαο κάιηζηα ζηαζεξνπνηήζεη  ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπ ζηα απηά επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε αληίζηνηρε πεξίνδν. 
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εκεηψλεηαη πάλησο πσο ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο απηνχ, ε δηαλπνκέλε ρξήζε 

2010 ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθφ βαζκφ δπζθνιίαο θαη φπσο απνηππψλεηαη ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο νη επηπηψζεηο ζηηο επηδφζεηο ηνπ Οκίινπ, εμαθνινπζνχλ θαη παξακέλνπλ νξαηέο. Πάλησο πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ε κηθξή ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ Οκίινπ, ε ηζρπξή νξγαλσηηθή ηνπ ππνδνκή, ε 

πγηήο ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ δηάξζξσζε θαη ε ζεκαληηθή πνηνηηθή θαη πξντνληηθή ηνπ δηαθνξνπνίεζε ράξε 

ζην εχξνο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο πνπ δηαζέηεη απνηεινχλ ηα θχξηα εθφδηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζην κέηξν θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ,  

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ππφ εμέηαζεο πεξηφδνπ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ 

ζεηηθφ πξφζεκν (ελψ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο είρε πξνθχςεη αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα).  

 

Οη ζπλήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθνί θαη ινηπνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν Όκηινο θαη ηνπο νπνίνπο 

θηλδχλνπο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ β΄ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2010, είλαη 

θίλδπλνη αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο αγνξάο, πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο, επηηφθην, θίλδπλνο απνζεκάησλ, κείσζε δήηεζεο ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο). 

 

Δηδηθφηεξα:  

 

1. Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  

Ζ έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο εμαηξεηηθά ρακειή γηα ηνλ Όκηιν αθελφο κελ 

δηφηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ, αθεηέξνπ δε δηφηη δελ 

ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα. Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη 

παξαθνινπζνχληαη δηαξθψο νη ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη 

αμηνινγείηαη ε αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ, πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε θαη αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε 

2010 ηέηνηνο θίλδπλνο δελ είλαη νξαηφο.  

 

2. Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο 

Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο γηα ηνλ Όκηιν γεληθφηεξα, ν νπνίνο επηδξά επζέσο ζην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζεσξείηαη σο απνιχησο ειεγρφκελνο. Ζ χπαξμε ζρεηηθά ρακεινχ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (ν νπνίνο δαλεηζκφο 

κάιηζηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή ζηηγκή είλαη κφλν καθξνπξφζεζκνο γηα ηελ Δηαηξεία) ζε ζρέζε κε ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, απνηειεί ην νπζηαζηηθφ αληηζηάζκηζκα ζηνλ αλαθεξφκελν θίλδπλν, ν νπνίνο δελ είλαη 

νξαηφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010. Δπηπιένλ ελφςεη ηνπ φηη ν δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ είλαη βαζηθά ζπλδεδεκέλνο κε ην Euribor, ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ Euribor έρεη άκεζν ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία ή γεγνλφηα 

ηα νπνία λα ζπλεγνξνχλ ζε ηπρφλ επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Οκίινπ.     
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3. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Γελ δηαθαίλεηαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ν Όκηινο φζν θαη εηδηθφηεξα ε Δηαηξεία 

δηαζέηνπλ ηθαλά ηακεηαθά δηαζέζηκα. Δθφζνλ φκσο ε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλερηζζεί, ν Όκηινο 

πξνηίζεηαη λα ιάβεη πεξαηηέξσ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη νηαδήπνηε άιια 

κέηξα θξηζνχλ σο αλαγθαία (ελδεηθηηθά επηινγή επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο, κείσζε πξνζσπηθνχ θιπ.) 

ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ αλαγθαία θαη επαξθή ξεπζηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δεδνκέλνπ φηη ε γεληθφηεξε αζηάζεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαζηζηά 

δπζθνιφηεξε ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο άληιεζεο ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ. 

 

4. Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία θαη επξχηεξα ν Όκηινο εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ φηη νη πσιήζεηο ηνπο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πειάηεο κε ειεγκέλε απφ πιεπξάο θεξεγγπφηεηαο πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη κε 

ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη ζηαζεξή θαη καθξνρξφληα ζρέζε ζπλεξγαζίαο. Ζ ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πειαηψλ 

θαη κε ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα θαζψο θαη ηελ ιήςε ζρεηηθψλ εγγπήζεσλ φπνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ. Πάλησο ζην γεληθφηεξν θιίκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην νπνίν έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά 

θαη ηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ, ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο, θαζψο ε δηαζπνξά ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη επξεία, κε απνηέιεζκα ε ηπρφλ νηθνλνκηθή αδπλακία 

αληηκεηψπηζεο θαη εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ απηψλ, λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηα απνηειέζκαηα θαη λα έρεη 

άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία. 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Όκηινο παξαθνινπζεί δηαξθψο θαη ζπζηεκαηηθά ηηο επηδφζεηο θαη ελ γέλεη ηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ πειαηψλ ηνπ, ψζηε λα ελεξγεί, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ  πξνιεπηηθά, κε ζηφρν ηελ 

απνθπγή δεκηνπξγίαο επηζθαιεηψλ θαη αμηνινγεί αλά πειάηε ηα εθάζηνηε αλαγθαία πξνο ιήςε κέηξα 

(κείσζε ησλ εθηεινπκέλσλ παξαγγειηψλ, εγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο θιπ.), ζε θάζε δε 

πεξίπησζε ελφςεη ηεο έληαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο 

αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο θαη ηθαλφο λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.  

 

5. Θίλδπλνο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ  

Γελ δηαθαίλεηαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ελδερφκελνο ν ελ ιφγσ θίλδπλνο, θαζψο αθελφο κελ νη 

ηηκέο γλσξίδνπλ ζην έζραην ρξνληθφ δηάζηεκα κηα ζηαζεξή πνξεία, αθεηέξνπ δε ν ηξφπνο παξαγσγήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ήηνη ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά παξαγγειία, δίδεη ζε απηήλ ηελ δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο ησλ φπνησλ ηάζεσλ αλαηηκήζεσο. 

 

6. Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ εγρψξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο 

Ζ θαζεηνπνηεκέλε κνξθή ηνπ Οκίινπ, ε επέιηθηε δνκή ηνπ θαζψο θαη νη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ δηαζέηεη, 

ηνπ επηηξέπνπλ λα αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηφζν απφ ηελ 

εγρψξηα αγνξά φζν θαη απφ ηελ αιινδαπή. Ο Όκηινο θαηαθέξλεη λα δηαθνξνπνηείηαη πξντνληηθά απφ ηνλ 

πθηζηάκελν αληαγσληζκφ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζπληεινχλ ε πνηφηεηα ησλ 
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παξαγνκέλσλ απφ ηνλ Όκηιν πξντφλησλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ηφζν ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πειαηψλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο δελ αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. 

 

7. Θίλδπλνο εμαξηήζεσο ηεο Δηαηξείαο απφ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο έρεη αληηκεησπηζζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν γεληθφηεξα ζηελ δηάξθεηα 

ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ 

ηνπο θαη ηεο πξνζπάζεηαο νξζνινγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλνκήο ησλ πσιήζεσλ ηνπο ηφζν 

αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη αλά πειάηε. Πιελ φκσο θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή 

ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ππαξθηφο θαη αξθεηά ζεκαληηθφο , θαζψο κε δεδνκέλε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απηήο, ηδίσο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ 

ηζρπξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνκέο, ν Όκηινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε επαλαμηνιφγεζε αξθεηψλ εμ 

απηψλ θαη φπνπ θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα πεξηνξίδεη ηελ φπνηα δηαζπνξά ηνπ πειαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ 

αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηα απνηειέζκαηά ηνπ θαη δε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πσιήζεψλ ηνπ, πξνο 

απνθπγή εθζέζεσο ζε θηλδχλνπο επηζθαιεηψλ. 

 

8. Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ. Ζ Δηαηξεία πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν απηφ δίδνληαο έκθαζε ζην φηη δελ παξάγεη 

ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ πξντφλ, αιιά είλαη ηξνθνδφηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο άιισλ βηνκεραληψλ 

παξαγσγήο πνηθίισλ πξντφλησλ. Πεξαηηέξσ ε Δηαηξεία ιφγσ ηεο αλεπηπγκέλεο επειημίαο θαη ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ηελ δηαθξίλεη, δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηεηζδχεη θαηά πεξίπησζε ζε λένπο 

ηνκείο κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ, δπλαηφηεηα ηελ νπνία αμηνπνίεζε ήδε ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ α‟ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Πάλησο ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο αξθεηά 

ζεκαληηθφο, θαζψο απνηειεί ηελ βαζηθή αηηία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία νπζηαζηηθήο απμήζεσο ησλ 

εζφδσλ ηνπ Οκίινπ ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ρξήζεο 2010 (01.01.2010-30.06.2010), ηάζε 

ε νπνία αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ.  

 

9. Θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ   

Γελ πθίζηαηαη πξνο ην παξφλ ηέηνηνο θίλδπλνο θαζψο ν Όκηινο δεκηνπξγεί ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

απφιπηε επηηπρία θαη ζε κφληκε βάζε. Ζ αληίζηνηρε ξεπζηφηεηα δηαηεξείηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, 

πιελ φκσο, φπσο πξνειέρζε, εάλ ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλερηζζεί, ν Όκηινο ζα πξέπεη λα ιάβεη πεξαηηέξσ 

κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ ξεπζηφηεηα απηή ζε ηθαλνπνηεηηθά 

θαη αζθαιή, γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπ επίπεδα.    
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ΔΛΝΡΖΡΑ Γ΄  

Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ, (ζπλδεφκελα κέξε) φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο  Ινγηζηηθφ 

Πξφηππν 24 θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελ ιφγσ Δλφηεηα πεξηιακβάλνληαη: 

(α) νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην 

πξψην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2010 (01.01.2010-30.06.2010) θαη νη νπνίεο επεξέαζαλ νπζηαζηηθά 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο  θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, 

(β) νη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία εηήζηα Έθζεζε (φπσο πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δηήζηα Οηθ. Έθζεζε ρξήζεσο 

2009) νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο 

επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2010. 

 

εκεηψλνπκε φηη ε αλαθνξά ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο ε νπνία αθνινπζεί,  πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

(α) ην πνζφ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ, 

(β) ην αλεμφθιεην ππφινηπφ ηνπο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ (30.06.2010), 

(γ) ηε θχζε ηεο ζρέζεσο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ µε ηελ Δηαηξεία θαζψο θαη 

(δ) ηπρφλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, κφλνλ φκσο εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη νπζηψδεηο θαη δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 23.206,25 29.599,65

Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 530,10 2,00

Ξσιήζεηο παγίσλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 25.000,00 0,00

Αγνξέο παγίσλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαηηήζεηο 

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 118.676,59 166.265,64

πνρξεψζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Ξαξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ζηειέρε ηεο εηαηξείαο

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο          248.746,11 344.045,27 248.746,11 344.045,27

πλαιιαγέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο          246,00 423,50 246,00 423,50

Πχλνιν 248.992,11 344.468,77 248.992,11 344.468,77

30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                           0,00 503,97 0,00 503,97

Τπνρξεψζεηο πξφο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                        25.940,98 132.933,97 25.940,98 132.933,97

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο

 

 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ ζεκεηψλεηαη φηη: 

 Σν κνλαδηθφ ζπλδεδεκέλν πξνο ηελ Δηαηξεία λνκηθφ πξφζσπν είλαη ε Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (ζπγαηξηθή), ε νπνία 

εδξεχεη ζηνλ Γήκν Θαιιηζέαο Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

67%.  

 Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ή πηζησηηθέο ελ γέλεη  δηεπθνιχλζεηο  ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 

ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο (θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο). 

 Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα 2 αθνξνχλ ακνηβέο γηα ηηο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο-

εξγαζία πνπ παξέρνπλ ζηελ Δηαηξεία, θαη ζπλαιιαγέο ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απηήο θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν, θαη αλαιχνληαη εηδηθφηεξα σο 

αθνινχζσο:  

 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο   (Αλάιπζε Ξίλαθα 2)       

Εκτελεστικά μέλη 91.290,63 5.102,49 0,00 96.393,12

Μη Εκτελεστικά μέλη 26.700,00 0,00 0,00 26.700,00

Διευθυντικά στελέχη 102.712,25 22.940,74 246,00 125.898,99

Σύνολα 220.702,88 28.043,23 246,00 248.992,11

Εκτελεστικά μέλη 91.290,63 5.102,49 0,00 96.393,12

Μη Εκτελεστικά μέλη 26.700,00 0,00 0,00 26.700,00

Διευθυντικά στελέχη 102.712,25 22.940,74 246,00 125.898,99

Σύνολα 220.702,88 28.043,23 246,00 248.992,11

Ανεξόθληηο ςπόλοιπο απαηήζεων -ςποσπεώζεων ( 30.6.2010)

Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο

Εκτελεστικά μέλη 0,00 5.314,62 0,00 5.314,62

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

Διευθυντικά στελέχη 0,00 20.626,36 0,00 20.626,36

Σύνολα 0,00 25.940,98 0,00 25.940,98

Ν ΝΚΗΙΝΠ  Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ  

Σςναλλαγέρ και αμοιβέρ διεςθςνηικών ζηελεσών και μελών ηηρ 

διοίκηζηρ

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρ Λοιπέρ ζςναλλαγέρ Σύνολο

Σςναλλαγέρ και αμοιβέρ διεςθςνηικών ζηελεσών και μελών ηηρ 

διοίκηζηρ

Ξεξίνδνο 1/1-30/6/2010

Αμοιβέρ-Μιζθοί

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρ

Ξεξίνδνο 1/1-30/6/2010

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ     

Λοιπέρ ζςναλλαγέρ

Ν ΝΚΗΙΝΠ       

Αμοιβέρ-Μιζθοί

Σύνολο

 

 

 Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δελ πεξηέρνπλ θαλέλα ηδηαίηεξν ή εμαηνκηθεπκέλν γλψξηζκα, ην νπνίν ζα 

θαζηζηνχζε επηβεβιεκέλε ηελ πεξαηηέξσ θαη αλά ζπλδεδεκέλν πξφζσπν αλάιπζε απηψλ. 
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 Πιελ ησλ σο άλσ ακνηβψλ δελ πθίζηαληαη άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ελ ιφγσ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.   

 Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπλαιιαγή ε νπνία λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο θαη πέξαλ ησλ ζπλήζσλ 

φξσλ ηεο αγνξάο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ αλαιπηηθψο παξαηηζέκελα ζηνηρεία νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

δηαηεξνχληαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, ελψ δελ ζπλαληάηαη νπζηαζηηθή δηαθχκαλζε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ 

έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, νχηε ππάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία λα ζπληζηνχλ νπζηψδε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ χςνπο  θαη ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 

θαη ζπλαθφινπζα νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δελ επεξεάδνπλ νπζησδψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο.    

 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Γ΄  

Κεηνρηθφ Θεθάιαην - Ίδηεο κεηνρέο  

 

1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζήκεξα θαη κεηά απφ ηελ αχμεζε πνπ απνθαζίζζεθε απφ 

ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2010  (ε νπνία αχμεζε θαη ζπλαθφινπζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ Θ2-6596/28.7.2010 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο) ζην πνζφ ησλ 9.450.000,00 Δπξψ, 

είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 10.500.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο 0,90 Δπξψ εθάζηεο. Όιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο.  

2. Δθηφο ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ ππάξρεη απφ ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε έθδνζεο ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ πνπ 

έρεη ζπλαθζεί κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ., γηα ηελ κε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θάησ ηνπ 34% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, δελ ππάξρνπλ 

νηνπδήπνηε άιινπ είδνπο πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  

3. Οη ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010 έρνπλ σο αθνινχζσο:  

α) «MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (ζπγαηξηθή), ζηελ 

νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 67% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

 

Πεξαηηέξσ νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο 

Δηαηξείαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ λ. 3556/2007 είλαη νη αθφινπζεο:  

 Βαζηιηθή Θσζηνπνχινπ: 1.341.450 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 12,78%),  

 Αζελά Θσζηνπνχινπ: 1.350.000 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 12,86%), 

 ππξίδσλ Γειέλδαο: 1.170.979 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 11,15%), 

 Γεκήηξηνο Θσζηφπνπινο: 752.555 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 7,17%). 

4. Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο, νη νπνίεο παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  
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5. Γελ πθίζηαληαη γλσζηνί ζηελ Δηαηξεία πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ ζε θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο.  

6. Γελ έρνπλ πεξηέιζεη εηο γλψζε ηεο Δηαηξείαο ηπρφλ ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 

πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

7. Αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο 

θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ απηήο, δελ πθίζηαληαη θαλφλεο νη νπνίνη 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

8. Γελ πθίζηαηαη εηδηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 

2190/1920.  

9. Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζεκαληηθή ζπκθσλία ζπλαθζείζα απφ ηελ Δηαηξεία, ε νπνία λα ηίζεηαη ζε ηζρχ, 

ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.  

10. Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

απηήο ή ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία λα πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο 

βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο νηαζδήπνηε δεκφζηαο πξφηαζεο. 

11. Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο, νχηε έρεη ιεθζεί νηαδήπνηε απφθαζε απφ αξκφδην φξγαλν ηεο 

Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ εθ κέξνπο ηεο. Οπδεκία ζπγαηξηθή ή ζπγγελήο 

επηρείξεζε θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο.     

 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Δ΄ 

Δμέιημε-επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο – Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ  

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη κηα νξζή θαη ζπλνπηηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

Ζ απεηθφληζε απηή ιακβάλεη ρψξα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρεηαη κηα ηζνξξνπεκέλε θαη πεξηεθηηθή 

αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζεκάησλ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην κέγεζνο θαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Δπίζεο ζην ηέινο ηεο ζρεηηθήο απεηθφληζεο 

παξαηίζεληαη θαη νξηζκέλνη δείθηεο (ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε), νη νπνίνη αμηνινγνχληαη σο ρξήζηκνη γηα 

ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ.  

 

1. Δμέιημε - επηδφζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο 

 

Ζ πνξεία ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

δηεηίαο 2008-2009 θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010 θαη αληίζηνηρα ηνπ 2009 

έρεη σο εμήο: 
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Ν ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2008 31.12.2009 30.6.2009 30.6.2010

χλνιν ελεξγεηηθνχ 47.279,05 42.507,75 43.389,25 43.804,13

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 29.109,14 28.355,18 28.928,57 28.514,39

Θχθινο εξγαζηψλ 27.012,96 17.448,91 8.460,78 9.794,33

Κηθηά θέξδε 4.921,61 1.454,28 913,13 1.293,02

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ 2.483,91 -788,43 -142,83 244,58

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 1.890,63 -753,96 -180,58 159,21

Πε ρηιηάδεο επξψ

 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31.12.2008 31.12.2009 30.6.2009 30.6.2010

χλνιν ελεξγεηηθνχ 39.929,16 36.300,61 38.051,77 36.767,62

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 28.146,07 27.283,08 28.009,28 27.311,83

Θχθινο εξγαζηψλ 19.792,27 12.163,63 6.358,88 6.081,43

Κηθηά θέξδε 3.525,26 668,00 655,49 711,19

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ 1.852,70 -953,07 -99,05 49,89

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 1.486,12 -863,00 -136,79 28,75

Πε ρηιηάδεο επξψ

 

 

ε επίπεδν πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο νη επηδφζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο αλσηέξσ πεξηφδνπο 

απεηθνλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2008 31.12.2009 30.6.2009 30.6.2010

χλνιν ελεξγεηηθνχ 11,75% -10,09% -8,79% 0,96%

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 2,03% -2,59% 1,02% -1,43%

Θχθινο εξγαζηψλ 14,93% -35,41% -45,65% 15,76%

Κηθηά θέξδε -0,17% -70,45% -73,36% 41,60%

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ -8,80% -131,74% -106,36% 271,24%

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -7,31% -139,88% -111,16% 188,17%  

 

 

 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31.12.2008 31.12.2009 30.6.2009 30.6.2010

χλνιν ελεξγεηηθνχ 8,28% -9,09% 4,82% -3,37%

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 0,77% -3,07% 2,66% -2,49%

Θχθινο εξγαζηψλ 11,12% -38,54% -47,72% -4,36%

Κηθηά θέξδε -9,49% -81,05% -1,87% 8,50%

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ -18,22% -151,44% -89,61% 150,37%

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -14,00% -158,07% -84,15% 121,02%  

 

Θαησηέξσ παξαηίζεληαη νξηζκέλα πνζά θαη αξηζκνδείθηεο αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο 2008-2009 θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ 2010 θαη αληίζηνηρα ηνπ 2009. 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2008 31.12.2009 30.6.2009 30.6.2010

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ,Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 4.130,73 703,75 648,09 765,24

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) 8,53% -2,78% -0,99% 1,72%

Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) 5,25% -1,85% -0,66% 1,12%

Πε ρηιηάδεο επξψ
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Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31.12.2008 31.12.2009 30.6.2009 30.6.2010

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ,Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 3.012,01 188,11 492,23 396,65

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) 6,58% -3,49% -0,71% 0,37%

Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) 4,64% -2,63% -0,52% 0,27%

Πε ρηιηάδεο επξψ

 

εκείσζε: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμακεληαίσλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο έρεη γίλεη αλαγσγή απηψλ ζε 

εηήζηα βάζε. 

πγθεθξηκέλα θαη κε βάζε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ζεκεηψλνληαη ηα θάησζη: 

 

Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ 

Σν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηελ 30.06.2010 αλήιζε ζε 43.804,13 ρηι. Δπξψ 

θαη 36.767,62 ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο νξηαθή αχμεζε  θαηά 3,05% θαη 1,29 % αληίζηνηρα ζε 

ζρέζε κε ηα κεγέζε ηεο 31.12.2009 νθεηιφκελε θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ (αχμεζε απαηηήζεσλ θαη απνζεκάησλ). 

 

Ίδηα θεθάιαηα 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηελ 30.06.2010 αλήιζαλ ζε 28.514,39 ρηι. Δπξψ θαη 

27.311,83  ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο νξηαθή αχμεζε  θαηά 0,56% θαη 0,11% αληίζηνηρα ζε 

ζρέζε κε ηα κεγέζε ηεο 31.12.2009, νθεηιφκελε ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 65,10 % θαη 74,28 % ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ αληίζηνηρα. 

 

Θχθινο εξγαζηψλ 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζεκείσζε αχμεζε ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαηά 15,76% θαη 

νξηαθή κείσζε ζε επίπεδν κεηξηθήο θαηά 4,36% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εμάκελε πεξίνδν. Ζ 

αλσηέξσ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο πηψζεο 

ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ αιιά θπξίσο ηεο κεησκέλεο δήηεζεο βαζηθψλ πειαηψλ 

ηεο εηαηξείαο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξάηεζε θαη επηθξαηεί ζηελ εγρψξηα 

αγνξά θαζψο θαη ζηελ ζεκαληηθή θαη ζπλερηδφκελε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πνπ πιήηηεη ηελ αγνξά ιφγσ ηεο 

ππάξρνπζαο θξίζεο. 

 

Κηθηά θέξδε 

Σα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξνπζίαζαλ αχμεζε θαη αλήιζαλ ζε 1.293,02 ρηι. επξψ θαη 

711,19 ρηι. επξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 41,60% θαη 8,50% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πξνεγνχκελε πεξίνδν. Ζ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο νθείιεηαη ζηα κέηξα πνπ 

έιαβε ν Όκηινο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ δπλαηφηεηα ζρεηηθψλ 

πξνζαξκνγψλ ζηηο ηηκέο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ . 

 Ζ πεξηνξηζκέλε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο ηεο κεηξηθήο ζε ζρέζε κε ηνλ 

Όκηιν νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ρακειέο ηηκέο πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ιφγσ ηεο επηζεηηθήο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ ιήςε θαη εθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ 
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παξαγγειηψλ , σο αλαγθαία αληηζηαζκηζηηθή ελέξγεηα έλαληη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο δήηεζεο 

απνηέιεζκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ αγνξά . 

 

Θέξδε πξν θφξσλ  

Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλέθακςαλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν θαη δηακνξθψζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε θέξδε 244,58 ρηι. επξψ θαη 49,89 ρηι. επξψ 

αληίζηνηρα, έλαληη δεκηψλ 142,83 ρηι. επξψ θαη 99,05 ρηι. επξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν (Α΄εμάκελν) ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009 ,σο άκεζν απνηέιεζκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γεληθφηεξα.   

 

Θέξδε κεηά απφ θφξνπο 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλήιζαλ ζε θέξδε 159,21 ρηι. 

επξψ θαη 28,75 ρηι. επξψ αληίζηνηρα, έλαληη δεκηψλ 180,58 ρηι. επξψ θαη 136,79 ρηι. επξψ αληίζηνηρα ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν . 

 

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(ΔΒΗΡDA) 

Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο 

δηακνξθψζεθαλ ζην α΄ εμάκελν ηνπ 2010 ζε 765,24 ρηι. επξψ θαη 396,65 ρηι. επξψ αληίζηνηρα,  έλαληη 

648,09 ρηι. επξψ θαη 492,23 ρηι. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζηνλ Όκηιν θαηά 

18,08% θαη κείσζε ζηελ Δηαηξεία θαηά 19,42%, παξακέλνληαο ζε ζεηηθφ πξφζεκν, ελ κέζσ ηεο χθεζεο 

πνπ πιήηηεη ηελ αγνξά , γεγνλφο πνπ απνηειεί βαζηθή επηδίσμε θαη ζηφρν ηεο Δηαηξείαο. 

 

Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 1.191,94 ρηι. επξψ θαη 813,14 ρηι. επξψ 

αληίζηνηρα, έλαληη 1.174,96 ρηι. επξψ θαη 931,12 ρηι. επξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, 

παξνπζηάδνληαο πνζνζηηαία αχμεζε θαηά 1,45% ζηνλ Όκηιν ιφγσ ησλ πξφζζεησλ πξνβιέςεσλ γηα 

επηζθαιείο πειάηεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη πνζνζηηαία κείσζε 12,67% ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, 

απνηέιεζκα ηεο εθινγίθεπζεο θαη επαλαμηνιφγεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δαπαλψλ ηεο . 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζεκείσζαλ 

κείσζε θαη αλήιζαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε 12,17% θαη 13,37%, έλαληη 13,89% θαη 14,64% ζην πξψην 

εμάκελν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα, σο απνηέιεζκα γεληθφηεξα 

ηεο πνιηηηθήο πεξηνξηζκνχ ησλ εμφδσλ ηνπ Οκίινπ. Λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ δαπαλψλ 

πξνζσπηθνχ ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

51,59% θαη ησλ απνζβέζεσλ ζην 12,71% . 
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Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα, Έμνδα  

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 43,94 ρηι. 

επξψ θαη 31,96 ρηι. επξψ αληίζηνηρα, ηα δε ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλήιζαλ ζε 123,12 ρηι. επξψ θαη 

44,43 ρηι. επξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε θαηά 41,00% θαη 56,45% αληίζηνηρα 

απνηέιεζκα ηεο πησηηθήο πνξείαο ησλ επηηνθίσλ παξά ηελ αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ (spread) ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηεο κε αλαγθαηφηεηαο γηα άληιεζε θαη ιήςε λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ – 

θπξίσο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία - ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο ηθαλνπνηεηηθήο ηακεηαθήο επάξθεηαο πνπ δηαζέηεη.  

 

 

2. Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ  

Θαησηέξσ παξαηίζεληαη νξηζκέλνη βαζηθνί αξηζκνδείθηεο, ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε, πνπ άπηνληαη ησλ 

βαζηθψλ επηδφζεσλ, ηεο ζέζεσο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΓΔΗΘΡΔΠ ΟΔΠΡΝΡΖΡΑΠ 30/6/2010 30/6/2009 31/12/2009 31/12/2008

Θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 

Θπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

1,82 1,89 1,72 1,65

Άκεζε Ρεπζηφηεηα
Γηαζέζηκα/ Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο
0,29 0,40 0,37 0,19

Κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο Απαηηήζεσλ  πειαηψλ Απαηηήζεηο *365/Πσιήζεηο 163,56 159,70 168,22 139,63

Κέζε πεξίνδνο πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ Πξνκεζεπηψλ
Πξνκεζεπηέο * 365 / Θφζηνο 

πσιήζεσλ
99,43 60,70 75,26 72,81

ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  30/6/2010 30/6/2009 31/12/2009 31/12/2008

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Παγίσλ Πσιήζεηο / Πάγηα 0,71 0,60 0,63 0,94

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Δλεξγεηηθνχ Πσιήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,45 0,39 0,41 0,57

ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  30/6/2010 30/6/2009 31/12/2009 31/12/2008

Πσιήζεηο πξνο θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο Πσιήζεηο / Θ.Θ.Θ. 2,73 2,01 2,29 3,26

Κηθηφ θέξδνο Κηθηά Θέξδε / Πσιήζεηο 13,20% 10,79% 8,33% 18,22%

Ιεηηνπξγηθφ Πεξηζψξην ΘΠΣΦ/Πσιήζεηο 3,31% 0,35% -3,00% 10,65%

Πεξηζψξην Θαζαξνχ θέξδνπο ΘΚΦ / Πσιήζεηο 1,63% -2,13% -4,32% 7,00%

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ ΘΚΦ /χλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,73% -0,42% -1,77% 4,00%

ΓΔΗΘΡΔΠ ΚΝΣΙΔΠΖΠ  30/6/2010 30/6/2009 31/12/2009 31/12/2008

Γείθηεο Υξένπο
χλ. Τπνρξεψζεσλ / χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ
34,90% 33,33% 33,29% 38,43%

Γείθηεο Υξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα
χλ. Τπνρξεψζεσλ /  Ίδηα 

Θεθάιαηα
53,62% 49,99% 49,91% 62,42%

O ΝΚΗΙΝΠ

ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ 
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ΓΔΗΘΡΔΠ ΟΔΠΡΝΡΖΡΑΠ 30/6/2010 30/6/2009 31/12/2009 31/12/2008

Θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 

Θπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

2,90 2,85 2,76 2,50

Άκεζε Ρεπζηφηεηα
Γηαζέζηκα/ Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο
0,68 0,88 1,02 0,45

Κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο Απαηηήζεσλ  πειαηψλ Απαηηήζεηο *365/Πσιήζεηο 139,79 141,45 129,34 123,91

Κέζε πεξίνδνο πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ Πξνκεζεπηψλ
Πξνκεζεπηέο * 365 / Θφζηνο 

πσιήζεσλ
65,21 25,78 37,72 49,42

ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  30/6/2010 30/6/2009 31/12/2009 31/12/2008

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Παγίσλ Πσιήζεηο / Πάγηα 0,47 0,48 0,47 0,73

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Δλεξγεηηθνχ Πσιήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,33 0,33 0,34 0,50

ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  30/6/2010 30/6/2009 31/12/2009 31/12/2008

Πσιήζεηο πξνο θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο Πσιήζεηο / Θ.Θ.Θ. 1,86 1,61 1,75 2,48

Κηθηφ θέξδνο Κηθηά Θέξδε / Πσιήζεηο 11,69% 10,31% 5,49% 17,81%

Ιεηηνπξγηθφ Πεξηζψξην ΘΠΣΦ/Πσιήζεηο 1,03% -0,43% -6,93% 9,75%

Πεξηζψξην Θαζαξνχ θέξδνπο ΘΚΦ / Πσιήζεηο 0,47% -2,15% -7,09% 7,51%

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ ΘΚΦ /χλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,08% -0,36% -2,38% 3,72%

ΓΔΗΘΡΔΠ ΚΝΣΙΔΠΖΠ  30/6/2010 30/6/2009 31/12/2009 31/12/2008

Γείθηεο Υξένπο
χλ. Τπνρξεψζεσλ / χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ
25,72% 26,39% 24,84% 29,51%

Γείθηεο Υξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα
χλ. Τπνρξεψζεσλ /  Ίδηα 

Θεθάιαηα
34,62% 35,85% 33,05% 41,86%

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ 

 

 

εκείσζε: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμακεληαίσλ δεηθηψλ φπνπ απαηηείηαη έρεη γίλεη αλαγσγή απηψλ ζε 

εηήζηα βάζε. 

 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΡ΄ 

Πεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010 θαη κέρξη ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζεο  

 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 

(01.01.2010-30.06.2010) θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ηα νπνία λα είλαη 

άμηα ηδηαίηεξεο κλείαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαησηέξσ . 

 

Α)  Ππκκεηνρή ζηε ζχζηαζε ηεο ΒΗΞΑΛΝΡ Αζπξνπχξγνπ  

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αλαθνίλσζε ηελ ζπκκεηνρή ηεο σο ηδξπηηθφ κέινο ζηελ ζχζηαζε ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΦΟΡΔΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΟΤ ΠΑΡΘΟΤ (ΒΗ.ΠΑ.) ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΛΟΣΗΟ ΣΟΚΔΑ 



 

 21 

ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΒΗΠΑΛΟΣ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Α.Δ.», ηεο νπνίαο ην Θαηαζηαηηθφ 

εγθξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο ηελ 27.7.2010. Ο ζθνπφο ηεο ζπζηαζείζαο σο άλσ 

Δηαηξείαο είλαη λα απνηειέζεη ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηεο Βηνκεραληθήο Δπηρεηξεκαηηθήο Πεξηνρήο (Β.Δ.ΠΔ.) 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2545/1997, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη ησλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηνχ 

εθδνζεηζψλ απνθάζεσλ θαη ινηπψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, θαη λα επηδηψμεη ηελ ίδξπζε, έγθξηζε, κειέηε 

θαη θαηαζθεπή φισλ ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο ηνπ Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ ζην Λφηην Σνκέα (λνηίσο 

ηεο Ιεσθφξνπ ΛΑΣΟ) ηεο Βηνκεραληθήο Εψλεο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ, εθηάζεσο 2.000 πεξίπνπ 

ζηξεκκάησλ, ζηελ νπνία νη κέηνρνί ηεο είλαη ηδηνθηήηεο γεο θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Σν αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο λέαο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 506.105,00 Δπξψ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο 

MEVACO δηακνξθψλεηαη ζε πνζνζηφ 13,16%. ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο λέαο Δηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ θαη 

άιια λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα –ηδηνθηήηεο γεο θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο σο άλσ πεξηνρήο 

(λφηηνο ηνκέαο ηεο Βηνκεραληθήο Εψλεο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ), φπσο ελδεηθηηθψο ΚΠΖΣΡΟ 

ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ Α.Δ.Β.Δ., CYCLON HELLAS A.E., ΓΗΑΘΗΛΖΗ Α.Δ., ΘΟΦΗΛΑ Α.Δ., ΘΟΛΦΗΙ Α.Δ., ΔΚΔΘ 

Α.Δ., DRUCKFARBEN A.E. θ.α.)  

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο λέαο θαηά ηα αλσηέξσ Δηαηξείαο ζα είλαη ν εθάζηνηε Γήκαξρνο 

Αζπξνπχξγνπ.  

Ζ λέα Δηαηξεία κεηαμχ άιισλ ζα νινθιεξψζεη ζην πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα φιεο ηηο απαξαίηεηεο  

ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ΒΗ.ΠΑ., ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο, ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαζψο θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ κειεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνζηήξημεο ηνπ 

ΒΗ.ΠΑ. Γεληθφηεξα δε, ζα αλαιάβεη θάζε αξκνδηφηεηα, ππνρξέσζε ή επζχλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηεο Β.Δ.ΠΔ.                           

 

Β) Γηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ λέα νλνκαζηηθή ηνπο αμία   

Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο , πνπ απνθαζίζζεθε απφ ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2010 θαη ε νπνία πινπνηείηαη  κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο  απφ 0,60 Δπξψ ζε 0,90 Δπξψ θαη είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο εγθξίζεθε απφ ηo Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο (σο πξνο ην ζθέινο ηεο ηξνπνπνηήζεσο)  κε ηελ κε αξηζκφ 

Θ2-6596/28.7.2010 απφθαζή ηνπ. Ζ Δπηηξνπή Δηζαγσγψλ θαη Δηαηξηθψλ Πξάμεσλ ηνπ Υ.Α. θαηά ηελ 

ζπλεδξίαζε απηήο ηεο 4εο Απγνχζηνπ 2010 ελεκεξψζεθε γηα ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.3.5.2. ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ 

Υ.Α. απφ ηελ 10ε Απγνχζηνπ 2010 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υ.Α. κε ηε λέα 

νλνκαζηηθή αμία 0,90 Δπξψ αλά κεηνρή.  

 

 

 

 



 

 22 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Ε΄ 

Ξξνβιεπφκελε πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δηαηξείαο γηα ην β’ εμάκελν 2010 

 

Σν 2010 ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κία εμαηξεηηθά δχζθνιε ρξνληά, θαζφζνλ ε παγθφζκηα θξίζε 

πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, επεξεάδεη θαη ηελ ειιεληθή αγνξά, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο κέρξη ηψξα εμειίμεηο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, νη εμειίμεηο είλαη αδχλαηνλ λα πξνβιεθζνχλ θαη 

ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηελ πνξεία ηεο αγνξάο, δεδνκέλσλ ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο φπσο είλαη επλφεην κηα επηρείξεζε δελ δχλαηαη λα δηακνξθψζεη, 

νχηε λα επέκβεη ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Παξά ηαχηα ε Γηνίθεζε επηθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο 

αθελφο ζηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, κέζσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ ηεο, αθεηέξνπ ζηελ θαηά ην δπλαηφλ ελίζρπζε ηεο 

ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά θαζψο θαη ηελ δηείζδπζή ηεο ζε λέεο αγνξέο πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα αληεπεμέιζεη 

κε επηφηεξν ηξφπν ζηελ θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ αγνξά, ζηξαηεγηθή ε νπνία φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο απνδίδεη ήδε θαξπνχο . 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ γηα ην β΄ εμάκελν ηεο ρξήζεο 2010 (01.07.2010-31.12.2010) εμαθνινπζεί λα 

θηλείηαη ζηνπο ίδηνπο άμνλεο θαη εηδηθφηεξα δηαζέηεη ακπληηθφ αιιά θαη επηζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα: 

- δηαζθάιηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ ζεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε δηαηήξεζε ηνπ ξπζκνχ πεξηνξηζκνχ φζν 

είλαη δπλαηφλ ησλ δαπαλψλ, πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θαη αθξαίεο αθφκε 

θαηαζηάζεηο,  

- δηαξθή αλαδήηεζε λέσλ πεδίσλ δξάζεο, κε εθκεηάιιεπζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα εηζέξρεηαη ζε 

λένπο ηνκείο ιφγσ ηεο πνιπζρηδνχο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηάο ηεο θαη ηεο επειημίαο ηεο,  

- επίηεπμε λέσλ ζπκθσληψλ κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κε θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξίεο ζηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, 

- επηβξάδπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ ηεο κέρξη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

αγνξάο. 

-δηαηήξεζε ηεο επέιηθηεο δνκήο κε ειάρηζηα επίπεδα management , ψζηε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

θαηάιιειεο εθάζηνηε ζρεκαηνπνίεζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη.  

 

 Πάλησο παξά ην γεγνλφο πσο νη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ην β΄ εμάκελν ηεο ρξήζεο 2010 (01.07.2010-

31.12.2010) ζηεξίδνληαη ζε κάιινλ δπζκελή ζελάξηα θαη ζπκβαδίδνπλ ζην γεληθφηεξν αξλεηηθφ θιίκα θαη 

ηελ απαηζηνδνμία πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ 

θιίκαηνο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ ΔΒΗΣDA πνπ εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2010 θαη δηαηεξεί ηελ αηζηνδνμία ηεο γηα 

νκαιή έμνδν απφ ηελ παξνχζα δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία κε ηηο ιηγφηεξεο θαηά ην δπλαηφλ απψιεηεο.   
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Όζνλ αθνξά ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία  MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ , παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία 

είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ πσιήζεσλ φζν θαη ησλ πξννπηηθψλ, ε ζηξαηεγηθή 

πνπ ζα αθνινπζεζεί ζπκβαδίδεη κε απηή ηεο κεηξηθήο. πγθεθξηκέλα αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί ε 

επηηπρεκέλε  πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο ησλ απσιεηψλ ζηηο πσιήζεηο ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ ιφγσ θαη ηεο 

κεγάιεο κείσζεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε λέα πξντφληα φπσο είλαη ην boiler ιεβεηνζηαζίνπ πνπ 

παξνπζηάδεη έληνλν αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θπζηθφ αέξην ,ε πεξαηηέξσ 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζην θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα 

δηείζδπζήο ηεο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Πάλησο θαη ε MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ παξακέλεη ζε 

ακπληηθή ηξνρηά κε επηζεηηθή δξαζηεξηνπνίεζε σο πξνο ηηο πσιήζεηο θαη ηα λέα πξντφληα.  

 

Αζπξφππξγνο,  27  Απγνχζηνπ 2010 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

Γεκήηξηνο Θσζηφπνπινο 

 

 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ 

 

Βεβαηψλεηαη φηη, ε αλσηέξσ εμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη απφ 20 

ζειίδεο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Δπηζθφπεζεο πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 27.08.2010 

 

Αζήλα, 27 Απγνχζηνπ 2010 

Ο ΟΡΘΩΣΟ ΔΙΔΓΘΣΖ ΙΟΓΗΣΖ 

 

 

εξαθείκ Γ. Καθξήο   

Α.Κ. .Ο.Δ.Ι. 16311 

.Ο.Ι. α ε ν ε 

 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Α.Κ. ΟΔΙ 125 
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Γ. Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο 

 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο  

«MEVACO ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

 

 

Δηζαγσγή 

 
Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηεο «MEVACO ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (ε 

Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2010 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη 

ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Πξφηππν 

«Γ.Ι.Π.» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

 
Δχξνο Δπηζθφπεζεο 

 
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 

ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο 

νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 

δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά 

ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο 

είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ 

θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ 

αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά 

ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

 
Ππκπέξαζκα 

 
Κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. 34. 
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Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ 
 
Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

Αζήλα, 27 Απγνχζηνπ 2010 

Ο  Οξθσηφο  Διεγθηήο  Ινγηζηήο 

 

Καθξήο Γ. εξαθείκ 

Α.Κ .Ο.Δ.Ι 16311 

 

 

 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Κ .Ο.Δ.Ι 125 
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Γ. Ππλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  

 

Γ.1 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε 0ηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Πεκ. 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.1 27.594.146,63 27.645.071,03 25.998.850,70 26.073.394,02 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 215.745,12 260.486,52 212.790,06 258.715,08 

Δπελδχζεηο ε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο  0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 
Ινηπέο  Δπελδχζεηο 6.3 66.623,43 19.903,43 66.623,43 19.903,43 
Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 21.652,78 21.187,78 13.906,78 13.906,78 

27.898.167,96 27.946.648,76 26.782.903,42 26.856.651,76 

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηθά Πηνηρεία

Απνζέκαηα 6.4 3.376.987,91 2.852.401,50 2.432.045,64 2.023.900,10 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 6.5 8.777.916,91 8.041.650,85 4.658.268,76 4.310.187,38 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 6.6 1.182.386,56 1.005.514,06 501.315,26 501.468,10 

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 65.602,51 62.852,32 65.602,51 62.852,32 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2.503.069,81 2.598.682,81 2.327.487,65 2.545.546,81 

15.905.963,70 14.561.101,54 9.984.719,82 9.443.954,71 

Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ 43.804.131,66 42.507.750,30 36.767.623,24 36.300.606,47 

Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεψζεηο

Ίδηα Θεθάιαηα

Κεηνρηθφ θεθάιαην 6.7 9.450.000,00 6.300.000,00 9.450.000,00 6.300.000,00 

Τπεξ Σν Άξηην 5.387.839,14 7.626.118,85 5.387.839,14 7.626.118,85 

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

Ινηπά απνζεκαηηθά 3.185.781,62 4.093.635,16 3.132.032,36 4.043.752,65 

Απνηειέζκαηα Δηο Λένλ 1.568.904,13 1.457.648,46 982.663,08 953.908,98 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ απνδηδφκελσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο
27.951.822,44 27.836.700,02 27.311.832,13 27.283.078,03 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 562.569,05 518.478,94 

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 28.514.391,49 28.355.178,96 27.311.832,13 27.283.078,03 

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6.8 2.712.431,41 3.165.058,86 2.483.353,01 2.845.529,47 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 1.389.267,61 1.380.579,38 1.407.796,73 1.386.660,37 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 122.395,99 152.962,42 111.871,90 144.123,73 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 185.723,22 178.723,22 118.723,22 118.723,22 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.9 2.161.800,51 2.322.812,54 1.886.069,67 2.022.405,38 

Πχλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεψζεσλ 6.571.618,74 7.200.136,42 6.007.814,53 6.517.442,17 

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.10 4.631.502,55 3.297.938,39 1.918.961,68 1.187.933,79 

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 157.563,94 100.506,42 83.465,86 89.216,49 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6.8 2.008.442,41 1.993.683,58 0,00 0,00 

Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Υξήζε 6.8 924.694,46 924.397,31 740.564,31 739.622,31 

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.11 995.918,07 635.909,22 704.984,73 483.313,68 

Πχλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεψζεσλ 8.718.121,43 6.952.434,92 3.447.976,58 2.500.086,27 

Πχλνιν πνρξεψζεσλ 15.289.740,17 14.152.571,34 9.455.791,11 9.017.528,44 

Πχλνιν Ηδηψλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεψζεσλ 43.804.131,66 42.507.750,30 36.767.623,24 36.300.606,47 

Ν ΝΚΗΙΝΠ H ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Γ.2 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ πεξηφδνπ 

Πεκ. 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2009

Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο

Πσιήζεηο αγαζψλ 9.604.637,14 8.304.829,86 5.605.222,52 4.376.319,13 5.891.942,93 6.219.294,80 3.264.938,12 2.949.533,38 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 189.687,90 155.947,72 79.665,97 35.994,99 189.486,30 139.584,40 79.464,37 35.994,99 

Ξσιήζεηο 9.794.325,04 8.460.777,58 5.684.888,49 4.412.314,12 6.081.429,23 6.358.879,20 3.344.402,49 2.985.528,37 

Θφζηνο Πσιεζέλησλ (8.501.308,47) (7.547.643,10) (4.811.736,94) (3.691.047,26) (5.370.240,28) (5.703.387,57) (2.879.749,09) (2.644.208,92)

Κηθηφ Θέξδνο 1.293.016,57 913.134,48 873.151,55 721.266,86 711.188,95 655.491,63 464.653,40 341.319,45 

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 222.683,76 291.630,45 115.061,85 195.918,54 164.311,99 248.299,48 75.088,92 168.154,02 

Έμνδα δηνίθεζεο (597.033,86) (709.787,43) (307.849,16) (398.449,27) (478.670,28) (600.423,07) (241.070,00) (335.949,00)

Έμνδα  δηάζεζεο (345.940,58) (322.348,80) (188.795,36) (158.928,21) (185.672,72) (206.464,09) (93.847,13) (100.994,24)

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο (106.908,90) (116.613,71) (52.946,05) (59.256,49) (106.908,90) (116.613,71) (52.946,05) (59.256,49)

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο (142.052,14) (26.210,65) (98.544,62) (18.359,53) (41.888,01) (7.620,50) (12.151,42) (4.609,56)

Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ
323.764,86 29.804,35 340.078,20 282.191,90 62.361,04 (27.330,26) 139.727,73 8.664,18 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 43.937,68 36.015,88 27.969,35 17.493,85 31.955,34 30.279,76 17.499,78 16.838,20 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα (123.122,71) (208.648,97) (64.812,40) (105.913,67) (44.425,92) (102.004,04) (20.825,40) (51.255,99)

Θέξδε πξν θφξσλ 244.579,83 (142.828,74) 303.235,16 193.772,08 49.890,46 (99.054,54) 136.402,12 (25.753,61)

 Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.12 (85.367,30) (37.747,54) (82.529,11) (27.621,92) (21.136,37) (37.738,72) (32.825,83) (27.591,99)

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο απφ 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (α)
159.212,53 (180.576,28) 220.706,05 166.150,16 28.754,10 (136.793,26) 103.576,28 (53.345,60)

Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο απφ δηαθνπείζεο 

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

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο 

(ζπλερηδφκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

(α) + (β)

159.212,53 (180.576,28) 220.706,05 166.150,16 28.754,10 (136.793,26) 103.576,28 (53.345,60)

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

Λοιπές προζαρμογές 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 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά θφξσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 159.212,53 (180.576,28) 220.706,05 166.150,16 28.754,10 (136.793,26) 103.576,28 (53.345,60)

Θέξδε/(δεκηέο) πεξηφδνπ απνδηδφκελα ζε :

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 115.122,42 (166.127,89) 182.241,63 93.716,55 28.754,10 (136.793,26) 103.576,28 (53.345,60)

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 44.090,11 (14.448,39) 38.464,42 72.433,61 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 

απνδηδφκελα ζε :

Ιδιοκηήηες ηης μηηρικής 115.122,42 (166.127,89) 182.241,63 93.716,55 28.754,10 (136.793,26) 103.576,28 (53.345,60)
Μη ελέγτοσζες ζσμμεηοτές 44.090,11 (14.448,39) 38.464,42 72.433,61 

Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή 6.13 0,0110 (0,0158) 0,0174 0,0089 0,0027 (0,0130) 0,0099 (0,0051)

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ
765.242,56 648.089,92 556.965,29 589.754,95 396.647,50 492.232,21 304.790,97 266.846,55 

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ
323.764,86 29.804,35 340.078,20 282.191,90 62.361,04 (27.330,26) 139.727,73 8.664,18 

Θέξδε Πξν θφξσλ 244.579,83 (142.828,74) 303.235,16 193.772,08 49.890,46 (99.054,54) 136.402,12 (25.753,62)

Θέξδε κεηά απφ Φφξνπο 159.212,53 (180.576,28) 220.706,05 166.150,16 28.754,10 (136.793,26) 103.576,28 (53.345,60)

H ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

Πχλνςε απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ
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Γ.3 Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

 

Κεηνρηθφ 

θεθάιαην
πέξ Ρν Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο αμίαο
Ινηπά απνζέκαηηθα

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
Πχλνιν

Κε ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο
Πχλνιν

πφινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ 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

Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 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

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/6/2009
Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 0,00 0,00 0,00 67.256,35 -67.256,35 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξά κεξηζκάησλ  ζε ινγαξηαζκφ ππνρξέσζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/6/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -166.127,89 -166.127,89 -14.448,39 -180.576,28

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 
Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ αιιαγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2009 0,00 0,00 0,00 67.256,35 -233.384,24 -166.127,89 -14.448,39 -180.576,28

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  Ηνπλίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.077.977,67 2.097.795,43 28.461.189,50 467.376,68 28.928.566,18

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.093.635,16 1.457.648,46 27.836.700,02 518.478,94 28.355.178,96

Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν πππφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.093.635,16 1.457.648,46 27.836.700,02 518.478,94 28.355.178,96

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/6/2010
Αλαινγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ζπγαηξηθή 0,00 0,00 0,00 3.866,75 -3.866,75 0,00 0,00 0,00

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ κεηαθνξά  απνζεκαηηθψλ 3.150.000,00 -2.238.279,71 0,00 -911.720,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 3.150.000,00 -2.238.279,71 0,00 -907.853,54 -3.866,75 0,00 0,00 0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/6/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 115.122,42 115.122,42 44.090,11 159.212,53

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  

Ινηπέο πξνζαξκνγέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 115.122,42 115.122,42 44.090,11 159.212,53

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  Ηνπλίνπ 2010 9.450.000,00 5.387.839,14 8.359.297,55 3.185.781,62 1.568.904,13 27.951.822,44 562.569,05 28.514.391,49

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
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Γ.4 Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Κεηξηθήο Δηαηξείαο 

 

Κεηνρηθφ 

θεθάιαην
πέξ Ρν Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο αμίαο
Ινηπά απνζέκαηηθα

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
Πχλνιν

πφινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 3.976.496,30 1.884.161,97 28.146.074,67

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/6/2009
Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 0,00 0,00 0,00 67.256,35 -67.256,35 0,00

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

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/6/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -136.793,26 -136.793,26

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 
Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ αιιαγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -136.793,26 -136.793,26

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  Ηνπλίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.043.752,65 1.680.112,36 28.009.281,41

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.043.752,65 953.908,98 27.283.078,03

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/6/2010
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ κεηαθνξά  απνζεκαηηθψλ 3.150.000,00 -2.238.279,71 0,00 -911.720,29 0,00 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 3.150.000,00 -2.238.279,71 0,00 -911.720,29 0,00 0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/6/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 28.754,10 28.754,10

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  

Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ αιιαγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 28.754,10 28.754,10

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  Ηνπλίνπ 2010 9.450.000,00 5.387.839,14 8.359.297,55 3.132.032,36 982.663,08 27.311.832,13

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
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Γ.5 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ 

 

 

Πεκ. 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Ρακεηαθέο Ονέο απφ Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Θέξδε ρξήζεο πξφ θφξσλ 244.579,83 -142.828,74 49.890,46 -99.054,54

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :     

Απνζβέζεηο 6.1 & 6.2 602.565,72 791.092,26 470.698,17 667.692,86

Πξνβιέςεηο 151.701,70 9.022,59 43.650,64 -764,67

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

    - Εεκηέο απφ πψιεζε παγίσλ -10.447,82 -75.958,23 -14.214,32 -77.647,85

    - Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ -161.088,02 -172.806,70 -136.411,71 -148.130,39

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 75.395,71 168.842,85 9.015,34 68.269,05

Θέξδε/δεκηέο  πξν θφξσλ δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο 0,00 0,00 0,00 0,00

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Κείσζε /(αχμεζε) ησλ απνζεκάησλ -524.610,89 587.810,48 -408.145,54 247.797,26

Κείσζε/(αχμεζε) ησλ απαηηήζεσλ -1.363.098,31 2.892.405,31 -372.142,33 1.818.125,65

Κείσζε/(αχμεζε) κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ -500,19 -34.673,69 -500,19 -36.642,08

(Κείσζε)/Αχμεζε  βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (Πιελ ηξαπεδψλ θαη θφξσλ) 1.464.232,59 -1.882.048,96 673.512,73 -1.424.042,65

(Κείσζε)/Αχμεζε  Τπνρξεψζεσλ απφ θφξνπο 186.115,00 -28.848,67 -5.750,63 -3.893,67

(Κείσζε)/Αχμεζε κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ (είζπξαμε επηρνξήγεζεο) 293.288,33 250.212,55 226.572,62 219.762,55

Κείνλ:     

Υξεσζηηθνί  ηφθνη -119.333,39 -204.858,73 -40.970,68 -98.548,81
Φφξνο εηζνδήκαηνο/Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ/Ινηπή κε ελζσκαησκέλνη ζην 

ιεηη.θφζηνο θφξνη 0,00 -84.827,84 0,00 -84.827,84
χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) 838.800,26 2.072.534,48 495.204,56 1.048.094,87

Ρακεηαθέο Ονέο απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ -46.720,00 0,00 -46.720,00 0,00

Αγνξά Δλζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6.1 & 6.2 -503.245,38 -125.881,24 -371.315,51 -66.351,24

Δηζξπάμεηο επηρνξήγεζεσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 409.500,00 0,00 0,00

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 10.900,00 90.170,00 35.300,00 84.170,00

Αχμεζε ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ Απαηηήζεσλ -465,00 0,00 0,00 0,00

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 43.937,68 36.015,88 31.955,34 30.279,76

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) -495.592,70 409.804,64 -350.780,17 48.098,52

Ρακεηαθέο Ονέο απφ Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 2.627.250,00 2.872.509,47 0,00 495.000,00

Δμνθιήζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ -451.685,43 -365.196,04 -361.234,46 -349.137,22

Δμνθιήζεηο βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ -2.613.136,04 -4.283.562,43 0,00 -529.417,56

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -1.249,09 -5.007,84 -1.249,09 -5.007,84

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) -438.820,56 -1.781.256,84 -362.483,55 -388.562,62

Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) -95.613,00 701.082,28 -218.059,16 707.630,77

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 2.598.682,81 1.908.410,99 2.545.546,81 1.824.849,43

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ 2.503.069,81 2.609.493,27 2.327.487,65 2.532.480,20

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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 Ξξφζζεηεο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζεκεηψζεηο 

1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν  

1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

 

Οη πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ.  

Ζ MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ Α.Β.Δ.Δ. ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ: (α) ΠΟΗΘΗΙΑΗ 

ΚΔΣΑΙΙΗΘΑΗ ΘΑΣΑΘΔΤΑΗ Δ.Π.Δ. κε δηαθξηηηθφ ηίηιν MEVACO Δ.Π.Δ., ε νπνία ηδξχζεθε ην 1971, (β) Γ. 

ΘΩΣΟΠΟΤΙΟ – Β. ΓΘΗΩΛΑΘΖ & ΗΑ Ο.Δ. κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΚΔΘΑΣ Ο.Δ., ε νπνία ιεηηνπξγνχζε απφ ην 

1986.  

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

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

παξαγσγήο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη πξντφλησλ κε πςειέο απαηηήζεηο. 

 

Οη Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010 ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 30ε Ηνπλίνπ 2009 θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 

2009, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 27 Απγνχζηνπ 

2010.  

 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο 

 

Ζ MEVACO ΑΔ είλαη κηα πξσηνπφξνο Βηνκεραληθή Δηαηξεία ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1999. Κε εκπεηξία άλσ 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. 

 

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

κέζσ Ζ/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  επηζεηηθή πνιηηηθή 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. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

 

2.1 Βάζε ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2010 (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.Ι.Π. 34 

«Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Δπίζεο, νη 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 

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

Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηνπ Γ..Ι.Π. 

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 2009.  

Ζ 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 νκίινπ. 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 2009 θαη έρνπλ 

εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

2.2 Λέα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ 

 

2.2.1 Αλαζθφπεζε κεηαβνιψλ 

 

Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή 

γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. ηελ παξάγξαθν 2.2.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα 
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νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαζψο θαη ηα πξφηππα ηα 

νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

Οκίινπ. ηελ παξάγξαθν 2.2.3 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε ήδε 

ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. 

 

 

2.2.2 Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξφηππα έλαξμεο ηζρχνο 

2010) 

 

Οη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 Δηήζηεο Βειηηψζεηο 2009 

 

Θαηά ην 2009 ην Γ..Ι.Π. πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά 

πξνζαξκνγψλ ζε 12 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σν 

πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ Γ..Ι.Π. ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε 

επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε Γ.Π.Υ.Α. ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαζεσξήζεσλ.  

Δπηπιένλ ηα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2010 αιιά δελ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 3: «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 

ΓΙΞ 27: «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο γηα επελδχζεηο ζε 

ζπγαηξηθέο» 

 

Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Α. 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ 

ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε 

κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα 

απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Ι.Π. 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν 

κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη απφ 

ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά 

θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ. 

Σν αλαζεσξεκέλα πξφηππα αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ 

κειινληηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ε επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο πξαγκαηνπνηεζνχλ.  
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 ΓΙΞ 39: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» - Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 39 

γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Π. 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  

 Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ. 

 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 2: «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»  

 

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

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

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

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

 

 ΔΓΓΞΣΑ 15: Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ  

 

θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα: 

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

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

Ζ 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 Γηεξκελείαο 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. Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, θαζψο δελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο. 

 

 ΔΓΓΞΣΑ 16: Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Δμσηεξηθνχ 

 

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

επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 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 

Ζ Γηεξκελεία 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 
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θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. 39. Ζ 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. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

 ΔΓΓΞΣΑ 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο 

 

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 Γηεξκελείαο 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 

αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά 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.  

Ζ παξνχζα Γηεξκελεία ζα έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνθαζηζηεί ε δηαλνκή κε 

ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ παξνχζα Γηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 ΔΓΓΞΣΑ 18: Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Ξειάηεο 

 

Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 

18 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, θηεξηαθέο 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 ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν 

ηαπηφρξνλα). Ζ Γηεξκελεία 18 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. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.  

 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξψηε Δθαξκνγή» - Δπηπξφζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα Δηαηξίεο 

πνπ Δθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξψηε Φνξά 
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Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είλαη εθαξκφζηκε 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ. 

 

2.2.3 Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ 

αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. 

 

Δπηπιένλ, ην Γ..Ι.Π. έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ Γ.Π.Υ.Α., ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία 

κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 

 ΓΞΣΑ 9: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 

 

Σν Γ..Ι.Π. ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην Γ.Ι.Π. 39 « Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη 

απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ Γ.Ι.Π 39. Σα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο 

3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη  

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, θαη 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (αλ 

δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ). 

Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν έλα 

κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 

Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Υ.Π.Α. 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα ππάξρεη 

επίδξαζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ ζα δηαιέμεη ε επηρείξεζε 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ έρεη 

εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δελ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξφσξε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9. 
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 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξψηε Δθαξκνγή» - Ξεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο απφ ηε 

Ππγθξηηηθή Ξιεξνθφξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 γηα Δηαηξείεο πνπ Δθαξκφδνπλ ηα 

ΓΞΣΑ γηα Ξξψηε Φνξά  

 

Ζ Σξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ ππνρξέσζε 

λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 7 

„Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Όκηιν. 

 

 ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξψλ (αλαζεψξεζε)»   

 

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη κείσζε ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε 

ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε 

ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ 

δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο . 

 

 ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε)- «Ξξνπιεξσκέο ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ»  

 

Ζ Σξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξφγξακκα παξνρψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Ζ δηεξκελεία 

δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν. 

 

 ΔΓΓΞΣΑ 19: Δμφθιεζε  Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κέζσ Ππκκεηνρηθψλ Ρίηισλ 

 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε νληφηεηα  

εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο.  Σέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο «ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ 
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ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 

2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

 ΓΙΞ 32-(Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» - Ραμηλφκεζε Δθδφζεσλ 

Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο. 

 

Ζ Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην Γ.Ι.Π. 32 κε ζθνπφ ηελ 

ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο 

«δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 Δηήζηεο Βειηηψζεηο 2010 

 

Θαηά ην 2010 ην Γ..Ι.Π. πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. γηα ην 2010 –κηα ζεηξά 

πξνζαξκνγψλ ζε 7 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σν 

πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ Γ..Ι.Π. ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε 

επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε Γ.Π.Υ.Α. ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2011, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη. Οη εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ ΔΔ. 

Ο Όκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ 

αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα. 

 

 

 

3. Πεκαληηθά γεγνλφηα θαη κεηαβνιέο 

3.1 Πεκαληηθά γεγνλφηα 

 

Θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζχληαμεο ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

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

θαη ηεο πηζησηηθήο αζθπμίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηδίσο ηελ εγρψξηα αγνξά επεξεάδεη νπζησδψο ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο απηνχ, ε δηαλπφκελε ρξήζε 2010 



 

 39 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθφ βαζκφ δπζθνιίαο. Ζ 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. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε 2010 δηαζέηεη ακπληηθφ αιιά θαη επηζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα: 

- δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ ζεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε πεξηνξηζκφ φζν είλαη δπλαηφλ ησλ δαπαλψλ, 

πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θαη απξφβιεπηεο αθφκε θαηαζηάζεηο,  

- δηαξθήο αλαδήηεζε λέσλ πεδίσλ δξάζεο, κε εθκεηάιιεπζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα εηζέξρεηαη ζε 

λένπο ηνκείο ιφγσ ηεο πνιπζρηδνχο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηάο ηεο θαη ηεο επειημίαο ηεο,  

- ηελ επίηεπμε λέσλ ζπκθσληψλ κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κε 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ζηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. 

- ηελ επηβξάδπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ ηεο κέρξη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

αγνξάο.  

 

Ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ είλαη νη εμήο: 

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

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

- Ζ 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.  

-  Οη θπξηφηεξνη πειάηεο ηνπ Οκίινπ δελ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Οη απαηηήζεηο 

ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30.06.2010 θξίλνληαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη ν Όκηινο δε ζα αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πηζησηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν Όκηινο παξά 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. Πάλησο παξά ην γεγνλφο πσο νη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ην 2010 ζηεξίδνληαη ζε 

κάιινλ δπζκελή ζελάξηα θαη ζπκβαδίδνπλ ζην γεληθφηεξν αξλεηηθφ θιίκα θαη ηελ απαηζηνδνμία πνπ επηθξαηεί 

ζηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε  ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη θπξίσο κε ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ ΔΒΗΣDA πνπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

ζηφρν ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη δηαηεξεί ηελ αηζηνδνμία ηεο γηα νκαιή έμνδν απφ ηελ παξνχζα 

δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία κε ηηο ιηγφηεξεο θαηά ην δπλαηφλ απψιεηεο.                   
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3.2 Πεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο Δλνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

θαη ηεο Δλνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ Πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30.6.2010 έρνπλ σο εμήο: 

 

3.2.1 Κεηαβνιέο Δλνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010 αλήιζε ζε επξψ 43.804,13 ρηι. παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε, έλαληη ηεο 31.12.2009, θαηά επξψ 1.296,38 ρηι. ήηνη πνζνζηφ 3,05%. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 Αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαηά πνζφ 736,27 ρηι. επξψ, ήηνη πνζνζηφ 9,16%, νθεηιφκελε 

αθελφο κελ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ δπζθνιία είζπξαμεο απηψλ ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ Διιεληθή αγνξά. 

 Αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά πνζφ 1.333,56 ρηι. επξψ, ήηνη πνζνζηφ 40,44%, 

νθεηιφκελε θαηά θχξην ιφγν, ζηελ ιήςε θαιχηεξσλ φξσλ δηαθαλνληζκνχ απηψλ (επηκήθπλζε ηνπ 

ρξφλνπ εμφθιεζεο ησλ) θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ απνζεκάησλ, ιφγσ επηθείκελσλ παξαγγειηψλ   

πξνο εθηέιεζε παξαγγειηψλ.   

 Αχμεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ Οκίινπ θαηά πνζφ 524,59 ρηι. επξψ, ήηνη πνζνζηφ 18,39%, νθεηιφκελε 

ζηε ιήςε απμεκέλσλ παξαγγειηψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθηειεζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ β‟ εμακήλνπ 

ηνπ 2010 θαζψο επίζεο θαη ζηελ απμεηηθή πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ.   

 Κείσζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνζνχ επξψ 437,57 ρηι., ήηνη πνζνζηφ 7,19%, απνηέιεζκα ησλ 

δεκηνπξγεζεηζψλ ζεηηθψλ ηακηαθψλ ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ θαη ηεο επαξθνχο ξεπζηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ε 

Δηαηξεία θαη ν Όκηινο γεληθφηεξα 

 

3.2.2 Κεηαβνιέο ηεο Δλνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Δζφδσλ Ξεξηφδνπ. 

 

Ζ βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Οκίινπ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Οκίινπ θαη ζηελ 

ζεηηθή πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο « ΚEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζε 9,79 εθαη. επξψ έλαληη 8,46 εθαη. επξψ 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 15,76%.  

Βειηίσζε ζεκείσζαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ κε ηα κηθηά θέξδε λα δηακνξθψλνληαη ζε 1.293,02 ρηι. 

επξψ έλαληη 913,13 ρηι. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή άλνδν θαηά 41,60 %. Σα θέξδε 

πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε 765,24 ρηι. επξψ έλαληη 648,09 

ρηι. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 18,08 %. 
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Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ, βειηηψζεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε θέξδε 

244,58 ρηι. επξψ έλαληη δεκηψλ 142,83 ρηι. επξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σέινο, ηα 

απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο γηα ηνλ Όκηιν αλήιζαλ ζε θέξδε 159,21 ρηι. επξψ  έλαληη δεκηψλ 180,58 ρηι. 

επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν.  

εκεηψλεηαη φηη ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ δηακφξθσζε ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηφδνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ απνηέιεζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο « ΚEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. »  ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο νπνίαο απμήζεθε θαηά 

75,31 % (Α΄ εμάκελν 2010 : 3.736,63 ρηι. επξψ , Α΄ εμάκελν 2009 : 2.131,50 ρηι. επξψ ) 

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, ζεκεηψλνληαο παξάιιεια ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν θαηά 215,00 % ε κεηξηθή θαη θαηά 207,25 % ν 

Όκηινο. 

Ζ 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 

πξνηεξαηφηεηά ηεο ηε δηαηήξεζε ηεο επαξθνχο ξεπζηφηεηάο ηεο κέζσ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο θαη ησλ θεθαιαηαθψλ δαπαλψλ, ηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο.  

 

 

 

4. Γνκή ηνπ Νκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηψλ 

 

Ζ δνκή ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/6/2010 έρεη σο εμήο:  

 

Δπσλπκία
Σψξα 

εγθαηάζηαζεο
Έδξα Δίδνο ζπκκεηνρήο % Ππκκεηνρήο

Κέζνδνο Δλνπνίεζεο  

30.6.2010
Γήκνο Αζπξνπχξγνπ

Αζπξφππξγνο -Θέζε Πξάξη- Κνπζηάθη

Γήκνο Θαιιηζέαο

Θεζζαινλίθε - 12ν ρικ Π.E.O Θεζ/λίθεο -Θηιθίο, ΒΗΠΔ ΗΛΓΟΤ

Κέζνδνο νιηθήο ελνπνίεζεο

MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ A.B.E.E Διιάδα Άκεζε 67% Κέζνδνο νιηθήο ελνπνίεζεο

MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ A.B.E.E Διιάδα Άκεζε Κεηξηθή Δηαηξεία
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5. Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα 

  

5.1 Ξξσηεχσλ ηνκέαο πιεξνθφξεζεο – 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 απνδνηηθφηεηάο ηνπο. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε αλάιπζε απηψλ ησλ δχν ελ ιφγσ ηνκέσλ σο εμήο: 

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/6/2010
Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληφο ηχπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πχλνιν

Ξσιήζεηο

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 6.057.692,88 3.736.632,16 9.794.325,04

 - ζε άιινπο ηνκείο 23.736,35 0,00 23.736,35

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 6.081.429,23 3.736.632,16 9.818.061,39

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ -2.954.095,57 -2.146.126,40 -5.100.221,97
Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ -1.883.887,40 -561.682,03 -2.445.569,43
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-470.698,17 -131.867,55 -602.565,72

Ινηπά έμνδα/έζνδα -713.535,02 -632.404,39 -1.345.939,41

Ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηνκέα 59.213,07 264.551,79 323.764,86

 

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηελ 30/6/2010

Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληφο ηχπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πχλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 26.201.325,71 1.608.566,04 27.809.891,75
Ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 80.530,21 7.746,00 88.276,21
Θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.864.895,36 6.041.068,34 15.905.963,70
Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν Ξεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνκέα 36.146.751,28 7.657.380,38 43.804.131,66

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ παξνπζηαδφκελσλ ηνκέσλ 9.225.195,99 5.756.424,97 14.981.620,96

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/6/2009
Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληφο ηχπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πχλνιν

Ξσιήζεηο

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 6.329.279,55 2.131.498,03 8.460.777,58

 - ζε άιινπο ηνκείο 29.599,65 2,00 29.601,65
Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 6.358.879,20 2.131.500,03 8.490.379,23

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ -3.093.406,21 -1.127.932,08 -4.221.338,29

Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ -2.092.880,71 -430.264,72 -2.523.145,43
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-667.692,86 -123.399,40 -791.092,26

Ινηπά έμνδα/έζνδα -532.229,68 -392.769,22 -924.998,90

Ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηνκέα -27.330,26 57.134,61 29.804,35  
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Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηελ 31/12/2009

Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληφο ηχπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πχλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 26.325.900,77 1.579.656,78 27.905.557,55
Ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 33.810,21 7.281,00 41.091,21
Θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.380.230,79 5.180.870,75 14.561.101,54
Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν Ξεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνκέα 35.739.941,77 6.767.808,53 42.507.750,30

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ παξνπζηαδφκελσλ ηνκέσλ 8.754.681,49 5.066.204,21 13.820.885,70  

 

5.2 Γεπηεξεχσλ ηνκέαο πιεξνθφξεζεο - 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 ΝΚΗΙΝΠ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΔΙΙΑΓΑ 7.767.407,95 27.898.167,96 7.482.783,89 28.444.652,13

ΡΟΤΚΑΛΗΑ 878.650,27 0,00 551.620,50 0,00

ΥΩΡΔ ΔΘΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 873.279,01 0,00 168.492,46 0,00

ΙΟΗΠΔ ΥΩΡΔ ΔNΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 274.987,81 0,00 257.880,73 0,00

Πχλνιν 9.794.325,04 27.898.167,96 8.460.777,58 28.444.652,13

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

 

 

Ζ ΔΡΑΗΟEΗΑ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΔΙΙΑΓΑ 4.639.341,70 26.782.903,42 5.688.151,76 27.269.846,40

ΡΟΤΚΑΛΗΑ 878.040,27 0,00 548.021,50 0,00

ΥΩΡΔ ΔKΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 564.047,26 0,00 121.718,04 0,00
ΙΟΗΠΔ ΥΩΡΔ ΔNΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 0,00 0,00 987,90 0,00
Πχλνιν 6.081.429,23 26.782.903,42 6.358.879,20 27.269.846,40

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

 

 

 

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: 
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30.6.2010 30.6.2009
Έζνδα Ρνκέσλ

πλνιηθά Έζνδα Σνκέα 9.818.061,39 8.490.379,23

Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ Δζφδσλ -23.736,35 -29.601,65

Έζνδα Νκίινπ 9.794.325,04 8.460.777,58

Απνηειέζκαηα Ρνκέσλ

πλνιηθά Απνηειέζκαηα Σνκέα 326.912,83 29.804,35

Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ -3.147,97 0,00

Ιεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα Νκίινπ 323.764,86 29.804,35

Υξεκαηνηθνλνκηθφ θφζηνο -123.122,71 -208.648,97

Υξεκαηνηθνλνκηθά έζνδα 43.937,68 36.015,88

Θέξδε πξν Φφξσλ Ξεξηφδνπ Νκίινπ 244.579,83 -142.828,74

Πηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 30.6.2010 31.12.2009

χλνιν ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηαδφκελσλ ηνκέσλ 44.425.003,62 43.068.415,00

Δλνπνίεζε -620.871,96 -560.664,70

Πηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο ζέζεο Νκίινπ 43.804.131,66 42.507.750,30  

 

5.3 Αλάιπζε εζφδσλ 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: 

 

30.6.2010 30.6.2009

Θαηαζθεπή πξνηφλησλ ειαθξνχ βάξνπο θαη κέξε απηψλ 4.704.640,19 4.058.335,03

Θαηαζθεπή βαξηψλ κεηαιιηθψλ πξνηφλησλ θαη κέξε απηψλ 1.241.314,40 2.144.447,36

Θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο θαη κεξψλ απηψλ 3.348.548,44 1.899.830,96

Ινηπψλ απνζεκάησλ 310.134,11 202.216,51

Ξσιήζεηο Ξξντφλησλ 9.604.637,14 8.304.829,86

Δπεμεξγαζία πιηθψλ ηξίησλ 153.034,40 134.279,14

Ινηπέο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ 36.653,50 21.668,58

Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ 189.687,90 155.947,72

Ξσιήζεηο Νκίινπ 9.794.325,04 8.460.777,58
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6. Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

 

6.1 Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 

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

ηνπ  ΓΙΠ 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 : 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ

Νηθφπεδα  Θηίξηα Κερ/θφο εμνπιηζκφο Κεηαθνξηθά κέζα &

Έπηπια θαη Ινηπφο 

εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 

εθηέιεζε Πχλνιν

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2009

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 14.926,95 142.040,38 0,00 9.572,14 443.596,30 610.135,77

Κεηαθνξέο 0,00 68.761,82 9.205,72 0,00 0,00 -77.967,54 0,00
Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -561.442,72 -32.254,54 0,00 0,00 -593.697,26

Απνζβέζεηο 0,00 -88.310,11 -1.232.580,16 -20.842,96 -61.574,41 0,00 -1.403.307,64

Κεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 326.574,38 23.987,87 249,99 0,00 350.812,24

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2009

10.686.810,63 6.005.968,98 10.307.866,65 120.716,56 116.490,83 407.217,38 27.645.071,03

Πξνζζήθεο 0,00 2,95 147.558,78 0,00 13.385,35 340.291,30 501.238,38

Κεηαθνξέο 0,00 943,29 1.911,00 0,00 0,00 -2.854,29 0,00
Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -69.594,78 0,00 0,00 0,00 -69.594,78

Απνζβέζεηο 0,00 -44.863,11 -479.482,68 -9.260,55 -22.210,98 0,00 -555.817,32

Κεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 73.249,32 0,00 0,00 0,00 73.249,32

Ινγηζηηθή αμία ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010 10.686.810,63 5.962.052,11 9.981.508,29 111.456,01 107.665,20 744.654,39 27.594.146,63

 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Νηθφπεδα Θηίξηα

Κεραλήκαηα & ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο Κεηαθνξηθά κέζα

Έπηπια θαη Ινηπφο 

εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 

εθηέιεζε Πχλνιν

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 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 3.926,95 60.422,48 0,00 6.504,64 443.596,30 514.450,37
Κεηαθνξέο 0,00 68.761,82 9.205,72 0,00 0,00 -77.967,54 0,00

Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -549.354,28 -32.254,54 0,00 -581.608,82

Απνζβέζεηο 0,00 -78.216,25 -1.012.355,05 -17.182,08 -51.279,50 -1.159.032,88

Κεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 322.675,57 23.987,87 0,00 346.663,44

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 10.686.810,63 5.721.737,48 9.073.694,89 95.956,35 87.977,29 407.217,38 26.073.394,02

Πξνζζήθεο 0,00 2,95 23.805,40 0,00 7.215,86 340.291,30 371.315,51

Κεηαθνξέο 0,00 943,29 1.911,00 0,00 0,00 -2.854,29 0,00
Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -94.044,78 0,00 0,00 -94.044,78

Απνζβέζεηο 0,00 -39.648,15 -363.110,93 -8.102,53 -13.911,54 -424.773,15

Κεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 72.959,10 0,00 0,00 72.959,10

Ινγηζηηθή αμία ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010 10.686.810,63 5.683.035,57 8.715.214,68 87.853,82 81.281,61 744.654,39 25.998.850,70

 

 

6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

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

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ 

ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ SOFTWARE Πχλνιν

ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ 

ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ SOFTWARE Πχλνιν

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 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 -131.030,05 -165.158,70 -34.128,65 -129.415,30 -163.543,95

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 136.514,64 123.971,88 260.486,52 136.514,64 122.200,44 258.715,08 

Πξνζζήθεο 0,00 2.007,00 2.007,00 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 0,00 -46.748,40 -46.748,40 0,00 -45.925,02 -45.925,02

Ινγηζηηθή αμία ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010 136.514,64 79.230,48 215.745,12 136.514,64 76.275,42 212.790,06  
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6.3 Ινηπέο Δπελδχζεηο  

Σν πνζφ ησλ  ινηπψλ επελδχζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

πφινηπν έλαξμεο 19.903,43 0,00 19.903,43 0,00

Πξνζζήθεο 46.720,00 19.903,43 46.720,00 19.903,43

Πιένλ/Κείνλ : Αλαπξνζακξνγέο ζηελ δίθαηε αμία/απνκεηψζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00

πφινηπν ιήμεο 66.623,43 19.903,43 66.623,43 19.903,43

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Σν πνζφ ησλ 66.623,43 Δπξψ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηελ ζχζηαζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΦΟΡΔΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΟΤ ΠΑΡΘΟΤ (ΒΗ.ΠΑ.) ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΛΟΣΗΟ ΣΟΚΔΑ ΑΛΩΛΤΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΒΗΠΑΛΟΣ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Α.Δ.». Ο ζθνπφο ηεο ζπζηαζείζαο σο άλσ 

Δηαηξείαο είλαη λα απνηειέζεη ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηεο Βηνκεραληθήο Δπηρεηξεκαηηθήο Πεξηνρήο (Β.Δ.ΠΔ.) 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2545/1997, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη ησλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηνχ 

εθδνζεηζψλ απνθάζεσλ θαη ινηπψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, θαη λα επηδηψμεη ηελ ίδξπζε, έγθξηζε, κειέηε θαη 

θαηαζθεπή φισλ ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο ηνπ Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ ζην Λφηην Σνκέα (λνηίσο ηεο 

Ιεσθφξνπ ΛΑΣΟ) ηεο Βηνκεραληθήο Εψλεο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ, εθηάζεσο 2.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, 

ζηελ νπνία νη κέηνρνί ηεο είλαη ηδηνθηήηεο γεο θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Σν αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο λέαο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 506.105,00 Δπξψ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο MEVACO 

δηακνξθψλεηαη ζε πνζνζηφ 13,16%. 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. Ζ ελ ιφγσ ζπκκεηνρή δελ απνηειεί κέξνο ηνπ Οκίινπ. 

Ζ ζχζηαζε ηελ ελ ιφγσ εηαηξείαο νινθιεξψζεθε ηελ 27.7.2010 κε ηελ ππ.αξηζκ. 4123/27.7.2010 απφθαζε ηεο 

Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Γπη. Αηηηθήο /Γ/λζε Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ/ Σκήκα ΑΔ, ε νπνία ελέθξηλε ην 

Θαηαζηαηηθφ απηήο θαη ηελ ζπλαθφινπζε θαηαρψξεζή ηεο ζην Κ.Α.Δ.   

 

6.4 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη παξαθάησ: 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Δκπνξεχκαηα 46.698,97 49.592,00 2.769,87 1.730,16 

Πξντφληα έηνηκα & εκηηειή-Τπνπξνηφληα & Τπνιείκκαηα 819.558,12 1.103.756,27 411.270,05 664.767,19 

Παξαγσγή ζε εμέιημε 1.021.835,20 522.910,02 1.021.835,20 522.910,02 
Πξψηεο & βνεζεηθέο Ύιεο - Τιηθά ζπζθεπαζίαο 
Αλαιψζηκα πιηθά & αληαι/θά παγίσλ 1.488.895,62 1.176.143,21 996.170,52 834.492,73 

Πχλνιν 3.376.987,91 2.852.401,50 2.432.045,64 2.023.900,10 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ο Όκηινο δελ έρεη ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα. 
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6.5 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

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

 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Πειάηεο 6.041.966,79 4.998.595,48 4.607.048,73 3.938.530,14 
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 0,00 2.300,00 0,00 0,00 
Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 3.177.186,32 3.368.684,86 380.213,89 683.076,17 
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 160.952,28 140.612,19 106.706,21 90.000,00 
Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεψζηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κείνλ: Aπνκεηψζεηο (602.188,48) (468.541,68) (435.700,07) (401.418,93)

Θαζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 8.777.916,91 8.041.650,85 4.658.268,76 4.310.187,38 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Δθηηκψληαο ηελ 

αλαθηεζηκφηεηα ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, ν Όκηινο εμεηάδεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ε πίζησζε σο 

ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πηζηεχεη φηη δελ ρξεηάδεηαη 

επηπιένλ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, απφ απηήλ πνπ έρεη ήδε δηελεξγεζεί. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε 

ινγηζηηθή αμία ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

6.6 Ινηπέο Απαηηήζεηο  

 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 1.008.700,43 851.434,80 395.201,60 392.954,47 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 173.686,13 154.079,26 106.113,66 108.513,63 

Θαζαξέο απαηηήζεηο Σξεσζηψλ 1.182.386,56 1.005.514,06 501.315,26 501.468,10 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ εχινγε αμία απηψλ ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζψο ε ινγηζηηθή 

αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Γηα φιεο ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ απνκείσζε 

ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε 

πξφβιεςε πνζνχ € 74.723,22 (2009 € 74.723,22) θαη εκθαλίδεηαη ζηηο Ινηπέο Πξνβιέςεηο . 

Οη απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ α) Δπηζηξεπηέεο πξνθαηαβνιέο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο πνζνχ € 461.258,04 β) Υξεσζηηθφ ππφινηπν ΦΠΑ ηεο ζπγαηξηθήο πξνο ζπκςεθηζκφ πνζνχ € 

515.773,56 θαη γ) απαίηεζε απφ ΗΘΑ ηεο κεηξηθήο πνζνχ € 31.668,83. 
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6.7 Κεηνρηθφ θεθάιαην 

  Ζ κεηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ έρεη σο εμήο : 

                  

Αξηζκφο 

κεηνρψλ Θνηλέο κεηνρέο

Κεηνρηθφ 

θεθάιαην ζε Δπξψ

πφινηπα 31/12/2009 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00 

Κεηαβνιέο - - 3.150.000,00

πφινηπα 30/6/2010 10.500.000 10.500.000 9.450.000,00 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλσηέξσ κεηαβνιή ζεκεηψλεηαη φηη ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2010 απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ 

ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ (3.150.000,00) Δπξψ κε θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμήο 

απνζεκαηηθψλ: α) πνζνχ 726.720,28 Δπξψ απφ θεθαιαηνπνίεζε ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ λ. 1828/1989,β) πνζνχ 185.000,00 Δπξψ απφ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3220/2004 πνπ αθνξά ηελ ρξήζε 2004  θαη γ) πνζνχ 2.238.279,72 Δπξψ απφ θεθαιαηνπνίεζε 

κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην», ηεο ελ ιφγσ απμήζεσο 

πινπνηνπκέλεο κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο  απφ 0,60 Δπξψ ζε 

0,90 Δπξψ.  Κεηά ηελ σο άλσ αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελλέα 

εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (9.450.000,00) Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε 10.500.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο 0,90 Δπξψ.To Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο κε ηελ κε αξηζκφ Θ2-6596/28.7.2010 απφθαζή ηνπ ελέθξηλε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δπηηξνπή Δηζαγσγψλ θαη 

Δηαηξηθψλ Πξάμεσλ ηνπ Υ.Α. θαηά ηελ ζπλεδξίαζε απηήο ηεο 4εο Απγνχζηνπ 2010 ελεκεξψζεθε γηα ηελ 

αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Απφ ηελ 10ε Απγνχζηνπ 2010 νη κεηνρέο ηεο 

Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υ.Α. κε ηε λέα νλνκαζηηθή αμία 0,90 Δπξψ αλά κεηνρή. 

 

6.8 Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

 

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

αλαιχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα :                                          

 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

Οκνινγηαθά δάλεηα 2.111.000,00 2.302.000,00 2.111.000,00 2.302.000,00

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 601.431,41 863.058,86 372.353,01 543.529,47

Πχλνιν καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 2.712.431,41 3.165.058,86 2.483.353,01 2.845.529,47

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο 

ζηελ επφκελε ρξήζε 924.694,46 924.397,31 740.564,31 739.622,31

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 2.008.442,41 1.993.683,58 0,00 0,00

Πχλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 2.933.136,87 2.918.080,89 740.564,31 739.622,31

Πχλνιν δαλείσλ 5.645.568,28 6.083.139,75 3.223.917,32 3.585.151,78

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ είλαη νη εμήο: 

 

2 έηε θαη ιηγφηεξν Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ Άλσ ησλ 5 εηψλ Πχλνιν

30 Ηνπλίνπ 2010

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ  δαλείσλ 1.829.949,41 1.224.176,46 583.000,00 3.637.125,87

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 2.008.442,41 0,00 0,00 2.008.442,41

3.838.391,82 1.224.176,46 583.000,00 5.645.568,28

31 Γεθεκβξίνπ 2009
χλνιν καθξνπξφζεζκσλ  δαλείσλ 1.829.652,17 1.485.804,00 774.000,00 4.089.456,17

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 1.993.683,58 0,00 0,00 1.993.683,58

3.823.335,75 1.485.804,00 774.000,00 6.083.139,75

 

 

6.9 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

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

 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Ιεθζείζεο εγγχεζεηο 1.620,00 1.470,00 1.620,00 1.470,00

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 2.160.180,51 2.321.342,54 1.884.449,67 2.020.935,38

πφινηπν ηέινπο πεξηφδνπ 2.161.800,51 2.322.812,54 1.886.069,67 2.022.405,38

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Σα αλαπφζβεζηα ππφινηπα ησλ επηρνξεγήζεσλ € 2.160.180,51 θαη  € 1.884.449,67 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο αληίζηνηρα ζα σθειήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ.  

 

6.10 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  

 

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

ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Πξνκεζεπηέο 2.696.179,47 1.820.204,29 1.868.343,51 1.146.758,53

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 1.869.566,02 1.394.645,95 0,00 0,00

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 65.757,06 83.088,15 50.618,17 41.175,26

Πχλνιν 4.631.502,55 3.297.938,39 1.918.961,68 1.187.933,79

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ
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6.11 Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ: 

 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 131.661,77 261.151,69 102.957,64 209.536,42 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 18.696,23 19.945,32 18.696,23 19.945,32 

Πηζησηέο δηάθνξνη 519.650,86 324.441,33 328.521,65 227.845,35 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 325.909,21 30.370,88 254.809,21 25.986,59 

Πχλνιν 995.918,07 635.909,22 704.984,73 483.313,68 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

6.12 Φφξνη εηζνδήκαηνο 

 

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

 

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Φόξνο πεξηόδνπ 69.679,08 0,00 0,00 0,00

Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγ.ρξήζεσλ 7.000,00 16.917,00 0,00 16.917,00

Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 0,00 28.910,84 0,00 28.910,84

Αλαβαιιόκελνο θόξνο 8.688,22 (8.080,30) 21.136,37 (8.089,12)

Σύνολο 85.367,30 37.747,54 21.136,37 37.738,72

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο έρεη ππνινγηζζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ζπληειεζηή θνξνινγίαο ησλ κε δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ πνπ ζα ηζρχζεη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ν νπνίνο 

αλέξρεηαη ζην 24%. Ο αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο γηα ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

αλέξρνληαλ ζε 25%. 

 

6.13 Θέξδε αλά κεηνρή 

 

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

ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ (θνηλέο κεηνρέο). 

 

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Κέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 115.122,42 (166.127,89) 28.754,10 (136.793,26)

Σηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (Επξώ αλά κεηνρή) 0,0110 (0,0158) 0,0027 (0,0130)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
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6.14 Κεξίζκαηα 

 

Ζ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2009 (κε χπαξμε 

θεξδψλ ), αιιά θαη γηα ιφγνπο δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο επξσζηίαο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο απφ ηελ 

παγθφζκηα θξίζε πνπ επεξεάδεη ηελ Διιεληθή αγνξά, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ε 

ειιεληθή νηθνλνκία , απνθάζηζε ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. Αλάινγε ζρεηηθή απφθαζε ιήθζεθε θαη απφ ηελ 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ « MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ ». 

 

6.15 Δκπξάγκαηα Βάξε θαη δεζκεχζεηο 

 

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

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. 

 

6.16 Δπίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο 

 

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

έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ. 

 

6.17 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

 

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

 

Νλνκαζία Δηαηξείαο

Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο

MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΒΔΔ 2008-2009

MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΒΔΔ 2007-2009

 

 

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

ηθαλνπνηεηηθέο θαη αλέξρνληαη γηα ηελ Δηαηξεία ζε 44.000,00 επξψ θαη γηα ηνλ Όκηιν ζε 111.000,00 επξψ.  
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6.18 Γεζκεχζεηο 

 

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

 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Έσο 1 έηνο 101.145,11 88.358,77 80.850,35 68.724,01

Από 1-5 έηε 125.499,07 122.375,27 112.316,03 99.803,57

Πχλνιν 226.644,18 210.734,04 193.166,38 168.527,58

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.19 Ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο 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 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

πνρξεψζεηο

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ 

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

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ κε πειάηεο 
80.000,00 86.740,00 80.000,00 86.740,00

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ πηζησηώλ- πξνκεζεπηώλ 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Πχλνιν 1.280.000,00 1.286.740,00 1.280.000,00 1.286.740,00

Πνζά ζε επξψ 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Απαηηήζεηο

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Πχλνιν 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.20 Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2010 θαη ηνπ 2009, ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο είλαη: 

 

    Ν ΝΚΗΙΝΠ       Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  30/6/2010 30/6/2009      30/6/2010 30/6/2009 

Τπάιιεινη   30 32 23 24 

Δξγαηνηερληθφ Πξνζσπηθφ 146 164 109 136 

Πχλνιν 176 196 132 160 
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6.21 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

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

αξηζκφ ζπλεξγαηψλ ηεο εηαηξείαο. Απηέο νη ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνπλ εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζπκκεηνρή 

θαη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. Οη ζπλαιιαγέο κε 

απηέο ηηο εηαηξίεο 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. 

Θακία 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 01/01/2010 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 ΓΙΠ 24, πξνο απηή κέξε έρνπλ σο 

εμήο:  

OΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

α) 0,00 23.206,25

β) 0,00 25.000,00

γ) 0,00 530,10

δ) 0,00 0,00

ε) 0,00 118.676,59

ζη) 0,00 0,00

η) 248.992,11 248.992,11

θ) 0,00 0,00

ι) 25.940,98 25.940,98

Πωλήζεις αγαθών και σπηρεζιών

Αγορές αγαθών και σπηρεζιών 

Απαιηήζεις

Πωλήζεις παγίων

Αγορές παγίων

Τποτρεώζεις

σναλλαγές και αμοιβές διεσθσνηικών ζηελετών και μελών διοίκηζης

Απαιηήζεις από διεσθσνηικά ζηελέτη και μέλη ηης διοίκηζης

Τποτρεώζεις πρός διεσθσνηικά ζηελέτη και μέλη ηης διοίκηζης  

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 30.6.2010 έρνπλ σο εμήο : 

 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο          

Εκτελεστικά μέλη 91.290,63 5.102,49 0,00 96.393,12

Μη Εκτελεστικά μέλη 26.700,00 0,00 0,00 26.700,00

Διευθυντικά στελέχη 102.712,25 22.940,74 246,00 125.898,99

Σύνολα 220.702,88 28.043,23 246,00 248.992,11

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο          

Εκτελεστικά μέλη 91.290,63 5.102,49 0,00 96.393,12

Μη Εκτελεστικά μέλη 26.700,00 0,00 0,00 26.700,00

Διευθυντικά στελέχη 102.712,25 22.940,74 246,00 125.898,99

Σύνολα 220.702,88 28.043,23 246,00 248.992,11

Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο

Εκτελεστικά μέλη 0,00 5.314,62 0,00 5.314,62

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

Διευθυντικά στελέχη 0,00 20.626,36 0,00 20.626,36

Σύνολα 0,00 25.940,98 0,00 25.940,98

Ν ΝΚΗΙΝΠ 

Αλεμφθιεην ππφινηπν απαηηήζεσλ -ππνρξεψζεσλ (30.6.2010)

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Σύνολο

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ      (  Ξεξίνδνο 1/1-30/6/2010 )

Αμοιβέρ-Μιζθοί

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρ Λοιπέρ ζςναλλαγέρ Σύνολο

Ν ΝΚΗΙΝΠ       (  Ξεξίνδνο 1/1-30/6/2010 )

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρΑμοιβέρ-Μιζθοί Λοιπέρ ζςναλλαγέρ
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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 1/1-30/6/2010 θαζψο θαη ζηελ αληίζηνηρε 

ζπγθξηηηθή πεξίνδν 1/1/-30/6/2009 έρνπλ σο εμήο : 

 

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 23.206,25 29.599,65

Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 530,10 2,00

Ξσιήζεηο παγίσλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 25.000,00 0,00

Αγνξέο παγίσλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00

Απαηηήζεηο 

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 118.676,59 166.265,64

πνρξεψζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00

 

 

 

Οη ελδνεηαηξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο 31.12.2009 έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

31/12/09

Aπαηηήζεηο

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 61.617,30

πνρξεψζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00
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6.22 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

  

Πέξαλ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

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

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΗ ΞΝΓΟΑΦΝΛΡΔΠ 

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΩΣΟΠΟΤΙΟ  Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

ΠΤΡΗΓΩΛ ΓΔΙΔΛΓΑ   Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

ΑΛΣΩΛΗΟ ΡΟΤΟ   Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
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Δ. Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ 01.01 έσο 30.06.2010 

 


