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Α. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ. 3556/2007, όπσο ηζρύεη) 

 

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 κε ηελ επσλπκία 

«MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»  θαη δε νη αθφινπζνη: 

 

1. Γεκήηξηνο Θσζηφπνπινο ηνπ Αιεμίνπ θαη ηεο Αζελάο, θάηνηθνο Πεχθεο Αηηηθήο, Ξξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

2. ππξίδσλ Γειέλδαο ηνπ Ληθνιάνπ θαη ηεο Αηθαηεξίλεο, θάηνηθνο Παπάγνπ Αηηηθήο,  Αληηπξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο. 

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

Γηνηθεηηθνύ 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 01.01.2011-

30.06.2011, 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 Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2011 θαη ηελ 

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

β’ εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2011 θαη ηηο ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηεο 

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

ηφζν ηεο Δηαηξείαο, φζν θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο 

ζχλνιν.   

Αζπξφππξγνο, 25 Απγνχζηνπ 2011 

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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B. Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 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 2011 (01.01.2011-30.06.2011), 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, πεξηεθηηθφ, ζαθή  θαη 

εκπεξηζηαησκέλν φιεο ηηο ζεκαληηθέο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο θαη 

απαξαίηεηεο, 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 θαινπκέλεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ,  σο πξνειέρζε  σο 

«Δηαηξεία» ή «MEVACO») θαζψο θαη ηνπ Οκίινπ MEVACO, ζηνλ νπνίν κηιν, πεξηιακβάλεηαη πιελ ηεο 

MEVACO θαη ε εκεδαπή Αλψλπκε Δηαηξεία 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 ζπλνδεχεη ηηο εμακεληαίεο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο απηήο 

πεξηφδνπ (01.01.2011-30.06.201) θαη πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα ζηελ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ 

αθνξά ζην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεσο 2011. 

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 ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

πξνο απηήλ επηρεηξήζεσλ, 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:   

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  

Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα ηνπ Α΄ εμακήλνπ 2011  

 

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

ρξήζεσο 2011 (01.01.2011-30.06.2011) θαζψο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

είλαη ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα:  
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1. Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο  

Σελ 24ε Ηαλνπαξίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:30 κ.κ., πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο 

Δηαηξείαο (ζέζε Πξάξη Κνπζηάθη, Αζπξφππξγνο Αηηηθήο), Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, ζηελ 

νπνία παξέζηεζαλ απηνπξνζψπσο ή δη’ αληηπξνζψπνπ κέηνρνη, εθπξνζσπνχληεο 8.048.632 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη ηζάξηζκα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ήηνη πνζνζηφ 76,65% επί ζπλφινπ 10.500.000 

κεηνρψλ θαη ηζαξίζκσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε έιαβε ηηο εμήο απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

ην 1ν ζέκα, ελέθξηλε νκφθσλα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 «πεξί ζθνπνχ» ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο 

Δηαηξείαο, θαη εηδηθφηεξα ελέθξηλε ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κέζσ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε πνπ εγθξίζεθε ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζζήθε ησλ παξαθάησ εδαθίσλ ζην σο άλσ άξζξν 3 ηνπ 

Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο:  

5. Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ελδεηθηηθά θσηνβνιηατθήο, αηνιηθήο, πδάηηλεο θαη ινηπψλ θπζηθψλ πφξσλ). 

6. Ζ κειέηε, ζρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε,  δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε θάζε 

είδνπο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

7. Οη ζπλαθείο κε ηα έξγα παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαζθεπέο, ππεξεζίεο θαη 

κειέηεο φπσο ε ιήςε αλεκνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ, ε ιήςε κεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, ε ρσξνζέηεζε ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο, ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αδεηνδφηεζε ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο θαη θάζε ζπλαθήο ππεξεζία.  

ην 2ν ζέκα έιαβαλ ρψξα δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο παξηζηάκελνπο κεηφρνπο, νη νπνίνη θαη 

ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γηα ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη εηδηθφηεξα 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ ζπλέρηζε θαη επηηάρπλζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δηαηξείαο, κε 

πξνηεξαηφηεηεο ηελ αλέγεξζε δχν βηνκεραληθψλ θηηξίσλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 9.357,60 η.κ., ε θαηαζθεπή 

ησλ νπνίσλ ζα νινθιεξσζεί εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2011 θαη παξάιιεια ηελ πινπνίεζε Δπελδπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πξνκήζεηαο ζχγρξνλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ χςνπο 800.000,00 Δπξψ, ππνβιεζέληνο 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα  «ΑΛΣΑΓΩΛΗΣΗΘΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΟΣΖΣΑ», θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

Πξφγξακκα «ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΛΔΔ ΤΛΘΖΘΔ».  

Ζ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 πεξί ζθνπνχ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθε δπλάκεη ηεο κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ Θ2-1109/02-02-2011 απνθάζεσο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Λαπηηιίαο.  

Κε ηελ επέθηαζε ηνπ σο άλσ αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ε Δηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ δηείζδπζή ηεο 

ζε λέεο αγνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δπλακηθή θαη ηδηαίηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ζπλεξγηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη ζπλαθφινπζα ζηελ ελίζρπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

Ήδε δε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο είλαη νξαηά ζηηο επηδφζεηο ηεο θαηά ην 

πξψην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.  
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2. Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο  

Σελ 28ε Ηνπλίνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:30, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο 

(ζέζε Πξάξη-Κνπζηάθη, Αζπξφππξγνο Αηηηθήο), ε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, ζηελ 

νπνία παξέζηεζαλ απηνπξνζψπσο ή δη’ αληηπξνζψπνπ κέηνρνη, εθπξνζσπνχληεο 8.115.957 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη ηζάξηζκα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ήηνη πνζνζηφ 77,29% επί ζπλφινπ 10.500.000 

κεηνρψλ θαη ηζαξίζκσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έιαβε ηηο εμήο απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

ην 1ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θιεηφκελε δέθαηε έβδνκε (17ε) εηαηξηθή ρξήζε 2010 (01.01.2010-31.12.2010) θαη ζπλνιηθά 

ηελ εηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ ρξήζε.    

ην 2ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηελ Δηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο Καξηίνπ 2011, 

θαζψο θαη ηελ απφ 28 Καξηίνπ 2011 Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή-Ινγηζηή ηεο Δηαηξείαο θ. 

εξαθείκ Γ. Καθξή. 

ην 3ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηελ δηάζεζε (δηαλνκή) θεξδψλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο 2010 (01.01.2010-

31.12.2010) θαη εηδηθφηεξα ελέθξηλε ηελ κε δηαλνκή νηνπδήπνηε κεξίζκαηνο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 

απφ ηα θέξδε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο 2010 (01.01.2010-31.12.2010).  

ην 4ν ζέκα απήιιαμε νκφθσλα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο απφ 

θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεσο 

2010 (01.01.2010-31.12.2010), θαζψο θαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ελ ιφγσ ρξήζεσο.  

ην 5ν ζέκα εμέιεμε νκφθσλα σο Διεγθηέο ηεο ρξήζεο 2011 (01.01.2011-31.12.2011) γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εηεζίσλ θαη εμακεληαίσλ (εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ) Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηα αθφινπζα 

κέιε ηεο εγγεγξακκέλεο ζην Κεηξψν Οξθσηψλ Διεγθηψλ ειεγθηηθήο Δηαηξείαο .Ο.Ι. ΑΔΟΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: α) Σαθηηθφο Διεγθηήο ν Οξθσηφο Διεγθηήο – Ινγηζηήο θ. εξαθείκ Καθξήο ηνπ Γεκεηξίνπ κε 

αξηζκφ Κεηξψνπ .Ο.Δ.Ι. 16311 θαη β) Αλαπιεξσκαηηθφο Διεγθηήο ν Οξθσηφο Διεγθηήο – Ινγηζηήο θ. 

Υξήζηνο Κελειάνπ ηνπ Απνζηφινπ κε αξηζκφ Κεηξψνπ .Ο.Δ.Ι. 13911. Ωο ακνηβή ησλ Διεγθηψλ νξίζηεθε 

ην πνζφ ησλ 26.356,00 Δπξψ, πιένλ Φ.Π.Α.         

ην 6ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2010 (01.01.2010-31.12.2010) γηα ηηο πξνζθεξζείζεο απφ απηά ππεξεζίεο, ζπλνιηθνχ 

χςνπο 225.389,64 Δπξψ (κηθηέο απνδνρέο) θαη πξνελέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2011 (01.01.2011-31.12.2011) θαη κέρξη ηελ επφκελε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε, νη νπνίεο ακνηβέο ζα είλαη νη απηέο κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  

ην 7ν ζέκα παξείρε νκφθσλα ηελ άδεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920, πξνο ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο Γηεπζπληέο θαη Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

δηνίθεζε 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. 
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 3. Γηαηήξεζε ησλ ηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ παξαγγειηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο 

κεηαιιηθώλ πξντόλησλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ θιάδνπ επαγγεικαηηθήο ςύμεο θαη κεηαιιηθώλ 

εμαξηεκάησλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ . 

 
ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 01.01.2011 - 30.06.2011 ζπλερίζζεθε κε ηνλ ξπζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (2010) , ε αλνδηθή 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, ε πησηηθή πνξεία ησλ νπνίσλ (παξαγγειηψλ) είρε νδεγήζεη ηελ Δηαηξεία ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ζε 

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

λέσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο.  

Ζ αλνδηθή πνξεία ζε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ παξαγγειίεο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε , μεθίλεζε απφ ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ 2010 θαη ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ  εμακήλνπ ηνπ 2011 

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 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν παξνπζίαζαλ νη 

πσιήζεηο παξνκνίσλ εμαξηεκάησλ πξνο ην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα πξνο ηηο αγνξέο ηεο Ρνπκαλίαο (αχμεζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 205%) θαη ηεο Ρσζίαο (αχμεζε ηεο ηάμεσο  ηνπ 515%).  

Ζ αλάθακςε ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ κηιν θαη πξννησλίδεη αηζηφδνμα 

κελχκαηα γηα ην ζχλνιν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2011, 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 εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη 

πησηηθή πνξεία ηεο ηάμεσο ηνπ 20% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, γεγνλφο ην νπνίν 

νθείιεηαη ζηελ ζπξξίθλσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ ζε δηεζλέο επίπεδν ιφγσ ζπξξίθλσζεο ηεο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηηο αγνξέο ηφζν ζηελ Διιάδα 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ πησηηθή απηή ηάζε δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. 

 

 

4. Γξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ησλ Αλαλεώζηκσλ Ξεγώλ 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 αμηφπηζηεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ επέηπρε  ζεκαληηθή δηείζδπζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα θσηνβνιηατθά θπξίσο ζπζηήκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
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δξαζηεξηφηεηα, αληηπξνζσπεχεη πιένλ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 23,96% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ, 

έλαληη πνζνζηνχ κφιηο 2,30% ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο . 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα μεθίλεζε λα γίλεηαη εκθαλήο θαη λα εληζρχεηαη νπζηαζηηθά   

ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ αληηπξνζσπεχεη πιένλ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

29,88% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ έλαληη πνζνζηνχ 3,71% ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο . 

Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, θαη ζπκβάιεη 

νπζηαζηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ηεο πξντνληηθήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

επηδηψθεη ε Δηαηξεία θαη ν κηινο γεληθφηεξα, σο αληηζηάζκηζκα θαη αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζπξξίθλσζεο πνπ εκθαλίδνπλ άιιεο παξαδνζηαθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν 

κηινο. 

 

5. Ππλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Δηαηξείαο  

 
Ζ Δηαηξεία ζηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζπλέρηζε κε ηαρείο ξπζκνχο ηελ πινπνίεζε ησλ 

επελδπηηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε θηηξηαθέο επεθηάζεηο ζηηο ηδηφθηεηεο νηθνπεδηθέο ηεο 

εθηάζεηο.  

πγθεθξηκέλα βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην απνπεξάησζεο νη εξγαζίεο αλέγεξζεο θαη επέθηαζεο 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, ηνπνζεηείηαη 

ρξνληθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ ηεηξάκελνπ θαη 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 

 

6. Δλίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ  

 
Ο κηινο ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα δηείζδπζε ζε λέεο γεσγξαθηθέο αγνξέο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

πξντνληηθήο ηνπ δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο απμεκέλεο παξαγσγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο , ελίζρπζε νπζηαζηηθά ηνλ 

εμαγσγηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ , ηφζν ζε επίπεδν πνζνζηνχ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο, φζν θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε  πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο . 

Δηδηθφηεξα ζε επίπεδν Οκίινπ, νη εμαγσγέο αληηπξνζσπεχνπλ πιένλ πνζνζηφ 39,42% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

έλαληη 20,69 % ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο  ρξήζεο θαη αλήιζαλ ζε 6,33 εθαη. επξψ έλαληη 

2,03 εθαη. επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 212,26%, ελψ ζε επίπεδν εηαηξείαο νη εμαγσγέο απνηεινχλ πιένλ πνζνζηφ 44,44% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

έλαληη 23,71 % ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη αλήιζαλ ζε 5,72 εθαη. επξψ έλαληη 

1,44 εθαη. επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 296,66% . 
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Ζ εληζρπκέλε  εμσζηξέθεηα  ηνπ Οκίινπ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά θαηά ηελ παξνχζα  ρξνληθή ζηηγκή  ζηελ 

αληηζηάζκηζε ηεο χθεζεο πνπ θξαηεί ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο ελίζρπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο  ζέζεο ηεο Δηαηξείαο . 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ B΄ 

Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο  

 

Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζε επίπεδν ηδίσο ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο έρεη πιεγεί ηδηαίηεξα ζηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν (2) εηψλ. Ζ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ηνπ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κειέηε, αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ηειηθνχ απνδέθηε-πειάηε απηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία ηζρπξψλ παξαγσγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ππνδνκψλ ζε 

ζπλέρεηα ελφο επξχηαηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ απμάλεη δηαξθψο ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο , βνεζνχλ ηνλ κηιν λα παξακέλεη δηαξθψο αληαγσληζηηθφο θαη λα πξνσζεί ηελ δηείζδπζή ηνπ ζε 

λέεο αγνξέο, αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο ησλ αγνξψλ, εζηηάδνληαο ζε θιάδνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη εληζρχνληαο ηελ εμσζηξέθεηά ηνπ.  

Θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ζρεηηθψο 

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

πηζησηηθήο αζθπμίαο θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηδίσο ηελ εγρψξηα αγνξά επεξεάδεη ηελ 

γεληθφηεξε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ, δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζεκαληηθψλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ,  πιελ φκσο ε επηζεηηθή επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ 

Οκίινπ ζηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 10 εηψλ, είρε σο ζπλέπεηα ηελ ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηάο 

ηνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεηέιεζε εμηζνξξνπεηηθά ζηνπο αλσηέξσ αξλεηηθνχο παξάγνληεο θαη θαηάθεξε λ’ 

αληηζηξέςεη ξαγδαία ηελ αξλεηηθή ηάζε ηεο αγνξάο.  

Παξά ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ην επξχηεξα αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ , ν κηινο  θαηάθεξε 

ράξε ζηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αλάθακςε ησλ κεγεζψλ ηνπ, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εληππσζηαθή πνξεία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, θαζψο ηα κεγέζε ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, ελφςεη ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ζηελ εγρψξηα θπξίσο αγνξά, επιήγεζαλ απφ ηελ 

γεληθφηεξε χθεζε.  

Ζ δηαλπφκελε ρξήζε 2011 ραξαθηεξίδεηαη θαη απηή  απφ ζεκαληηθφ βαζκφ δπζθνιίαο, ιφγσ ηνπ επξχηεξα 

αξλεηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ θπξηαξρεί ζηελ εγρψξηα αγνξά,  αλ θαη νη κέρξη ζήκεξα εθηηκήζεηο εληζρχνπλ 

ηελ πεπνίζεζε ηεο Γηνίθεζεο φηη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλερίζνπλ λα 

αλαθάκπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2011 (01.01.2011-31.12.2011). Γηα ηνλ ιφγν απηφ δε 

εμάιινπ ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνρσξά κε ηαρείο ξπζκνχο ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε θηηξηαθέο επεθηάζεηο ζηηο ηδηφθηεηεο νηθνπεδηθέο ηεο εθηάζεηο , εληζρχεη 

πεξαηηέξσ ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ Οκίινπ θαη πξνσζεί ηελ δηείζδπζή ηεο ζηελ αγνξά θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο είλαη ν ηνκέαο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ν ηνκέαο ησλ ακπληηθψλ 

ζπζηεκάησλ.  
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Οη ζπλήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη ινηπνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν κηινο θαη ηνπο νπνίνπο 

θηλδχλνπο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ β΄ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2011, είλαη 

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

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

Δηδηθφηεξα:  

 

1. Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

Ζ έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο ζρεηηθά ρακειή γηα ηνλ κηιν 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 ζην πιαίζην ηεο 

ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Δηαηξείαο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο θαη ζε ρψξεο εθηφο ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ παξαθνινπζνχληαη δηαξθψο νη ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθνί 

θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγείηαη ε αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ, σζηφζν ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε 2011 (01.01.2011-31.12.2011) ηέηνηνο θίλδπλνο δελ είλαη νξαηφο.  

 

2. Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο 

Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο γηα ηνλ κηιν 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  κεζνκαθξνπξφζεζκνο 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 θαη ηνπ β΄ εμακήλνπ ηεο ρξήζεο 2011. Δπηπιένλ δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία 

ή γεγνλφηα ηα νπνία λα ζπλεγνξνχλ ζε ηπρφλ επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Οκίινπ, εη κε 

κφλνλ εάλ θαη εθφζνλ ππάξμεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ Euribor, κε ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλνο ν βαζηθφο 

φγθνο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ.     

 

3. Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

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

ηθαλά ηακεηαθά δηαζέζηκα. Δλφςεη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία αλακέλεηαη λα  ζπλερηζζεί, ν κηινο έιαβε 

κηα ζεηξά απφ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνπο, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάθακςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο θαη 

ηδίσο ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ρξήζεσο 2011 είρε σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ δηαζθάιηζε 

αλαγθαίαο θαη επαξθνχο ξεπζηφηεηαο 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. Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

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

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πειάηεο κε ειεγκέλε απφ πιεπξάο θεξεγγπφηεηαο πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη κε ηνπο 
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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 αξθεηά 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 ππφ δηαθηλδχλεπζε ηα απνηειέζκαηα θαη 

λα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία.  

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

απφδνζε ησλ πειαηψλ ηνπ, ψζηε λα ελεξγεί πξνιεπηηθά θαη άκεζα, κε ζηφρν ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

ζεκαληηθήο εθηάζεσο 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 έσο έλα βαζκφ αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.  

 

5. Θίλδπλνο αύμεζεο ησλ ηηκώλ ησλ πξώησλ πιώλ 

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

ηηκέο γλσξίδνπλ ην έζραην ρξνληθφ δηάζηεκα κηα ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία, αθεηέξνπ δε ν ηξφπνο παξαγσγήο 

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

δπλαηφηεηα κεηαθχιηζεο ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζηνπο πειάηεο. 

 

6. Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από εγρώξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο 

Ζ θαζεηνπνηεκέλε κνξθή ηνπ Οκίινπ 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 κηινο θαηαθέξλεη λα δηαθνξνπνηείηαη πξντνληηθά απφ ηνλ πθηζηάκελν αληαγσληζκφ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζπληεινχλ ε πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ απφ ηνλ κηιν 

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 από ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο 

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

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο 

θαη ηεο πξνζπάζεηαο νξζνινγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλνκήο ησλ πσιήζεψλ ηνπο ηφζν αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη αλά πειάηε, πιελ φκσο θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ν 

ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη θαη απηφο σο ππαξθηφο, θαζψο κε δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο απηήο, ηδίσο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ πνπ δελ δηαζέηνπλ 

ηζρπξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνκέο, ν κηινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε επαλαμηνιφγεζε αξθεηψλ εμ 
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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 ιόγσ γεληθόηεξεο θαηαλαισηηθήο ύθεζεο  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ γεληθψλ 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, θαη ε γεληθφηεξε δξάζε ηεο ζηελ δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ρξήζεσο 2011 επηβεβαηψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο απηή .  

 

9. Θίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ   

Γελ πθίζηαηαη πξνο ην παξφλ ηέηνηνο θίλδπλνο θαζψο ν κηινο 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 ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, πιελ 

φκσο, φπσο πξνειέρζε, εάλ επηδεηλσζνχλ δξακαηηθά νη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ν κηινο ζα πξέπεη 

λα ιάβεη πεξαηηέξσ θαη δε δξαζηηθά κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ην 

ζεηηθφ πξφζεκν ζηηο ηακεηαθέο ηνπ ξνέο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ξεπζηφηεηα πνπ δηαζέηεη ζε ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα.    

 

    

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 2011 (01.01.2011-30.06.2011) 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 Οηθνλνκηθή Έθζεζε 

ρξήζεσο 2010) νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο 

επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2011.  

 

εκεηψλνπκε φηη ε αλαθνξά ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο ε νπνία αθνινπζεί, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
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(α) ην πνζό απηώλ ησλ ζπλαιιαγώλ, 

(β) ην αλεμόθιεην ππόινηπό ηνπο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ (30.06.2011), 

(γ) ηε θύζε ηεο ζρέζεσο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζώπνπ µε ηελ Δηαηξεία θαζώο θαη 

(δ) ηπρόλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, κόλνλ όκσο εθόζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη 

νπζηώδεηο θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηνπο ζπλήζεηο όξνπο ηεο αγνξάο. 

Πεκεηώλνπκε ελ πξνθεηκέλσ όηη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη όιεο αλεμαηξέησο νη 

ζπλαιιαγέο , αλεμαξηήησο ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ησλ σο «ζεκαληηθώλ» ή όρη (όπσο πξόζθαηα ε 

έλλνηα απηή απνζαθελίζζεθε θαη κε ηελ από 21.7.2011 ζρεηηθή κε αξηζκό 45  Δγθύθιην ηεο 

Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο)  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

Ξσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 33.445,30 23.206,25

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 23.661,60 530,10

Ξσιήζεηο παγίσλ

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

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 0,00 158.281,53 118.676,59

πνρξεώζεηο 

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

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 2 

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

Ξαξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ζηειέρε ηεο εηαηξείαο

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο          248.472,85 248.746,11 248.472,85 248.746,11

πλαιιαγέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο          100,00 246,00 100,00 246,00

Πύλνιν 248.572,85 248.992,11 248.572,85 248.992,11

Απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο                           30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                           123,00 0,00 123,00 0,00

Τπνρξεψζεηο πξφο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                        25.960,43 25.940,98 25.960,43 25.940,98

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

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). 
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 Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ σο άλσ 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 δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 

δηνίθεζεο          

Εκτελεστικά μέλη 91.893,34 5.102,50 0,00 96.995,84

Μη Εκτελεστικά μέλη 25.860,00 0,00 0,00 25.860,00

Διευθυντικά στελέχη 102.712,25 22.904,76 100,00 125.717,01

Σύνολα 220.465,59 28.007,26 100,00 248.572,85

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 

δηνίθεζεο          

Εκτελεστικά μέλη 91.893,34 5.102,50 0,00 96.995,84

Μη Εκτελεστικά μέλη 25.860,00 0,00 0,00 25.860,00

Διευθυντικά στελέχη 102.712,25 22.904,76 100,00 125.717,01

Σύνολα 220.465,59 28.007,26 100,00 248.572,85

Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο

Εκτελεστικά μέλη 0,00 5.329,35 0,00 5.329,35

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

Διευθυντικά στελέχη 123,00 20.631,08 123,00 20.631,08

Σύνολα 123,00 25.960,43 123,00 25.960,43

Ν ΝΚΗΙΝΠ       (  Ξεξίνδνο 1/1-30/6/2011 )

Κόστος Κοινωνικής 

ασυάλισηςΑμοιβές-Μισθοί Λοιπές συναλλαγές

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο ( Αλάιπζε Ξίλαθα 2)        

Σύνολο

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ      (  Ξεξίνδνο 1/1-30/6/2011 )

Αμοιβές-Μισθοί

Κόστος Κοινωνικής 

ασυάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Ν ΝΚΗΙΝΠ 

Αλεμόθιεην ππόινηπν απαηηήζεσλ -ππνρξεώζεσλ (30.6.2011)

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

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

θαζηζηνχζε επηβεβιεκέλε ηελ πεξαηηέξσ θαη αλά ζπλδεδεκέλν πξφζσπν αλάιπζε απηψλ. 

 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.  

πσο 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΄  

Κεηνρηθό Θεθάιαην - Ίδηεο κεηνρέο  

 

1. Κεηνρηθό θεθάιαην  

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 
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ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ Θ2-6596/28.07.2010 

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. ιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο.  

• εκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Υ.Α. ηελ 31.05.2011, ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία πξφθεηηαη λα θαηαξγεζεί θαηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ θαηεγνξηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ κελφο 

Οθησβξίνπ 2011, νπφηε θαη ζα ιάβεη ρψξα ε κεηαθνξά ησλ κεηνρψλ ζηηο λέεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο, κε 

βάζε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε.     

2. Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο   

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. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο  

Οη ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη:  

Ζ «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: 1.421.563 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 13,54%), 

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

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

4. Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ   

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο, νη νπνίεο παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  

5. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ   

Γελ πθίζηαληαη γλσζηνί ζηελ Δηαηξεία πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ ζε θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  

6. Ππκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο   

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. Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο Θαηαζηαηηθνύ πνπ 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη ζήκεξα   

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. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.Π. ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ 

κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920   
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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. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο  πξόηαζεο   

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. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο  

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. Ίδηεο κεηνρέο   

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-επηδόζεηο ηεο Δηαηξείαο – Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδόζεσλ  

 

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 - επηδόζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο 

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

δηεηίαο 2009-2010 θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011 θαη αληίζηνηρα ηνπ 2010 έρεη 

σο εμήο:  

Ν ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2010 30.6.2011

χλνιν ελεξγεηηθνχ 42.507,75 44.120,89 43.804,13 50.213,94

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 28.355,18 28.425,37 28.514,39 29.481,15

Θχθινο εξγαζηψλ 17.448,91 21.024,53 9.794,33 16.054,36

Κηθηά θέξδε 1.454,28 2.399,37 1.293,02 3.146,47

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ -788,43 308,25 244,58 1.398,93

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -753,96 92,49 159,21 1.055,79

Πε ρηιηάδεο επξώ
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Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2010 30.6.2011

χλνιν ελεξγεηηθνχ 36.300,61 37.260,44 36.767,62 43.308,82

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 27.283,08 27.433,47 27.311,83 28.772,95

Θχθινο εξγαζηψλ 12.163,63 14.372,92 6.081,43 12.871,78

Κηθηά θέξδε 668,00 1.545,60 711,19 2.728,74

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ -953,07 288,24 49,89 1.740,06

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -863,00 172,69 28,75 1.339,48

Πε ρηιηάδεο επξώ

 

 

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

απεηθνλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2010 30.6.2011

χλνιν ελεξγεηηθνχ -10,09% 3,79% 0,96% 14,63%

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ -2,59% 0,25% -1,43% 3,39%

Θχθινο εξγαζηψλ -35,41% 20,49% 15,76% 63,91%

Κηθηά θέξδε -70,45% 64,99% 41,60% 143,34%

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ,Δπελδπηηθψλ

Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA) -82,96% 96,33% 18,08% 158,56%

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ -131,74% -139,10% 271,24% 471,97%

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -139,88% -112,27% 188,17% 563,13%  

 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2010 30.6.2011

χλνιν ελεξγεηηθνχ -9,09% 2,64% -3,37% 17,79%

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ -3,07% 0,55% -2,49% 5,35%

Θχθινο εξγαζηψλ -38,54% 18,16% -4,36% 111,66%

Κηθηά θέξδε -81,05% 131,38% 8,50% 283,69%

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ,Δπελδπηηθψλ

Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA) -93,75% 418,18% -19,42% 428,14%

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ -151,44% -130,24% 150,37% 3387,77%

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -158,07% -120,01% 121,02% 4558,39%  

 

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

Δηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο 2009-2010 θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ 2011 θαη αληίζηνηρα ηνπ 2010. 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2010 30.6.2011

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ,Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 703,75 1.381,67 765,24 1.978,59

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) -2,78% 1,08% 1,72% 9,49%

Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) -1,85% 0,70% 1,12% 5,57%

Πε ρηιηάδεο επξώ

 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2010 30.6.2011

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ,Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 188,11 974,76 396,65 2.094,84

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) -3,49% 1,05% 0,37% 12,10%

Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) -2,63% 0,77% 0,27% 8,04%

Πε ρηιηάδεο επξώ

 

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

βάζε. 
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πγθεθξηκέλα θαη κε βάζε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ζεκεηψλνληαη ηα θάησζη: 

 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

Σν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηελ 30.06.2011 αλήιζε ζε 50.213,94 ρηι. Δπξψ θαη 

43.308,82 ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 13,81 % θαη  16,23 % αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε 

ηα κεγέζε ηεο 31.12.2010 νθεηινκέλε θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

(αχμεζε απαηηήζεσλ ) θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 

 

Ίδηα θεθάιαηα 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηελ 30.06.2011 αλήιζαλ ζε 29.481,15 ρηι. Δπξψ θαη 28.772,95 

ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 3,71 % θαη 4,90 % αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηα 

κεγέζε ηεο 31.12.2010, νθεηινκέλε ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ 

ην 58,71% θαη 66,44 % ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ αληίζηνηρα. 

 

Θύθινο εξγαζηώλ 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλήιζε ζε 16.054,36 ρηι. Δπξψ θαη 12.871,78 ρηι. Δπξψ 

ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαηά 63,91% θαη ηδίσο ζε επίπεδν κεηξηθήο θαηά 

111,66% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εμάκελε πεξίνδν. Ζ αλσηέξσ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο δηείζδπζεο ηεο Δηαηξείαο ζε λέεο 

αγνξέο, ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο απηήο θαη ηεο αλάθακςεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξαδνζηαθψλ 

πειαηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Κηθηά θέξδε 

Σα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξνπζίαζαλ αχμεζε θαη αλήιζαλ ζε 3.146,47 ρηι. Δπξψ θαη 

2.728,74 ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 143,34% θαη 283,69% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ζ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο νθείιεηαη ζηα 

κέηξα πνπ έιαβε ν κηινο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνπο, ζηελ δπλαηφηεηα ζρεηηθψλ 

πξνζαξκνγψλ ζηηο ηηκέο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ζηελ ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηεο.  

 

Θέξδε πξν θόξσλ  

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

πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη δηακνξθψζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε θέξδε 1.398,93 ρηι. Δπξψ θαη 1.740,06 

ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα, έλαληη 244,58 ρηι. Δπξψ θαη 49,89 ρηι. Δπξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν (Α΄ εμάκελν) ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2010, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 471,97% θαη 3.387,77% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γεληθφηεξα.   
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Θέξδε κεηά από θόξνπο 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλήιζαλ ζε θέξδε 1.055,79 ρηι. 

Δπξψ θαη 1.339,48 ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα, έλαληη 159,21 ρηι. Δπξψ θαη 28,75 ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 563,13% θαη 4.558,39% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(ΔΒΗΡDA) 

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

δηακνξθψζεθαλ ζην α΄ εμάκελν ηνπ 2011 ζε 1.978,59 ρηι. Δπξψ θαη 2.094,84 ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα, έλαληη 

765,24 ρηι. Δπξψ θαη 396,65 ρηι. Δπξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζηνλ κηιν θαηά 

158,56 % θαη ζηελ Δηαηξεία θαηά 428,14%.  

 

Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 1.988,77 ρηι. Δπξψ θαη 1.278,73 ρηι. Δπξψ 

αληίζηνηρα, έλαληη 1.191,94 ρηι. Δπξψ θαη 813,14 ρηι. επξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, 

παξνπζηάδνληαο πνζνζηηαία αχμεζε θαηά 66,85 % ζηνλ κηιν θαη 57,26 % ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο, 

απνηέιεζκα ηεο αλνδηθήο πνξείαο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηέο δαπαλψλ δηάζεζεο.  

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

ηξέρνπζα πεξίνδν ζε 12,39 % θαη 9,93 %, έλαληη 12,17% θαη 13,37% ζην πξψην εμάκελν ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο, γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα, σο απνηέιεζκα γεληθφηεξα ηεο πνιηηηθήο πεξηνξηζκνχ ησλ 

εμφδσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηνπ απμεκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ δαπαλψλ 

πξνζσπηθνχ ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 43,08% θαη ησλ 

απνζβέζεσλ ζην 7,95%. 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα, Έμνδα  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 14,43 ρηι. 

Δπξψ θαη 14,43 ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα, ηα δε ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλήιζαλ ζε 174,47 ρηι. Δπξψ θαη 55,00 

ρηι. Δπξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 41,71% θαη 23,80% αληίζηνηρα απνηέιεζκα 

ηεο απμεηηθήο πνξείαο ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ (spread) ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αθνξά 

θπξίσο ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

 

 

 

2. Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδόζεσλ  
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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 30/6/2011 30/6/2010 31/12/2010 31/12/2009

Θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ-

Γηαζέζηκα/Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

1,33 1,82 1,57 1,72

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο θαη δείρλεη πφζεο θνξέο έρεη ε Δηαηξεία ηελ 

δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα
Γηαζέζηκα/ Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο
0,05 0,29 0,13 0,37

 Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ άκεζε ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκο ππνρξεψζεηο ηεο κε 

βάζε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο

Κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο Απαηηήζεσλ  πειαηψλ Απαηηήζεηο *365/Πσιήζεηο 161,25 163,56 179,47 168,22
Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε εκέξεο ηελ κέζε δηάξθεηα 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο

Κέζε πεξίνδνο πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ Πξνκεζεπηψλ
Πξνκεζεπηέο * 365 / Θφζηνο 

πσιήζεσλ
133,95 99,43 98,84 75,26

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε εκέξεο ηελ κέζε δηάξθεηα 

εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Δηαηξείαο

ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  30/6/2011 30/6/2010 31/12/2010 31/12/2009

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Παγίσλ Πσιήζεηο / Πάγηα 1,08 0,71 0,76 0,63

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξεία ζε ζρέζε 

κε ηηο πσιήζεηο ηεο

Παγηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο Πάγηα/Ίδηα Θεθάιαηα 1,01 0,98 0,97 0,98
Ο δείθηεο απηφο κεηξάεη ηελ ζρέζε κεηαμχ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Δλεξγεηηθνχ Πσιήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,64 0,45 0,48 0,41

Ο δείθηεο απηφο εθηηκά ηελ εληαηηθφηεηα κε ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία γηα λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πσιήζεσλ ηεο

ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  30/6/2011 30/6/2010 31/12/2010 31/12/2009  

Πσιήζεηο πξνο θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο Πσιήζεηο / Θ.Θ.Θ. 5,76 2,73 3,12 2,29

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη πφζα € θαζαξψλ πσιήζεσλ 

πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε γηα θάζε € θαζαξνχ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο πνπ δελ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο πηζησηέο

Κηθηφ θέξδνο Κηθηά Θέξδε / Πσιήζεηο 19,60% 13,20% 11,41% 8,33%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο 

ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

Ιεηηνπξγηθφ Πεξηζψξην ΘΠΣΦ/Πσιήζεηο 9,71% 3,31% 2,38% -3,00%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πσιήζεσλ ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

Πεξηζψξην Θαζαξνχ θέξδνπο ΘΚΦ / Πσιήζεηο 6,58% 1,63% 0,44% -4,32%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

κεηά απφ θφξνπο ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΘΚΦ / ίδηα Θεθάιαηα 7,16% 1,12% 0,33% -2,66%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ ΘΚΦ /χλνιν Δλεξγεηηθνχ 4,21% 0,73% 0,21% -1,77%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο 

ΓΔΗΘΡΔΠ ΚΝΣΙΔΠΖΠ  30/6/2011 30/6/2010 31/12/2010 31/12/2009

Γείθηεο Υξένπο
χλ. Τπνρξεψζεσλ / χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ
41,29% 34,90% 35,57% 33,29%

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο 

Δηαηξείαο

Γείθηεο Υξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα
χλ. Τπνρξεψζεσλ /  Ίδηα 

Θεθάιαηα
70,33% 53,62% 55,22% 49,91%

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο 

Δηαηξείαο

ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ 

O ΝΚΗΙΝΠ
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ΓΔΗΘΡΔΠ ΟΔΠΡΝΡΖΡΑΠ 30/6/2011 30/6/2010 31/12/2010 31/12/2009

Θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ-

Γηαζέζηκα/Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

1,59 2,90 2,29 2,76

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο θαη δείρλεη πφζεο θνξέο έρεη ε Δηαηξεία ηελ 

δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα
Γηαζέζηκα/ Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο
0,06 0,68 0,27 1,02

 Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ άκεζε ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκο ππνρξεψζεηο ηεο κε 

βάζε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο

Κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο Απαηηήζεσλ  πειαηψλ Απαηηήζεηο *365/Πσιήζεηο 118,14 139,79 159,64 129,34
Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε εκέξεο ηελ κέζε δηάξθεηα 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο

Κέζε πεξίνδνο πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ Πξνκεζεπηψλ
Πξνκεζεπηέο * 365 / Θφζηνο 

πσιήζεσλ
92,76 65,21 77,72 37,72

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε εκέξεο ηελ κέζε δηάξθεηα 

εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Δηαηξείαο

ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  30/6/2011 30/6/2010 31/12/2010 31/12/2009

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Παγίσλ Πσιήζεηο / Πάγηα 0,91 0,47 0,55 0,47

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξεία ζε ζρέζε 

κε ηηο πσιήζεηο ηεο

Παγηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο Πάγηα/Ίδηα Θεθάιαηα 0,99 0,96 0,95 0,97
Ο δείθηεο απηφο κεηξάεη ηελ ζρέζε κεηαμχ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Δλεξγεηηθνχ Πσιήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,59 0,33 0,39 0,34

Ο δείθηεο απηφο εθηηκά ηελ εληαηηθφηεηα κε ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία γηα λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πσιήζεσλ ηεο

ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  30/6/2011 30/6/2010 31/12/2010 31/12/2009  

Πσιήζεηο πξνο θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο Πσιήζεηο / Θ.Θ.Θ. 4,57 1,86 2,24 1,75

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη πφζα € θαζαξψλ πσιήζεσλ 

πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε γηα θάζε € θαζαξνχ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο πνπ δελ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο πηζησηέο

Κηθηφ θέξδνο Κηθηά Θέξδε / Πσιήζεηο 21,20% 11,69% 10,75% 5,49%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο 

ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

Ιεηηνπξγηθφ Πεξηζψξην ΘΠΣΦ/Πσιήζεηο 13,83% 1,03% 2,22% -6,93%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πσιήζεσλ ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

Πεξηζψξην Θαζαξνχ θέξδνπο ΘΚΦ / Πσιήζεηο 10,41% 0,47% 1,20% -7,09%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

κεηά απφ θφξνπο ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΘΚΦ / ίδηα Θεθάιαηα 9,31% 0,11% 0,63% -3,16%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ ΘΚΦ /χλνιν Δλεξγεηηθνχ 6,19% 0,08% 0,46% -2,38%
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο 

ΓΔΗΘΡΔΠ ΚΝΣΙΔΠΖΠ  30/6/2011 30/6/2010 31/12/2010 31/12/2009

Γείθηεο Υξένπο
χλ. Τπνρξεψζεσλ / χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ
33,56% 25,72% 26,37% 24,84%

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο 

Δηαηξείαο

Γείθηεο Υξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα
χλ. Τπνρξεψζεσλ /  Ίδηα 

Θεθάιαηα
50,52% 34,62% 35,82% 33,05%

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο 

Δηαηξείαο

ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

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

βάζε. 

 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΡ΄ 

Πεκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011 θαη κέρξη ηελ ζύληαμε ηεο παξνύζεο  

 

Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο (01.01.2011-

30.06.2011) θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ηα νπνία λα είλαη άμηα ηδηαίηεξεο 

κλείαο, αλαθέξνληαη θαησηέξσ : 

 

1. Πύλαςε ζύκβαζεο κε ηελ INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS  

Ζ Δηαηξεία πξνέβε εληφο ηνπ Ηνπιίνπ 2011 ζηελ ππνγξαθή ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ 

«INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS» γηα ηελ θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ κεξψλ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ κε 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε χςνπο 1,1 εθαηνκκπξίνπ Δπξψ κε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ 

επέθηαζεο θαηά 40% πεξίπνπ, απνηειεί ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο εμαηξεηηθά απμεκέλεο απαηηήζεηο – πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, δεκηνπξγεί ηδηαίηεξν ηκήκα 

ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ κε εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εμεηδηθεπκέλα κέζα παξαγσγήο θαη ειέγρνπ.  
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Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα λέα ππεξζχγρξνλα βηνκεραληθά θηίξηα ηεο Δηαηξείαο, ε θαηαζθεπή 

ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο. ηφρνο ηεο Δηαηξείαο απνηειεί ε έληνλε παξνπζία ηεο 

ζηε δηεζλή αγνξά ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη πξννπηηθέο 

γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  

Ζ ζχλαςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεσο, εληάζζεηαη ζηελ πνιηηηθή δηείζδπζεο ηεο Δηαηξείαο ζε λένπο ηνκείο, 

κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ έρεη 

αλαπηχμεη θαη δηαζέηεη. Θαη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο παξνπζηάδεη  ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη 

δεκηνπξγεί ηηο αλαγθαίεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηελ Δηαηξεία , ψζηε λ’ αληηκεησπίζεη ηπρφλ θάκςε ηεο 

δήηεζεο απφ θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο παξαδνζηαθά θαη επί ζεηξά εηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη. Σα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Δηαηξείαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα αλακέλεηαη λα θαηαζηνχλ απηά ζε 

κεζνκαθξνπξφζεζκε βάζε. 

     

2. Νινθιήξσζε ηαθηηθνύ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ρξήζεσλ 2008-2009 

Ζ Δηαηξεία ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4.1.3.1 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ θαη ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηνπ λ. 3340/2005, γλσζηνπνίεζε ζην επελδπηηθφ θνηλφ φηη εληφο ηνπ 

Ηνπιίνπ 2011, νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2008-2009 γηα ηηο πάζεο θχζεσο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

Απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν πξνέθπςαλ γηα ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο ρξήζεηο θαηαβιεηένη πξφζζεηνη θφξνη 

θαη πξνζαπμήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 44.058,15 Δπξψ, αιιά κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη είραλ ζρεκαηηζζεί 

επαξθείο πξνβιέςεηο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο 2011 (01.01.2011-

31.12.2011).  

Θαηφπηλ ηνχησλ ε αλέιεγθηε ρξήζε ηεο Δηαηξείαο, πιελ ηεο ηξέρνπζαο είλαη κφλν ε ρξήζε 2010, γεγνλφο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο επηαμίαο ηεο δξάζεο ηεο Δηαηξείαο   

 

3. Έληαμε επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ ζην Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα)  

Κε ηελ ε ππ’ αξηζκ. πξση. 8474/705/13-7-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, εληάρζεθε θαη εγθξίζεθε, κε θσδηθφ έξγνπ ΔΒ-01883, ην επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην ηεο Δηαηξείαο, γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πξφγξακκα «Κεηαπνίεζε ζηηο Λέεο πλζήθεο» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

800.0000,00 επξψ θαη πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο 30% (240.000,02 επξψ).  

4.  Αληηθαηάζηαζε ππεπζύλνπ πεξεζίαο Δηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ  

Ζ Δηαηξεία γλσζηνπνίεζε ζην επελδπηηθφ θνηλφ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ην άξζξν 4.1.3.6 ηνπ 

Θαλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ φηη απφ ηελ 18ε Ηνπιίνπ 2011 θαζήθνληα Τπεπζχλνπ ηεο Τπεξεζίαο 

Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ αλέιαβε ε θα. Βαζηιηθή Θσζηνπνχινπ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Πάιιε.             
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ΔΛΝΡΖΡΑ Ε΄ 

Ξξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δηαηξείαο γηα ην β΄ εμάκελν ηνπ 2011 

 

Σν β΄ εμάκελν ηνπ έηνπο 2011 αλακέλεηαη ζρεηηθά δχζθνιν ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ζπγθπξηψλ ζηελ νηθνλνκία 

πνπ έρνπλ πιήμεη ηδηαίηεξα ηελ εγρψξηα αγνξά, πιελ φκσο νη εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο 

παξακέλνπλ αηζηφδνμεο ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ησλ κεγεζψλ ηεο.  

Κνινλφηη νη εμειίμεηο είλαη αδχλαηνλ λα πξνβιεθζνχλ κε αθξίβεηα θαη ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δελ είλαη ζε ζέζε 

λα εθηηκήζεη ηελ πνξεία ηεο αγνξάο, δεδνκέλσλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, αιιά θαη ηεο δηάξθεηαο 

θαη ηεο έληαζεο ηεο χθεζεο πνπ πιήηηεη ηδίσο ηελ εγρψξηα αγνξά, ε νπνία αλαπφθεπθηα επεξεάδεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηδίσο ηα έζνδα ηεο Δηαηξείαο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ ηεο, είλαη 

ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαηά ην δπλαηφλ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά , ζηελ δηείζδπζή ηεο 

ζε λέεο αγνξέο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηάο ηεο ζηξαηεγηθή ε νπνία φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο απνδίδεη ήδε ζεκαληηθά ζεηηθνχο θαξπνχο. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ γηα ην β΄ εμάκελν ηεο ρξήζεο 2011 (01.07.2011-31.12.2011) εμαθνινπζεί λα 

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

ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα: 

- δηαξθήο αλαδήηεζε λέσλ πεδίσλ δξάζεο, κε εθκεηάιιεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα εηζέξρεηαη ζε 

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

ηθαλφηεηαο απηήο, 

- επίηεπμε λέσλ ζπκθσληψλ θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε  ηνπ 

εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα ηεο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, 

- ελίζρπζε ηεο δηείζδπζεο ζε λέα αληηθείκελα, ηθαλά φπσο απνξξνθήζνπλ κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ εηψλ,  

- πξνζαξκνγή θαη εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ζηφρν ηελ ζηαζεξνπνίεζε 

θαη ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο,  

- κε δεδνκέλν φηη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ζπλερίδνπλ λα αλαθάκπηνπλ, ε Δηαηξεία ζα 

ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο, ζρεηηθά κε ηελ απνπεξάησζε ησλ 

λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο  ηδηφθηεηεο νηθνπεδηθέο ηεο εθηάζεηο, ελψ ζα επηδηψμεη ηελ ζπκπιήξσζε 

θαη αλαβάζκηζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απηνχ κέζσ επηρνξεγνχκελσλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ . 

- δηαηήξεζε θαη αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη θαη απξφβιεπηεο αθφκε θαηαζηάζεηο.    

                

ζνλ αθνξά ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία «MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ.», ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί 

ζπκβαδίδεη κε απηή ηεο κεηξηθήο.  
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πγθεθξηκέλα αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί ε 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 ζε ζπλδπαζκφ κε ην θπζηθφ αέξην, παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ 

ελδηαθέξνλ. Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έληαζε ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο επεξεάδεη 

ηδηαίηεξα ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζηε ειιεληθή αγνξά, γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεηαη γίλεηαη εκθαλέο 

απφ ηελ κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πξνβιέπεηαη λα 

ζπλερηζζεί ε πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ηεο θαη ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Πάλησο θαη ε MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΙΙΑΓΟ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζε ακπληηθή ηξνρηά κε επηζεηηθή δξαζηεξηνπνίεζε σο πξνο ηηο πσιήζεηο 

θαη ηα λέα πξντφληα , ζθνπεχνληαο ζηελ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο . 

 

Αζπξφππξγνο, 25 Απγνχζηνπ 2011 

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 21 ζειίδεο 

είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Δπηζθφπεζεο πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 29.08.2011 

 

Αζήλα, 29 Απγνύζηνπ 2011 

Ν ΝΟΘΩΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ 

 

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 Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο 

 

Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο  

«MEVACO ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

«MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (ε Δηαηξεία) θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο, ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2011 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ θαη 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. 

 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

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 λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ 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, 29 Απγνύζηνπ 2011 

Ν ΝΟΘΩΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ 

 

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. Ππλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  

Γ.1 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Πεκ. 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Κε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηθά Πηνηρεία 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.1 29.697.777,71 27.497.785,85 28.228.119,13 25.968.223,11 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 140.206,48 172.211,02 138.696,66 170.521,24 

Δπελδχζεηο ε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο  0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 
Ινηπέο  Δπελδχζεηο 66.623,00 66.623,00 66.623,00 66.623,00 
Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 26.652,78 26.652,78 18.906,78 18.906,78 

29.931.259,97 27.763.272,65 28.943.078,02 26.715.006,58 

Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

Απνζέκαηα 6.3 3.797.797,69 3.444.713,47 2.480.640,58 2.386.125,33 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 6.4 14.185.229,34 10.337.869,85 10.392.726,58 6.286.214,50 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 6.5 1.489.995,22 1.276.300,05 851.608,50 741.326,23 

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.6 141.690,13 31.529,55 141.690,13 31.529,55 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 667.971,09 1.267.201,94 499.078,68 1.100.234,06 

20.282.683,47 16.357.614,86 14.365.744,47 10.545.429,67 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 50.213.943,44 44.120.887,51 43.308.822,49 37.260.436,25 

Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεώζεηο

Ίδηα Θεθάιαηα

Κεηνρηθφ θεθάιαην 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 

Τπεξ Σν Άξηην 5.365.542,71 5.365.542,71 5.365.542,71 5.365.542,71 

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

Ινηπά απνζεκαηηθά 3.198.396,06 3.185.781,63 3.140.666,97 3.132.032,37 

Απνηειέζκαηα Δηο Λένλ 2.708.523,21 1.571.865,16 2.457.444,22 1.126.601,15 

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ απνδηδόκελσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο
29.081.759,53 27.932.487,05 28.772.951,45 27.433.473,78 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 399.394,72 492.880,57 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 29.481.154,25 28.425.367,62 28.772.951,45 27.433.473,78 

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6.7 2.198.843,13 2.259.804,00 2.150.666,67 2.121.176,55 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 1.510.924,52 1.423.607,04 1.612.029,92 1.457.674,84 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 184.374,53 174.459,16 169.278,62 161.448,99 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 128.223,22 147.723,22 98.723,22 126.723,22 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.8 2.004.370,07 2.081.488,64 1.777.991,85 1.830.434,11 

Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ 6.026.735,47 6.087.082,06 5.808.690,28 5.697.457,71 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.9 9.473.912,90 5.043.784,00 6.560.846,95 2.731.363,14 

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 411.370,18 226.219,39 304.039,97 68.006,88 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6.7 2.236.873,26 2.377.663,29 0,00 0,00 

Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Υξήζε 6.7 930.578,85 922.501,06 747.011,56 738.735,62 

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.10 1.653.318,53 1.038.270,09 1.115.282,28 591.399,12 

Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ 14.706.053,72 9.608.437,83 8.727.180,76 4.129.504,76 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 20.732.789,19 15.695.519,89 14.535.871,04 9.826.962,47 

Πύλνιν Ηδηώλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 50.213.943,44 44.120.887,51 43.308.822,49 37.260.436,25 

Ν ΝΚΗΙΝΠ H ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Γ.2 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ πεξηόδνπ 

 

Πεκ. 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010

Ππλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

Πσιήζεηο αγαζψλ 15.903.256,13 9.604.637,14 9.433.022,34 5.605.222,52 12.721.107,65 5.891.942,93 7.494.657,06 3.264.938,12 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 151.106,00 189.687,90 93.904,34 79.665,97 150.671,00 189.486,30 93.354,34 79.464,37 

Ξσιήζεηο 16.054.362,13 9.794.325,04 9.526.926,68 5.684.888,49 12.871.778,65 6.081.429,23 7.588.011,40 3.344.402,49 

Θφζηνο Πσιεζέλησλ (12.907.895,70) (8.501.308,47) (7.394.323,87) (4.811.736,94) (10.143.035,20) (5.370.240,28) (5.854.765,33) (2.879.749,09)

Κηθηό Θέξδνο 3.146.466,43 1.293.016,57 2.132.602,81 873.151,55 2.728.743,45 711.188,95 1.733.246,07 464.653,40 

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 401.268,70 222.683,76 233.956,99 115.061,85 330.615,38 164.311,99 187.612,43 75.088,92 

Έμνδα δηνίθεζεο (735.173,27) (597.033,86) (406.342,35) (307.849,16) (587.523,94) (478.670,28) (328.695,10) (241.070,00)

Έμνδα  δηάζεζεο (579.445,67) (345.940,58) (336.519,45) (188.795,36) (392.864,03) (185.672,72) (236.141,83) (93.847,13)

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο (110.539,07) (106.908,90) (56.257,12) (52.946,05) (108.726,08) (106.908,90) (55.147,38) (52.946,05)

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο (563.611,58) (142.052,14) (497.437,67) (98.544,62) (189.614,35) (41.888,01) (157.156,67) (12.151,42)

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ
1.558.965,54 323.764,86 1.070.003,22 340.078,20 1.780.630,43 62.361,04 1.143.717,52 139.727,73 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 14.434,16 43.937,68 5.253,52 27.969,35 14.434,16 31.955,34 5.253,52 17.499,78 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα (174.471,04) (123.122,71) (95.744,19) (64.812,40) (55.000,33) (44.425,92) (28.935,98) (20.825,40)

Θέξδε πξν θόξσλ 1.398.928,66 244.579,83 979.512,55 303.235,16 1.740.064,26 49.890,46 1.120.035,06 136.402,11 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.11 (343.142,03) (85.367,30) (252.664,30) (82.529,11) (400.586,59) (21.136,37) (271.212,80) (32.825,83)

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο από 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α)
1.055.786,63 159.212,53 726.848,25 220.706,05 1.339.477,67 28.754,10 848.822,26 103.576,28 

Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

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 από θόξνπο 

(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 

(α) + (β)

1.055.786,63 159.212,53 726.848,25 220.706,05 1.339.477,67 28.754,10 848.822,26 103.576,28 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Λοιπές προσαρμογές 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 ρξήζεο κεηά θόξσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1.055.786,63 159.212,53 726.848,25 220.706,05 1.339.477,67 28.754,10 848.822,26 103.576,28 

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο απνδηδόκελα ζε :

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 1.149.272,48 115.122,42 767.246,65 182.241,63 1.339.477,67 28.754,10 848.822,26 103.576,28 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (93.485,85) 44.090,11 (40.398,40) 38.464,42 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 

απνδηδόκελα ζε :

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 1.149.272,48 115.122,42 767.246,65 182.241,63 1.339.477,67 28.754,10 848.822,26 103.576,29 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (93.485,85) 44.090,11 (40.398,40) 38.464,42 

Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή 6.12 0,1095 0,0110 0,0731 0,0174 0,1276 0,0027 0,0808 0,0099 

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ
1.978.593,40 765.242,56 1.279.228,19 556.965,29 2.094.842,63 396.647,50 1.301.390,13 304.790,97 

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ
1.558.965,54 323.764,86 1.070.003,22 340.078,20 1.780.630,43 62.361,04 1.143.717,52 139.727,73 

Θέξδε Πξν θφξσλ 1.398.928,66 244.579,83 979.512,55 303.235,16 1.740.064,26 49.890,46 1.120.035,06 136.402,12 

Θέξδε κεηά απφ Φφξνπο 1.055.786,63 159.212,53 726.848,25 220.706,05 1.339.477,67 28.754,10 848.822,26 103.576,28 

H ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

Πύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 32 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 



 

 29 

 

Γ.3 Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

Κεηνρηθό 

θεθάιαην
πέξ Ρν Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο
Ινηπά απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
Πύλνιν

Κε ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο
Πύλνιν

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ 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 ππόινηπν 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 -2.238.279,72 0,00 -911.720,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 3.150.000,00 -2.238.279,72 0,00 -907.853,53 -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

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  Ηνπλίνπ 2010 9.450.000,00 5.387.839,13 8.359.297,55 3.185.781,63 1.568.904,13 27.951.822,44 562.569,05 28.514.391,49

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2011 9.450.000,00 5.365.542,71 8.359.297,55 3.185.781,63 1.571.865,16 27.932.487,05 492.880,57 28.425.367,62

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

Αλαπξνζαξκνζκέλν πππόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 9.450.000,00 5.365.542,71 8.359.297,55 3.185.781,63 1.571.865,16 27.932.487,05 492.880,57 28.425.367,62

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/6/2011

Αλαινγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ζπγαηξηθή 0,00 0,00 0,00 3.979,83 -3.979,83 0,00 0,00 0,00

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ κεηαθνξά  απνζεκαηηθψλ 0,00 0,00 0,00 8.634,60 -8.634,60 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 12.614,43 -12.614,43 0,00 0,00 0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/6/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.272,48 1.149.272,48 -93.485,85 1.055.786,63

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 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.272,48 1.149.272,48 -93.485,85 1.055.786,63

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  Ηνπλίνπ 2011 9.450.000,00 5.365.542,71 8.359.297,55 3.198.396,06 2.708.523,21 29.081.759,53 399.394,71 29.481.154,25

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
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Γ.4 Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Κεηξηθήο Δηαηξείαο 

 

 

Κεηνρηθό 

θεθάιαην
πέξ Ρν Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο
Ινηπά απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
Πύλνιν

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ 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 -2.238.279,72 0,00 -911.720,28 0,00 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 3.150.000,00 -2.238.279,72 0,00 -911.720,28 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 
Ινηπέο πξνζαξκνγέο 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

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  Ηνπλίνπ 2010 9.450.000,00 5.387.839,13 8.359.297,55 3.132.032,37 982.663,08 27.311.832,13

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2011 9.450.000,00 5.365.542,71 8.359.297,55 3.132.032,37 1.126.601,15 27.433.473,78

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 30/6/2011

Γεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 0,00 0,00 0,00 8.634,60 -8.634,60 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 8.634,60 -8.634,60 0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-30/6/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.477,67 1.339.477,67

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  

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

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.477,67 1.339.477,67

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε  Ηνπλίνπ 2011 9.450.000,00 5.365.542,71 8.359.297,55 3.140.666,97 2.457.444,22 28.772.951,45

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
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Γ.5 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε ηακηαθώλ ξνώλ 

 

Πεκ. 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε ρξήζεο πξφ θφξσλ 1.398.928,66 244.579,83 1.740.064,26 49.890,46

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :     

Απνζβέζεηο 6.1 & 6.2 578.016,93 602.565,72 447.924,96 470.698,17

Πξνβιέςεηο 573.042,35 151.701,70 202.101,89 43.650,64

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

    - (Θέξδε) / Εεκηέο απφ πψιεζε παγίσλ 0,00 -10.447,82 0,00 -14.214,32

    - Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ -158.389,07 -161.088,02 -133.712,76 -136.411,71

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 156.083,55 75.395,71 37.003,50 9.015,34

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

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κείσζε /(αχμεζε) ησλ απνζεκάησλ -353.084,22 -524.610,89 -94.515,25 -408.145,54

Κείσζε/(αχμεζε) ησλ απαηηήζεσλ -5.051.019,38 -1.363.098,31 -4.289.795,28 -372.142,33

Κείσζε/(αχμεζε) κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ -56.238,60 -500,19 -56.238,60 -500,19

(Κείσζε)/Αχμεζε  βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (Πιελ ηξαπεδψλ θαη θφξσλ) 5.099.362,23 1.464.232,59 4.175.401,38 673.512,73

(Κείσζε)/Αχμεζε  Τπνρξεψζεσλ απφ θφξνπο 123.621,58 186.115,00 -135.186,68 -5.750,63

(Κείσζε)/Αχμεζε κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ (είζπξαμε επηρνξήγεζεο) 331.523,62 293.288,33 283.183,62 226.572,62

Κείνλ:     

Υξεσζηηθνί  ηφθνη -170.517,71 -119.333,39 -51.437,66 -40.970,68
Φφξνο εηζνδήκαηνο/Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ/Ινηπή κε ελζσκαησκέλνη ζην 

ιεηη.θφζηνο θφξνη -72.343,42 0,00 -30.959,06 0,00
χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) 2.398.986,52 838.800,26 2.093.834,32 495.204,56

Ρακεηαθέο Ονέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

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

Αγνξά Δλζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6.1 & 6.2 -2.810.336,13 -503.245,38 -2.738.547,63 -371.315,51

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 0,00 10.900,00 0,00 35.300,00

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

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 14.434,16 43.937,68 14.434,16 31.955,34

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 0,00 0,00
χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) -2.795.901,97 -495.592,70 -2.724.113,47 -350.780,17

Ρακεηαθέο Ονέο από Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 2.989.500,55 2.627.250,00 400.000,00 0,00

Δμνθιήζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ -455.551,57 -451.685,43 -365.100,60 -361.234,46

Δμνθιήζεηο βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ -2.730.488,75 -2.613.136,04 0,00 0,00

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -5.775,63 -1.249,09 -5.775,63 -1.249,09

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) -202.315,40 -438.820,56 29.123,77 -362.483,55

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) -599.230,85 -95.613,00 -601.155,38 -218.059,16

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 1.267.201,94 2.598.682,81 1.100.234,06 2.545.546,81

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 667.971,09 2.503.069,81 499.078,68 2.327.487,65

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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 Ξξόζζεηεο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζεκεηώζεηο 

1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν 

1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

 

Οη πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 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 κεηαθέξζεθε ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Αζπξνπχξγνπ θαη 

εμνπιίδεηαη έθηνηε δηαξθψο 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 2011 ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 30ε  Ηνπλίνπ 2010 θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 

2010,  εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζηηο 25 Απγνχζηνπ 2011.  

 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

 

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 νζεζδήπνηε 

κηθξέο ή κεγάιεο πνζφηεηεο επηζπκεί ν εθάζηνηε πειάηεο.  
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H MEVACO ΑΔ αθνινπζψληαο ηελ επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

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

ζπκβάιινπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, ζηελ πεξαηηέξσ επειημία θαη 

εμεηδίθεπζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, θαζψο 

θαη ζηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ πςειφηεξεο πνηνηηθήο ζηάζκεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί ελ πξνθεηκέλσ φηη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. πξσηνθφιινπ Θ2-1109/02-02-2011 απνθάζεσο 

ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο , πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ, ηΑΔ θαη ΔΠΔ κε 

αξηζκφ 403/2011) εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 πεξί ζθνπνχ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο 

ζχκθσλα κε ηελ απφ 24-01-2011 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο. Ζ ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ  αθνξά ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ  πεγψλ ελεξγείαο θαη ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ.  

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε σο άλσ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πξφθεηηαη λα 

έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, φπσο ελδεηθηηθά σο πξνο ηε κεηαβνιή 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ηελ θεξδνθνξία, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 

2.1 Βάζε ζύληαμεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2011 (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 ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή 

γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) ζε 

εχινγεο αμίεο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο, ηελ αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ 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.) ηεο I.A.S.B. 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε 

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

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα αλαγηγλψζθνληαη θαη κειεηψληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010. 
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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 2010 θαη έρνπλ 

εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

 

 

2.2 Λέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλσλ πξνηύπσλ 

 

2.2.1 Αλαζθόπεζε κεηαβνιώλ 

 

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

γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. ηελ παξάγξαθν 2.2.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα 

νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ κηιν θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαζψο θαη ηα πξφηππα 

ηα νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

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

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

 

 

2.2.2  Ρξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα  

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 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. 

 

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009 

Θαηά ην 2009 ην .Γ.Ι.Π. πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεσλ ζηα Γ.Π.Υ.Α. γηα ην 2009 –κηα ζεηξά 

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

 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 2: «Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  

Σν .Γ.Ι.Π. πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πψο απηέο 

αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 

εθαξκφδεηαη γηα ηνλ κηιν. 

 

 

 ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε - Ραμηλόκεζε Δθδόζεσλ 

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. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/02/2010, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη 

λα έρεη επίδξαζε ζηηο  Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε)- «Ξξνπιεξσκέο ειάρηζηνλ θεθαιαηαθώλ 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 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. Ζ δηεξκελεία δελ 

είρε επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. 

 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» - Ξεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο από ηε 

Ππγθξηηηθή Ξιεξνθόξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 γηα Δηαηξίεο πνπ 

Δθαξκόδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξώηε Φνξά  

Ζ Σξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 
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Γ.Π.Υ.Α. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 

δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ κηιν. 

 

 ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξώλ (αλαζεώξεζε)»   

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 ηνπ 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 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 

πξνηχπνπ δελ έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΔΓΓΞΣΑ 19: Δμόθιεζε  Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πνρξεώζεσλ κέζσ Ππκκεηνρηθώλ 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 αλαθέξνληαη κεξηθέο θνξέο σο αληαιιαγέο 

«ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ 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 1ε Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ.  Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ 

κηιν. 

 

 

 

2.2.3 Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία είηε δελ 

έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ είηε δελ έρνπλ  πηνζεηεζεί,  από ηελ Δ.Δ.. 

 

Επιπλέον, ηο Σ.Δ.Λ.Π. έτει προτωρήζει ζηην έκδοζη ηων παρακάηω νέων Δ.Π.Χ.Α., ηροποποιήζεων και 

διερμηνειών ηα οποία δεν είναι σποτρεωηικά για ηις παροσζιαζόμενες οικονομικές καηαζηάζεις και ηα οποία 

μέτρι ηην ημερομηνία έκδοζης ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων δεν είταν σιοθεηηθεί από ηην Ε.Ε.        
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 ΓΞΣΑ 9: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 

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

απνηίκεζε», ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 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 πνιππινθφηεηαο 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 κφλν 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 κνληέινπ 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. 

 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» -  Θαηάξγεζε ηεο παύζεο 

αλαγλώξηζεο ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ. 

Ζ Σξνπνπνίεζε θαηαξγεί  ηελ ρξήζε ηεο  πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ηαλνπαξίνπ 2004) θαη 

ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α. Παξάιιεια, θαηαξγεί ηηο απαηηήζεηο 

πεξί παχζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία 

κεηάβαζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ 

ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ κηιν. 
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 ΓΙΞ 12-(Ρξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο». 

Σν Γ.Ι.Π. 12 απαηηεί κηα επηρείξεζε λα επηκεηξά ηε αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πάγην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην εάλ ε επηρείξεζε αλακέλεη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ ή ηελ πψιεζε ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη 

φηαλ έλα πάγην απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο πνιιέο θνξέο ε εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη δχζθνιε θαη ππνθεηκεληθή. χκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή 

αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο 

κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε 

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

Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» -  πεξπιεζσξηζηηθέο Νηθνλνκίεο. 

Ζ Σξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, 

νθεηιφκελε ζην φηη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Οληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο 

ππεξπιεζσξηζηηθήο Οηθνλνκίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη 

επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο — Ρξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηώζεηο κεηαθνξώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο 

κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ηπρφλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ 

κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο 

εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο κηαο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη 

επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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    ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»  

Σν παξφλ πξφηππν αληηθαζηζηά ην Γ.Ι.Π. 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηε 

ΚΔΓ 12  «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο κνλάδεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Κε ην λέν πξφηππν αιιάδεη ν νξηζκφο ηεο 

έλλνηαο ηνπ ειέγρνπ πνπ είλαη θαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην πιαίζην ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν πξφηππν 

παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζεί. Δπίζεο ν κηινο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά γλσζηνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξείεο 

πνπ ελνπνηνχληαη σο ζπγαηξηθέο αιιά θαη γηα ηηο κε ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο ππάξρεη κεηνρηθή 

ζρέζε. Σν πξφηππν αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηηο δνκέο ζπκβαηηθψλ νκίισλ θαη νη επηπηψζεηο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο 

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

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΞΣΑ 11 «Από θνηλνύ Γξαζηεξηόηεηεο» 

Σν λέν πξφηππν αληηθαζηζηά ην Γ.Ι.Π. 31 «πκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο». Κε βάζε ηηο λέεο αξρέο νη 

ζπκθσλίεο απηέο αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν κε βάζε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλία, παξά, κε βάζε ηε λνκηθή κνξθή πνπ ηηο πεξηβάιεη. Κε ην λέν πξφηππν  

θαηαξγείηαη ε αλαινγηθή ελνπνίεζε γηα θνηλνπξαμίεο θαη θαηαξγείηαη θαη ε νξνινγία ηνπ Γ.Ι.Π. 31 γηα «απφ 

θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο» ή «απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Οη πεξηζζφηεξεο 

θνηλνπξαμίεο ζα αθνξνχλ ζε  "απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο".   

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ο κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηνπ αλαθεξφκελνπ πξνηχπνπ 

ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» 

Σν πξφηππν ζπλδπάδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο, ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, ζην πιαίζην ελφο ζπλνιηθνχ πξφηππνπ 

γλσζηνπνίεζεο. Δπίζεο παξέρεη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη ζα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο λα αμηνινγήζνπλ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αλαθέξνπζα νληφηεηα έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε δεκηνπξγία εηδηθψλ δνκψλ θαη θηλδχλσλ 

ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ο κηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηνπ αλαθεξφκελνπ πξνηχπνπ 
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ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» 

Κε ην λέν πξφηππν θαζηεξψλεηαη έλα εληαίν πιαίζην γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

γίλνληαη ζηελ εχινγε αμία, φηαλ ε κέηξεζε απηή απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη απφ άιια Γ.Π.Υ.Α. θαζψο εηζάγεηαη 

έλαο μεθάζαξνο νξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο θαζψο θαη έλα πιαίζην κε βάζε ην νπνίν εμεηάδεηαη ε επηκέηξεζε 

ηεο εχινγεο αμίαο κε ζθνπφ λα κεησζνχλ ηπρφλ αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ησλ ΓΠΥΑ. Σν λέν πξφηππν 

πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο κέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο πνπ είλαη απνδεθηνί θαη απηνί ζα εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ θαη έπεηηα. Κε ην λέν πξφηππν δελ εηζάγνληαη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηίκεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηα ππνρξέσζε ζε εχινγε αμία, δελ αιιάδνπλ ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίαο θαη απηφ δελ αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο εχινγεο αμίεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  

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

 

 ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Σν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο επαθφινπζεο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ 

Γ.Π.Υ.Α. 10. Σν Γ.Ι.Π. 27 ζα αληηκεησπίδεη πιένλ απνθιεηζηηθά ηηο αηνκηθέο (εηαηξηθέο) νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο παξακέλνπλ νπζηαζηηθά ακεηάβιεηεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  

Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» 

Ο ζθνπφο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζζνχλ ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 11. Σν αλαζεσξεκέλν 

πξφηππν ζπλερίδεη λα θαζνξίδεη ηνπο κεραληζκνχο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο 

ζέζεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  

Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 
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 ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ  εμαιείθεηαη ε επηινγή αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ θεξδψλ θαη 

δεκηψλ, κε ηελ κέζνδν «corridor». Δπίζεο κεηαβνιέο απφ επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Πεξαηηέξσ ζα παξέρνληαη επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο νη θνξείο είλαη 

εθηεζεηκέλνη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζρέδηα. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Π. 1 απαηηεί νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηα Γ.Π.Υ.Α. λα ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία εληφο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επαλαηαμηλνκεζνχλ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ηα US GAAP.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε 

ζηηο  Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 

3. Πεκαληηθά γεγνλόηα θαη κεηαβνιέο 

3.1 Πεκαληηθά γεγνλόηα 

 

Θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζχληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε εγρψξηα αγνξά θαη 

νηθνλνκία δνθηκάδνληαη απφ εληνλφηαηε χθεζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ έληαζε ηνπ 

θαηλφκελνπ ζπξξίθλσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο. Ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο 

ηεο χθεζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ε δηαλπφκελε ρξήζε 2011 ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθφ βαζκφ 

δπζθνιίαο θαη απφ ζπλζήθεο ηδηαίηεξεο αβεβαηφηεηαο. Ζ πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ ζηηο λέεο, 

δχζθνιεο, νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε ζεκαληηθή πνηνηηθή θαη πξντνληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ε κηθξή ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ Οκίινπ, απνηεινχλ ηα θχξηα 

εθφδηα πνπ δηαζέηεη ν κηινο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ ραξαθηεξίδεη θαη πιήηηεη θπξίσο ηελ εγρψξηα αγνξά. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, ε εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηνπ Οκίινπ είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιν λα πξνβιεθζεί επεηδή ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη επαθξηβψο ηελ πνξεία 
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ηεο αγνξάο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ επηθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο αθελφο ζηελ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο 

ζε πξντφληα ζηα νπνία ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, θαζψο θαη ηελ δηείζδπζε ηεο ζε λέεο 

αγνξέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα αληαπεμέιζεη ζηελ θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ 

αγνξά. 

πγθεθξηκέλα, ε θχξηα ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε 2011 έρεη πξνζαλαηνιηζκφ πξνζαξκνγήο ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα: 

 Σελ δηαξθή αλαδήηεζε λέσλ πεδίσλ δξάζεο, κε αηρκή ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο 

λα εηζέξρεηαη ζε λένπο ηνκείο ιφγσ ηεο πνιπζρηδνχο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηάο ηεο θαη ηεο επειημίαο ηεο. 

Δηδηθφηεξα, κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε πεξαηηέξσ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεψλ ηεο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, 

ζηξαηεγηθή ε νπνία ήδε πινπνηείηαη κε επηηπρία θαη απνδίδεη ζεκαληηθά νθέιε. Παξάιιεια, κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνίεζε ζηελ δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ε Δηαηξεία ζα 

επηδηψμεη ηελ δηείζδπζή ηεο ζηελ αγνξά θαη λέσλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σελ επίηεπμε λέσλ ζπκθσληψλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ  ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα ηεο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 Σελ πξνζαξκνγή θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ ηεο κε ζηφρν ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ηεο ζε πθηζηάκελεο θαη λέεο αγνξέο.   

 Κε δεδνκέλν φηη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ζπλερίδνπλ λα αλαθάκπηνπλ, ε Δηαηξεία ζα 

ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο νινθιήξσζεο αλέγεξζεο ησλ λέσλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο  ηδηφθηεηεο νηθνπεδηθέο ηεο εθηάζεηο, ελψ ζα επηδηψμεη ηελ ζπκπιήξσζε θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απηνχ κέζσ επηρνξεγνχκελσλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ . 

 Σαπηφρξνλα, επηδηψθεηαη θαη ε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε πεξηνξηζκφ, φζν 

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

αθφκε θαηαζηάζεηο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν κηινο παξφιεο ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο παξακέλεη ζε ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, 

θαη έρεη επαξθέο θεθάιαην θαη ξεπζηφηεηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ελψ 

γηα ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνβιέπεηαη θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβεί παξάιιεια ζηελ 

άληιεζε ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ. 

 

3.2 Πεκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο Δλνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο θαη ηεο Δλνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο Πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30.6.2011 έρνπλ σο 

εμήο: 
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3.2.1 Κεηαβνιέο Δλνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011 αλήιζε ζε 50.213,94 ρηι. επξψ 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε, έλαληη ηεο 31.12.2010, θαηά επξψ 6.093,06 ρηι. επξψ ήηνη ζε πνζνζηφ 13,81%. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 Αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ, πνζνχ 3.847,36 ρηι. επξψ, ήηνη ζε πνζνζηφ 37,21%, νθεηιφκελε ζηελ 

ζεκαληηθή αχμεζε θαηά θχξην ιφγν ησλ πσιήζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

 Αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ πνζνχ 4.430,13 ρηι. επξψ, ήηνη ζε πνζνζηφ 87,83%, 

νθεηινκέλε ηφζν ζηηο απμεκέλεο αγνξέο πξψησλ πιψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηξερνπζψλ παξαγγειηψλ αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.  

 Αχμεζε ηεο αμίαο θηήζεο, ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πνζνχ 2.199,99 ρηι. επξψ, ήηνη ζε πνζνζηφ 8,00%, νθεηινκέλε θπξίσο ζηε πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο κεηξηθήο ην νπνίν κεηαμχ ησλ άιισλ πξνβιέπεη ηελ επέθηαζε θαη ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

 Κείσζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνζνχ 193,67 ρηι. επξψ, ήηνη ζε πνζνζηφ 3,48%, απνηέιεζκα 

ησλ δεκηνπξγεζεηζψλ ζεηηθψλ ηακεηαθψλ ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ θαη ηεο επαξθνχο θαη αξθεηά θαιήο 

ξεπζηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία θαη ν κηινο γεληθφηεξα.  

 

 

 

3.2.2 Κεηαβνιέο ηεο Δλνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ Ξεξηόδνπ. 

Ζ ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Οκίινπ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηεο κεηξηθήο ζε 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίεο πιένλ απνηεινχλ ην 39,42% θαη ην 44,44% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 

Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αληίζηνηρα έλαληη 20,69% θαη 23,71% αληίζηνηρα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ,αιιά 

θαη ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ θαηαζθεπή κεξψλ θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ε νπνία δξαζηεξηνπνίεζε ιεηηνχξγεζε εμηζνξξνπεηηθά κε ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ 

απνηειεί ην θπζηνινγηθφ απνηέιεζκα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ εγρψξηα αγνξά θαζψο θαη ζηελ 

ζεκαληηθή θαη ζπλερηδφκελε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πνπ πιήηηεη ηελ εγρψξηα ηδίσο αγνξά ιφγσ ηεο 

ππάξρνπζαο θξίζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζε 16,05 εθαη. επξψ έλαληη 9,79 εθαη. 

επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 63,91%.  

εκαληηθή βειηίσζε ζεκείσζαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ κε ηα κηθηά θέξδε λα δηακνξθψλνληαη ζε 

3.146,47 ρηι. επξψ έλαληη 1.293,02 ρηι. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή άλνδν θαηά 

143,34 %. Σα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε 1.978,59 

ρηι. επξψ έλαληη 765,24 ρηι. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 158,56%. 
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Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ, βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη δηακνξθψζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν ζε θέξδε 1.398,93 ρηι. επξψ έλαληη 244,58 ρηι. επξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 471,97%. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο γηα ηνλ 

κηιν αλήιζαλ ζε θέξδε 1.055,79 ρηι. επξψ  έλαληη 159,21 ρηι. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηψλνληαο 

ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 563,13%. 

εκεηψλεηαη φηη ηα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηνλ κηιν αλήιζαλ ζε 401,27 ρηι. επξψ έλαληη 222,68 ρηι. 

επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 80,20%.Ζ αχμεζε 

απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο έληαμεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ γηα επηδφηεζε ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ ΗΘΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εηαηξεία ζα επηρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζκ.πξση.10436/29.10.2010 απφθαζε ηνπ ΟΑΔΓ Διεπζίλαο γηα ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ ζα θαηαβάιιεη 

ζε 64 εξγαδφκελνπο ηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο επηδφηεζεο είλαη δψδεθα (12) κήλεο θαη αθνξά ηελ πεξίνδν απφ 

29.10.2010 έσο 28.10.2011. Ζ αλαινγνχζα επηδφηεζε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 1.1-30.6.2011 αλήιζε ζην 

πνζφ ησλ 182,44 ρηι. επξψ. Πξνυπφζεζε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο (επηρνξεγνχκελνπο εξγαδφκελνπο φπσο θαη ηζάξηζκνπο κε επηρνξεγνχκελνπο εξγαδφκελνπο) θαη ην 

ίδην θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 

δεθανθηψ (18) κήλεο (δειαδή απφ 28.10.2010 έσο 28.4.2012). 

Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη παξά ηε ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ 

επεξεάζζεθαλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο « ΚEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. »  ηεο 

νπνίαο κεηψζεθε ηφζν ν θχθινο εξγαζηψλ θαηά 13,30% φζν θαη ηα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ηεο ζπγαηξηθήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

 
30/6/2011 31/12/2010

χλνιν ελεξγεηηθνχ 7.565.486,73 7.371.450,21

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.210.287,04 1.493.577,50

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

Θχθινο εξγαζηψλ 3.239.690,38 3.736.632,16

Κηθηά θέξδε 418.125,16 581.827,62

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ,Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ -221.264,31 264.551,79

Θέξδε/ δεκηέο πξν θφξσλ -340.735,02 197.837,34

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -283.290,46 133.606,40

MEVACO ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ ΑΔ

 

Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ε MEVACO ελ κέζσ ησλ ηδηαίηεξα αξλεηηθψλ 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 296,66 % ε κεηξηθή θαη θαηά 212,26 % ν κηινο. 

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 

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

ηεο απνδνηηθφηεηαο.  

 

4. Γνκή ηνπ Νκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ 

 

Ζ δνκή ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/6/2011 έρεη σο εμήο:  

 

 Δπσλπκία Σώξα εγθαηάζηαζεο Έδξα
Δίδνο 

ζπκκεηνρήο
% Ππκκεηνρήο

Κέζνδνο Δλνπνίεζεο  

30.6.2011

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

 

 

 

5. Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα 

  

5.1 Ξξσηεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο 

 

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

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

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

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

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

Παξαθάησ παξαζέηνπκε αλάιπζε απηψλ ησλ δχν ηνκέσλ σο εμήο: 

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/6/2011
Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πύλνιν

Ξσιήζεηο

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 12.838.333,35 3.216.028,78 16.054.362,13

 - ζε άιινπο ηνκείο 33.445,30 23.661,60 57.106,90

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 12.871.778,65 3.239.690,38 16.111.469,03

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ -6.014.301,04 -1.840.020,12 -7.854.321,16
Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ -2.562.206,30 -571.533,69 -3.133.739,99
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-447.924,96 -130.091,97 -578.016,93

Ινηπά έμνδα/έζνδα -2.066.715,92 -919.709,49 -2.986.425,41

Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα 1.780.630,43 -221.664,89 1.558.965,54
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Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 30/6/2011

Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πύλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 28.356.197,72 1.481.786,47 29.837.984,19
Ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 85.529,78 7.746,00 93.275,78
Θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14.206.729,21 6.075.954,26 20.282.683,47
Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 42.648.456,71 7.565.486,73 50.213.943,44

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 14.267.869,20 6.152.322,24 20.420.191,44

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/6/2010

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο παληόο 

ηύπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πύλνιν

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

-713.535,02 -632.404,39 -1.345.939,41

Ινηπά έμνδα/έζνδα

Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα 59.213,07 264.551,79 323.764,86  

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2010

Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πύλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 26.128.126,28 1.541.870,59 27.669.996,87
Ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 85.529,78 7.746,00 93.275,78
Θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.535.781,24 5.821.833,62 16.357.614,86
Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 36.749.437,30 7.371.450,21 44.120.887,51

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 9.538.790,25 5.834.547,26 15.373.337,51

 

 

5.2 Γεπηεξεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο - γεσγξαθηθνί ηνκείο 

 

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

βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

O ΝΚΗΙΝΠ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΔΙΙΑΓΑ 9.725.048,04 29.931.259,97 7.767.407,95 27.898.167,96

ΡΟΤΚΑΛΗΑ 2.683.377,83 0,00 878.650,27 0,00

ΡΩΗΑ 1.691.817,36 0,00 274.987,81 0,00

ΙΟΗΠΔ ΥΩΡΔ ΔΘΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 1.372.112,19 0,00 873.279,01 0,00

ΙΟΗΠΔ ΥΩΡΔ ΔΛΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 582.006,71 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν 16.054.362,13 29.931.259,97 9.794.325,04 27.898.167,96

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010
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Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΔΙΙΑΓΑ 7.151.567,97 28.943.078,02 4.639.341,70 26.782.903,42

ΡΟΤΚΑΛΗΑ 2.675.802,83 0,00 878.040,27 0,00

ΡΩΗΑ 1.691.817,36 0,00 0,00 0,00

ΙΟΗΠΔ ΥΩΡΔ ΔΘΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 1.116.276,48 0,00 564.047,26 0,00

ΙΟΗΠΔ ΥΩΡΔ ΔΛΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 236.314,01 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν 12.871.778,65 28.943.078,02 6.081.429,23 26.782.903,42

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

 

 

 

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

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

Οκίινπ γηα ζθνπνχο εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ. 

 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο εμήο: 

 

30.6.2011 30.6.2010
Έζνδα Ρνκέσλ

πλνιηθά Έζνδα Σνκέα 16.111.469,03 9.818.061,39

Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ Δζφδσλ -57.106,90 -23.736,35

Έζνδα Νκίινπ 16.054.362,13 9.794.325,04

Απνηειέζκαηα Ρνκέσλ

πλνιηθά Απνηειέζκαηα Σνκέα 1.558.965,54 323.794,86

Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ 0,00 -30,00

Ιεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα Νκίινπ 1.558.965,54 323.764,86

Υξεκαηνηθνλνκηθφ θφζηνο -174.471,04 -123.122,71

Υξεκαηνηθνλνκηθά έζνδα 14.434,16 43.937,68

Θέξδε πξν Φόξσλ Ξεξηόδνπ Νκίινπ 1.398.928,66 244.579,83

Πηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 30.6.2011 31.12.2010

χλνιν ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηαδφκελσλ ηνκέσλ 50.874.309,22 44.631.886,46

Δλνπνίεζε -660.365,78 -510.998,95

Πηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο ζέζεο Νκίινπ 50.213.943,44 44.120.887,51

 

 

5.3 Αλάιπζε εζόδσλ θαηά θαηεγνξία  

 

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

θαηεγνξία ππεξεζηψλ (εθηφο ησλ πσιήζεσλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ) αλαιχνληαη σο εμήο: 
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30.6.2011 30.6.2010

Θαηαζθεπή πξνηφλησλ ειαθξνχ βάξνπο θαη κέξε απηψλ 7.779.800,07 4.704.640,19

Θαηαζθεπή βαξηψλ κεηαιιηθψλ πξνηφλησλ θαη κέξε απηψλ 944.575,84 1.241.314,40

Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ κεξψλ θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ 3.845.829,89 225.410,81

Θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο θαη κεξψλ απηψλ 2.830.084,17 3.123.137,63

Ινηπψλ απνζεκάησλ 502.966,16 310.134,11

Ξσιήζεηο Ξξντόλησλ 15.903.256,13 9.604.637,14

Δπεμεξγαζία πιηθψλ ηξίησλ 88.974,61 153.034,40

Ινηπέο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ 62.131,39 36.653,50

Ξσιήζεηο πεξεζηώλ 151.106,00 189.687,90

Ξσιήζεηο Νκίινπ 16.054.362,13 9.794.325,04

 

 

 

6. Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

6.1 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

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

ηνπ  Γ.Ι.Π. 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 : 

Νηθόπεδα  Θηίξηα

Κεραλήκαηα & ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο Κεηαθνξηθά κέζα 

Έπηπια θαη Ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε Πύλνιν

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 45.722,93 272.516,76 0,00 17.585,86 943.794,48 1.279.620,03

Κεηαθνξέο 24.720,00 -22.834,27 4.118,36 0,00 0,00 -6.004,09 0,00
Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -995.441,29 -26.691,77 0,00 0,00 -1.022.133,06

Απνζβέζεηο 0,00 -89.780,29 -952.893,50 -20.649,10 -48.733,06 0,00 -1.112.055,95

Κεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 692.025,90 15.257,89 0,00 0,00 707.283,79

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 10.711.530,63 5.939.077,35 9.328.192,89 88.633,58 85.343,63 1.345.007,77 27.497.785,84

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 393.771,68 16.503,74 24.487,73 2.371.507,36 2.806.270,51

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 422,40 -422,40 0,00

Ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64.331,88 -64.331,88

Απνζβέζεηο 0,00 -45.152,58 -471.982,02 -8.680,71 -16.131,46 0,00 -541.946,77

Ινγηζηηθή αμία ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 10.711.530,63 5.893.924,77 9.249.982,55 96.456,61 94.122,30 3.651.760,85 29.697.777,70

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

Νηθόπεδα Θηίξηα

Κεραλήκαηα & ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο Κεηαθνξηθά κέζα

Έπηπια θαη Ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε Πύλνιν

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 24.722,93 76.866,40 0,00 10.685,89 925.160,51 1.037.435,73
Κεηαθνξέο 24.720,00 -22.834,27 4.118,36 0,00 0,00 -6.004,09 0,00

Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -984.891,29 -11.431,32 0,00 0,00 -996.322,61

Απνζβέζεηο 0,00 -79.291,98 -716.947,99 -15.771,15 -27.451,86 0,00 -839.462,98

Κεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 691.181,51 1.997,44 0,00 0,00 693.178,95

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 10.711.530,63 5.644.334,16 8.144.021,88 70.751,32 71.211,32 1.326.373,80 25.968.223,11

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 332.500,48 16.503,74 19.857,73 2.366.095,06 2.734.957,01

Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.551,23 -62.551,23

Απνζβέζεηο 0,00 -39.648,80 -352.187,18 -7.724,35 -12.949,43 0,00 -412.509,76

Ινγηζηηθή αμία ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 10.711.530,63 5.604.685,36 8.124.335,18 79.530,71 78.119,62 3.629.917,63 28.228.119,13

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Ζ Δηαηξεία ζηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 1.1-30.6.2011 ζπλέρηζε κε ηαρείο ξπζκνχο ηελ πινπνίεζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ αλέγεξζε θαη επέθηαζε ησλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ ηεο 

ζηηο ηδηφθηεηεο νηθνπεδηθέο ηεο εθηάζεηο πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2010.   
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πγθεθξηκέλα ζην θνλδχιη « Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε » ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηεο ελ εμειίμεη 

αλέγεξζεο ησλ λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, κεηά ησλ ζρεηηθψλ 

επεθηάζεσλ ησλ παιαηψλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, 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, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά εληφο ηνπ 

επφκελνπ ηεηξάκελνπ θαη 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 απηήο.  

6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

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

ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ 

ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ SOFTWARE Πύλνιν

ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ 

ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ SOFTWARE Πύλνιν

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 2.707,00 2.707,00 0,00 700,00 700,00 

Απνζβέζεηο -34.128,66 -56.853,84 -90.982,50 -34.128,66 -54.765,18 -88.893,84

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 102.385,98 69.825,04 172.211,02 102.385,98 68.135,26 170.521,24 

Πξνζζήθεο 0,00 4.065,62 4.065,62 0,00 3.590,62 3.590,62 

Απνζβέζεηο -18.632,31 -17.437,85 -36.070,16 -18.632,31 -16.782,89 -35.415,20

Ινγηζηηθή αμία ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 83.753,67 56.452,81 140.206,48 83.753,67 54.942,99 138.696,66 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

6.3 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη παξαθάησ: 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Δκπνξεχκαηα 56.109,96 40.392,01 29.239,75 1.730,16 

Πξντφληα έηνηκα & εκηηειή-Τπνπξνηφληα & Τπνιείκκαηα 1.266.928,89 1.338.058,58 557.637,20 683.195,90 

Παξαγσγή ζε εμέιημε 1.065.001,97 773.057,19 1.065.001,97 773.057,19 

Πξψηεο & βνεζεη. Όιεο - Αλαιψζηκα πιηθά-αληαι/θά & είδε ζπζθεπαζίαο 1.409.756,87 1.293.205,68 828.761,66 928.142,07 

Πύλνιν 3.797.797,69 3.444.713,47 2.480.640,58 2.386.125,33 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Ο κηινο δελ έρεη ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα. 

6.4 Απαηηήζεηο από πειάηεο 

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

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Πειάηεο 11.612.014,07 7.327.468,100 10.249.336,94 6.093.547,75 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 0,00 15.000,000 0,00 15.000,00 

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 2.733.337,15 3.426.506,990 601.066,24 457.129,24 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 1.026.187,53 208.135,350 105.889,28 105.889,28 

Κείνλ: Aπνκεηψζεηο (1.186.309,41) (639.240,59) (563.565,88) (385.351,77)

Θαζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 14.185.229,34 10.337.869,85 10.392.726,58 6.286.214,50 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

 

 

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. 
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6.5 Ινηπέο Απαηηήζεηο  

Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 1.277.740,90 1.075.443,77 675.407,18 560.331,61 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 212.254,32 200.856,28 176.201,32 180.994,62 

Θαζαξέο απαηηήζεηο xξεσζηώλ 1.489.995,22 1.276.300,05 851.608,50 741.326,23 

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 απνκείσζή 

ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε 

πξφβιεςε πνζνχ € 74.723,22 (2010 € 74.723,22) θαη εκθαλίδεηαη ζηηο Ινηπέο Πξνβιέςεηο . 

Οη απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ηνπ Οκίινπ ζηηο 30.6.2011 αθνξνχλ ζε:  α) ρξεσζηηθά ππφινηπα  

ΦΠΑ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 840.616,11 (ηεο κεηξηθήο € 273.306,93 θαη ηεο ζπγαηξηθήο  € 567.309,18) θαη β) 

επηζηξεπηέεο πξνθαηαβνιέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνχ € 437.124,79. 
 

6.6 Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ινηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ  30.675,36 17.788,05 30.675,36 17.788,05

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 111.014,77 13.741,50 111.014,77 13.741,50

141.690,13 31.529,55 141.690,13 31.529,55

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

6.7 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

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

αλαιχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα : 

 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο

Οκνινγηαθά δάλεηα 1.854.000,00 1.920.000,00 1.854.000,00 1.920.000,00

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 344.843,13 339.804,00 296.666,67 201.176,55

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 2.198.843,13 2.259.804,00 2.150.666,67 2.121.176,55

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο 

ζηελ επφκελε ρξήζε 930.578,85 922.501,06 747.011,56 738.735,62

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 2.236.873,26 2.377.663,29 0,00 0,00

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 3.167.452,11 3.300.164,35 747.011,56 738.735,62

Πύλνιν δαλείσλ 5.366.295,24 5.559.968,35 2.897.678,23 2.859.912,17

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ είλαη νη εμήο: 

 

2 έηε θαη ιηγόηεξν Κεηαμύ 2 θαη 5 εηώλ Άλσ ησλ 5 εηώλ Πύλνιν

30 Ηνπλίνπ 2011

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ  δαλείσλ 1.524.088,64 1.404.333,34 201.000,00 3.129.421,98

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 2.236.873,26 0,00 0,00 2.236.873,26

3.760.961,90 1.404.333,34 201.000,00 5.366.295,24

31 Γεθεκβξίνπ 2010

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ  δαλείσλ 1.628.246,24 1.162.058,82 392.000,00 3.182.305,06

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 2.377.663,29 0,00 0,00 2.377.663,29

4.005.909,53 1.162.058,82 392.000,00 5.559.968,35

 

6.8 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

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

 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Ιεθζείζεο εγγχεζεηο 81.700,00 81.620,00 81.700,00 81.620,00

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ινηπά έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 1.922.670,07 1.999.868,64 1.696.291,85 1.748.814,11

Πύλνιν 2.004.370,07 2.081.488,64 1.777.991,85 1.830.434,11

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Σα αλαπφζβεζηα ππφινηπα ησλ επηρνξεγήζεσλ € 1.922.670,07 θαη  € 1.696.291,85 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο αληίζηνηρα ζα σθειήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ.  

 

6.9 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  

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

εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ 

ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Πξνκεζεπηέο 7.352.633,66 3.530.338,83 6.536.700,91 2.616.665,69

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 2.091.990,67 1.394.693,28 0,00 0,00

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 29.288,57 118.751,89 24.146,04 114.697,45

Πύλνιν 9.473.912,90 5.043.784,00 6.560.846,95 2.731.363,14

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

 

6.10 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ: 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 293.312,13 317.868,82 120.013,89 211.565,81 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 12.920,60 18.696,23 12.920,60 18.696,23 

Πηζησηέο δηάθνξνη 921.961,91 659.160,09 605.563,90 318.592,13 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 425.123,89 42.544,95 376.783,89 42.544,95 

Πύλνιν 1.653.318,53 1.038.270,09 1.115.282,28 591.399,12 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 



 

 52 

6.11 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Σα πνζά ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ βαξχλνπλ ηελ πεξίνδν (Α’ Δμάκελν 2011)  αλαιχνληαη σο εμήο: 

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

Φόξνο πεξηόδνπ 200.307,35 69.679,08 199.214,30 0,00

Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 24.558,15 7.000,00 16.058,15 0,00

Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 30.959,06 0,00 30.959,06 0,00

Αλαβαιιόκελνο θόξνο 87.317,47 8.688,22 154.355,08 21.136,37

Σύνολο 343.142,03 85.367,30 400.586,59 21.136,37

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.12 Θέξδε αλά κεηνρή 

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

ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ (θνηλέο κεηνρέο). 

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

Κέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 1.149.272,48 115.122,42 1.339.477,67 28.754,10

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) 0,1095 0,0110 0,1276 0,0027 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.13 Κεξίζκαηα 

Ζ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο θαη γηα ιφγνπο 

δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο απηήο,  

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε πνπ 

επεξεάδεη θαη ηελ Διιεληθή αγνξά, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία, απνθάζηζε ηε κε δηαλνκή νηνπδήπνηε κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2010. Αλάινγε 

ζρεηηθή απφθαζε ιήθζεθε θαη απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ « MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ ». 

6.14 Δκπξάγκαηα Βάξε θαη δεζκεύζεηο 

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

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. 

6.15 Δπίδηθεο ή ππό 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. 

6.16 Γεζκεύζεηο 

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

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Έσο 1 έηνο 86.376,41 104.753,85 66.997,21 78.237,53

Από 1-5 έηε 61.180,73 93.762,11 52.528,91 78.394,49

Πύλνιν 147.557,14 198.515,96 119.526,12 156.632,02

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.17 Ινηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο 

Ο κηινο 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 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

πνρξεώζεηο

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 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ πηζησηώλ- πξνκεζεπηώλ 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Πύλνιν 1.287.000,00 1.287.000,00 1.287.000,00 1.287.000,00

Πνζά ζε επξψ 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Απαηηήζεηο

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ πηζησηώλ- πξνκεζεπηώλ 
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Πύλνιν 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.18 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

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

 

Δπσλπκία Δηαηξείαο
Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο

MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΒΔΔ 2010
MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΒΔΔ 2010  

 

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

ηθαλνπνηεηηθέο θαη αλέξρνληαη γηα ηελ Δηαηξεία ζε 24.000,00 επξψ θαη γηα ηνλ κηιν ζε 53.500,00 επξψ.  

 

6.19 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2010, ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο είλαη: 

                                                                             

30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010
Τπάιιεινη 32 30 23 23
Δξγαηνηερληθφ Πξνζσπηθφ 154 146 115 109
Δξγαηνηερληθφ Δπνρηθφ Πξνζσπηθφ 25 0 25 0

Πύλνιν 211 176 163 132

   Ν ΝΚΗΙΝΠ       Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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6.20 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

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

αξηζκφ ζπλεξγαηψλ ηεο εηαηξείαο. Οη ζπλαιιαγέο κε ηνπο ζπλεξγάηεο απηνχο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά 

εκπνξηθή βάζε. Ο κηινο δελ ζπκκεηείρε ζε θακία ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεσο ή πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα 

είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ κηιν, 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. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ 

ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο 01/01/2011 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 33.445,30

β) 0,00 0,00

γ) 0,00 23.661,60

δ) 0,00 0,00

ε) 0,00 158.281,53

ζη) 0,00 0,00

η) 248.572,85 248.572,85

θ) 123,00 123,00

ι) 25.960,43 25.960,43

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 30.6.2011 έρνπλ σο εμήο : 

 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 

δηνίθεζεο          

Εκτελεστικά μέλη 91.893,34 5.102,50 0,00 96.995,84

Μη Εκτελεστικά μέλη 25.860,00 0,00 0,00 25.860,00

Διευθυντικά στελέχη 102.712,25 22.904,76 100,00 125.717,01

Σύνολα 220.465,59 28.007,26 100,00 248.572,85

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 

δηνίθεζεο          

Εκτελεστικά μέλη 91.893,34 5.102,50 0,00 96.995,84

Μη Εκτελεστικά μέλη 25.860,00 0,00 0,00 25.860,00

Διευθυντικά στελέχη 102.712,25 22.904,76 100,00 125.717,01

Σύνολα 220.465,59 28.007,26 100,00 248.572,85

Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο

Εκτελεστικά μέλη 0,00 5.329,35 0,00 5.329,35

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

Διευθυντικά στελέχη 123,00 20.631,08 123,00 20.631,08

Σύνολα 123,00 25.960,43 123,00 25.960,43

Ν ΝΚΗΙΝΠ 

Αλεμόθιεην ππόινηπν απαηηήζεσλ -ππνρξεώζεσλ (30.6.2011)

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Σύνολο

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ      (  Ξεξίνδνο 1/1-30/6/2011 )

Αμοιβές-Μισθοί

Κόστος Κοινωνικής 

ασυάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Ν ΝΚΗΙΝΠ       (  Ξεξίνδνο 1/1-30/6/2011 )

Κόστος Κοινωνικής 

ασυάλισηςΑμοιβές-Μισθοί Λοιπές συναλλαγές
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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 1/1-30/6/2011 θαζψο θαη ζηελ αληίζηνηρε 

ζπγθξηηηθή πεξίνδν 1/1/-30/6/2010 έρνπλ σο εμήο : 

 

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

Ξσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 33.445,30 23.206,25

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 23.661,60 530,10

Ξσιήζεηο παγίσλ

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

Αγνξέο παγίσλ

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

Απαηηήζεηο 

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 158.281,53 118.676,59

πνρξεώζεηο 

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

 

 

Οη ελδνεηαηξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο 31.12.2010 έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 
31/12/2010

Απαηηήζεηο 

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 9.315,28

πνρξεώζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00

 

 

 

6.21 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

Ακέζσο κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ  εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ε Δηαηξεία :  

 

Α)  ζχλαςε ζηηο 12.7.2011 ζεκαληηθή ζπκθσλία ππεξγνιαβίαο κε ηελ εηαηξεία INTRACOM DEFENSE 

ELECTRONICS γηα ηελ θαηαζθεπή απφ ηελ Δηαηξεία ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ, 
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πξνυπνινγηζκνχ 1,1 εθ. € κε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ πξψηεο επέθηαζεο θαηά 40% πεξίπνπ. Ζ Δηαηξεία 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμαηξεηηθά απμεκέλεο απαηηήζεηο – πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

δεκηνπξγεί θαη αλαπηχζζεη ζηηο παξαγσγηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο ηδηαίηεξν ηκήκα ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ 

επαλδξσκέλν κε εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκέλν κε εμεηδηθεπκέλα κέζα παξαγσγήο θαη 

ειέγρνπ. Ζ Δηαηξεία κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ζηνρεχεη ζηελ δηείζδπζή  ηεο  ζηελ δηεζλή 

αγνξά ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθέο 

πξννπηηθέο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ  θιάδν απηφ. 

 

Β) Δπίζεο κε ηε ππ’ αξηζκ. πξση. 8474/705/13-7-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, εληάρζεθε θαη εγθξίζεθε, κε θσδηθφ έξγνπ ΔΒ-01883, ην επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην ηεο Δηαηξείαο, γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πξφγξακκα «Κεηαπνίεζε ζηηο Λέεο πλζήθεο» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

800.0000,00 επξψ θαη πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο 30% (240.000,02 επξψ).  

 

Γ) Σέινο ζηηο 13.7.2011 νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2008-2009 γηα ηηο 

πάζεο θχζεσο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο. Απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν πξνέθπςαλ γηα ηηο δχν 

πξναλαθεξζείζεο ρξήζεηο θαηαβιεηένη πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 44.058,15 Δπξψ, 

αιιά κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη είραλ ζρεκαηηζζεί επαξθείο πξνβιέςεηο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δελ πξφθεηηαη 

λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο 

εηαηξηθήο ρξήζεο 2011 (01.01.2011-31.12.2011).  

 

Πέξαλ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ κηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη 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 πεξηόδνπ 01.01 έσο 30.06.2011 

 


