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Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  

Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Σημ. 31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.1 28.247.576,14 27.497.785,85 26.724.096,82 25.968.223,11 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 158.200,18 172.211,02 156.394,71 170.521,24 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 
Λοιπές  Επενδύσεις 66.623,00 66.623,00 66.623,00 66.623,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 26.652,78 26.652,78 18.906,78 18.906,78 

28.499.052,10 27.763.272,65 27.456.753,76 26.715.006,58 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέματα 6.3 3.928.605,11 3.444.713,47 2.715.140,12 2.386.125,33 
Απαιτήσεις από πελάτες 6.4 10.264.234,23 10.337.869,85 6.872.792,17 6.286.214,50 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.5 1.618.743,22 1.276.300,05 956.349,05 741.326,23 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 42.690,10 31.529,55 42.690,10 31.529,55 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.237.958,80 1.267.201,94 1.181.517,71 1.100.234,06 

17.092.231,46 16.357.614,86 11.768.489,15 10.545.429,67 

Σύνολο Ενεργητικού 45.591.283,56 44.120.887,51 39.225.242,91 37.260.436,25 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 
Υπερ Το Άρτιο 5.365.542,71 5.365.542,71 5.365.542,71 5.365.542,71 
Αποθεματικά  εύλογης αξίας 8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 
Λοιπά αποθεματικά 3.185.781,63 3.185.781,63 3.132.032,37 3.132.032,37 
Αποτελέσματα Εις Νέον 1.953.890,99 1.571.865,16 1.617.256,56 1.126.601,15 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενων στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής

28.314.512,88 27.932.487,05 27.924.129,19 27.433.473,78 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 439.793,12 492.880,57 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.754.306,00 28.425.367,62 27.924.129,19 27.433.473,78 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.6 2.033.823,60 2.259.804,00 1.969.588,32 2.121.176,55 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.514.084,76 1.423.607,04 1.587.048,62 1.457.674,84 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 178.501,25 174.459,16 164.448,21 161.448,99 

Λοιπές προβλέψεις 147.723,22 147.723,22 126.723,22 126.723,22 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.7 2.003.176,59 2.081.488,64 1.764.460,21 1.830.434,11 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 5.877.309,42 6.087.082,06 5.612.268,58 5.697.457,71 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.8 6.223.738,57 5.043.784,00 3.888.765,16 2.731.363,14 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 175.314,88 226.219,39 23.917,46 68.006,88 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.6 2.254.941,89 2.377.663,29 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 6.6 923.795,20 922.501,06 742.893,18 738.735,62 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.9 1.381.877,60 1.038.270,09 1.033.269,34 591.399,12 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 10.959.668,14 9.608.437,83 5.688.845,14 4.129.504,76 

Σύνολο Υποχρεώσεων 16.836.977,56 15.695.519,89 11.301.113,72 9.826.962,47 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 45.591.283,56 44.120.887,51 39.225.242,91 37.260.436,25 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  

 

Σημ. 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις αγαθών 6.470.233,79 3.999.414,62 5.226.450,59 2.627.004,81 
Πωλήσεις υπηρεσιών 57.201,66 110.021,93 57.316,66 110.021,93 
Πωλήσεις 6.527.435,45 4.109.436,55 5.283.767,25 2.737.026,74 
Κόστος Πωληθέντων (5.513.571,83) (3.689.571,53) (4.288.269,87) (2.490.491,19)
Μικτό Κέρδος 1.013.863,62 419.865,02 995.497,38 246.535,55 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 167.311,71 107.621,92 143.002,95 89.223,07 
Έξοδα διοίκησης (328.830,92) (289.184,70) (258.828,84) (237.600,28)
Έξοδα  διάθεσης (242.926,22) (157.145,22) (156.722,20) (91.825,59)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (54.281,96) (53.962,85) (53.578,70) (53.962,85)
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως (66.173,91) (43.507,52) (32.457,68) (29.736,59)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

488.962,32 (16.313,35) 636.912,91 (77.366,69)

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 9.180,64 15.968,33 9.180,64 14.455,56 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα (78.726,85) (58.310,31) (26.064,35) (23.600,52)

Κέρδη προ φόρων 419.416,11 (58.655,33) 620.029,20 (86.511,65)

 Φόρος εισοδήματος 6.10 (90.477,73) (2.838,19) (129.373,79) 11.689,47 

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

328.938,38 (61.493,52) 490.655,41 (74.822,18)

Διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες (β)

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

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

328.938,38 (61.493,52) 490.655,41 (74.822,18)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Μεταβολή αποθεματικών από αλλαγή συντελεστή 
αναβαλλόμενης φορολογίας 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπές προσαρμογές 0,00 0,00 0,00 0,00 
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών 
εσόδων

0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου 328.938,38 (61.493,52) 490.655,41 (74.822,18)

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα σε :
Ιδιοκτήτες της μητρικής 382.025,83 (67.119,21) 490.655,41 (74.822,18)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (53.087,45) 5.625,69 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
αποδιδόμενα σε :
Ιδιοκτήτες της μητρικής 382.025,83 (67.119,21) 490.655,41 (74.822,18)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (53.087,45) 5.625,69 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 6.11 0,0364 (0,0064) 0,0467 (0,0071)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 699.365,21 208.277,26 793.452,50 91.856,53 
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

488.962,32 (16.313,35) 636.912,91 (77.366,69)

Κέρδη Προ φόρων 419.416,11 (58.655,33) 620.029,20 (86.511,65)
Κέρδη μετά από Φόρους 328.938,38 (61.493,52) 490.655,41 (74.822,18)

H ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου

 
 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 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

Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 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
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2010
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμoύς αποθεματικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά μερισμάτων  σε λογαριασμό υποχρέωσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/3/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.119,21 -67.119,21 5.625,69 -61.493,52
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα 
Μεταβολή αποθεματικών από αλλαγή αναβαλλόμενης φορολογίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα για το 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.119,21 -67.119,21 5.625,69 -61.493,52

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.093.635,16 1.390.529,25 27.769.580,81 524.104,63 28.293.685,44

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 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

Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 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
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2011
Αναλογία τακτικού αποθεματικού από θυγατρική 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μεταφορά  αποθεματικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/3/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 382.025,83 382.025,83 -53.087,45 328.938,38
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα 0,00
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα για το 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 382.025,83 382.025,83 -53.087,45 328.938,38

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2011 9.450.000,00 5.365.542,71 8.359.297,55 3.185.781,63 1.953.890,99 28.314.512,88 439.793,12 28.754.306,00

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.043.752,65 953.908,98 27.283.078,03
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2010
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμoύς αποθεματικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/3/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.822,18 -74.822,18
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα 
Μεταβολή αποθεματικών από αλλαγή αναβαλλόμενης φορολογίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα για το 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.822,18 -74.822,18

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.043.752,65 879.086,80 27.208.255,85

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 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
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2011
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μεταφορά  αποθεματικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/3/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 490.655,41 490.655,41
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα 0,00
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα για το 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 490.655,41 490.655,41

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2011 9.450.000,00 5.365.542,71 8.359.297,55 3.132.032,37 1.617.256,56 27.924.129,19

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 
 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

Σημ. 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης πρό φόρων 419.416,11 -58.655,33 620.029,20 -86.511,65
Πλέον / μείον προσαρμογές για :  

Αποσβέσεις 6.1 & 6.2 288.794,95 305.176,15 222.593,49 237.470,60
Προβλέψεις 63.578,74 48.487,70 30.663,60 31.461,65

Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
    - (Κέρδη)/ Ζημιέςαπό πώληση παγίων 0,00 -10.447,81 0,00 -14.214,32
    - Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων -78.392,06 -80.585,54 -66.053,90 -68.247,38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 67.569,54 40.447,32 15.102,37 7.417,34
Κέρδη/ζημιές  προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας 0,00 0,00 0,00 0,00

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων -483.891,64 -600.972,89 -329.014,79 -377.758,14
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -822.655,64 -383.248,14 -708.519,70 98.921,67
Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού -6.434,72 10.599,07 -6.434,72 10.599,07

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων) 1.588.240,03 589.345,83 1.471.134,89 252.831,03
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους 116.534,21 246.823,88 -253.956,47 -45.929,69

(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη επιχορήγησης) 440.540,13 291.526,54 391.340,21 252.710,83
Μείον:  
Χρεωστικοί  τόκοι -76.750,18 -56.415,65 -24.283,01 -21.872,90
Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή μη ενσωματωμένοι στο 
λειτ.κόστος φόροι -6.670,70 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.509.878,77 342.081,13 1.362.601,17 276.878,11

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.1 & 6.2 -1.196.231,46 -194.298,91 -1.138.404,06 -161.623,04
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 10.900,00 0,00 35.300,00
Τόκοι εισπραχθέντες 9.180,64 15.968,33 9.180,64 14.455,56
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.187.050,82 -167.430,58 -1.129.223,42 -111.867,48

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 1.293.450,00 1.226.250,00 0,00 0,00
Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων -226.318,25 -225.163,14 -151.926,10 -150.770,99
Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων -1.419.034,84 -1.106.404,61 0,00 0,00
Μερίσματα πληρωθέντα -168,00 0,00 -168,00 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -352.071,09 -105.317,75 -152.094,10 -150.770,99

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -29.243,14 69.332,80 81.283,65 14.239,64

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.267.201,94 2.598.682,81 1.100.234,06 2.545.546,81

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.237.958,80 2.668.015,61 1.181.517,71 2.559.786,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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 Πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες και σημειώσεις 

 
1. Πληροφορίες για τον Όμιλο 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων.  

Η MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1993 από την συγχώνευση των εταιριών: (α) ΠΟΙΚΙΛΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο MEVACO Ε.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1971, (β) Δ. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ΜΕΚΑΤ Ο.Ε., η οποία λειτουργούσε από το 

1986.  

Η MEVACO το 1993 μεταφέρεται σε ιδιόκτητους χώρους στη βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου και 

εξοπλίζεται με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που της έδωσε μια σημαντική ώθηση στον τομέα της 

παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων και προϊόντων με υψηλές απαιτήσεις. 

Οι Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 

συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο που έληξε την 31η  Μαρτίου 2010 καθώς και για 

τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 25 Μαΐου 2011.  

 

1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας 

 
Η MEVACO ΑΕ είναι μια πρωτοπόρος Βιομηχανική Εταιρεία στον χώρο της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων, 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999. Με εμπειρία άνω των 40 χρόνων, σημαντική τεχνογνωσία 

και παραγωγική ευελιξία, η MEVACO AE διαθέτει πρωτοποριακές δυνατότητες στην επεξεργασία ελασμάτων 

και στις σιδηρές κατασκευές ακριβείας. 

Διαθέτοντας πλούσιο και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ιδιαίτερη γνώση της επεξεργασίας μετάλλου 

και άνετους βιομηχανικούς χώρους, η MEVACO AE έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή / κατασκευή του 

μεταλλικού μέρους προϊόντων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τα σχέδια και τις ποιοτικές και ποσοτικές 

απαιτήσεις του πελάτη. 

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα της MEVACO AE οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις προγραμματιζόμενες 

μέσω Η/Υ μηχανές που διαθέτει, στην καθετοποιημένη της παραγωγική δομή και το έμπειρο ανθρώπινο 

δυναμικό, στοιχεία που δίνουν την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, οικονομικά και ποιοτικά σε οσοδήποτε 

μικρές ή μεγάλες ποσότητες επιθυμεί ο πελάτης.  

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

συνεχώς αυξανομένων απαιτήσεων της αγοράς, προχωρεί σε επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν 

ακόμη περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην περαιτέρω ευελιξία και εξειδίκευση 
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της παραγωγικής διαδικασίας στην ταχύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και στην 

δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλότερης ποιοτικής στάθμης. 

Πρέπει να σημειωθεί εν προκειμένω ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Κ2-1109/02-02-2011 αποφάσεως 

του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τΑΕ και ΕΠΕ με 

αριθμό 403/2011) εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας 

σύμφωνα με την από 24-01-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω 

τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου  αφορά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον 

τομέα των ανανεώσιμων  πηγών ενεργείας και ιδίως στον τομέα της παραγωγής και εκμετάλλευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω  φωτοβολταϊκών συστημάτων.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ως άνω επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν πρόκειται να 

έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή 

στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2011 (εφεξής οι «οικονομικές 

καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 

34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την 

αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, 

χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες 

μέσω του αποτελέσματος, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

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

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

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με 

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

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

καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010. 

 Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

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

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

εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων έχουν επισημανθεί όπου κρίνονται κατάλληλα . 
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Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και έχουν 

εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφισταμένων προτύπων 

 
2.2.1 Ανασκόπηση μεταβολών 
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε 

υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2011. Στην παράγραφο 2.2.2 παρουσιάζονται τα 

πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 καθώς και 

τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2011, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις 

εργασίες του Ομίλου. Στην παράγραφο 2.2.3 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 

διερμηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 

 

2.2.2 Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα  
 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 το Δ.Σ.Λ.Π. προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα Δ.Π.Χ.Α. για το 2009 –μια σειρά 

προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. 

Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του Δ.Σ.Λ.Π. στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά 

μη επείγουσες προσαρμογές σε Δ.Π.Χ.Α. τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου 

προγράμματος αναθεωρήσεων.  

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  

Το Δ.Σ.Λ.Π. προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό των 

συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μεταξύ εταιρειών του ιδίου ομίλου και πως αυτές 

αντιμετωπίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών. Η τροποποίηση αυτή δεν 

εφαρμόζεται για τον Όμιλο. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 

ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών 

προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η 

διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 
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• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη 
Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν 
τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά  

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά από την 

υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το 

Δ.Π.Χ.Α. 7 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η τροποποίηση αυτή 

δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο. 

 

• ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»  

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται μείωση στις 

γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η 

υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών 

με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του 

συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των 

υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου 

προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων 

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η 

οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών 

– συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

 

 
2.2.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν 
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 
 
Επιπλέον, το Δ.Σ.Λ.Π. έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων Δ.Π.Χ.Α., τροποποιήσεων και 

διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία 

μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.  
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• ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 

Το Δ.Σ.Λ.Π. σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το Δ.Λ.Π. 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση και 

αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές χρήσεις που 

ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013. Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου 

αντικατάστασης του Δ.Λ.Π. 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 

Το Δ.Π.Χ.Α. 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών 

μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση 

προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού, και  β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων). 

Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα 

μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να υπάρχει 

επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλο που θα διαλέξει η 

επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 και δεν έχει 

εγκριθεί από την ΕΕ. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης 
χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (1η Ιανουαρίου 2004) και 

την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις 

περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία 

μετάβασης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ 

η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο. 

 

• ΔΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος». 

Η Τροποποίηση εισάγει μια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά με την ανάκτηση της λογιστικής αξίας 

περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα 
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όσα ορίζει το Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική 

ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρετε ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση 

στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες. 

Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. μετά από μια περίοδο παύσης, 

οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας 

υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει 

επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις αναφορικά με 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων» 

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις 

μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των ομάδων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν στην οικονομική οντότητα που 

μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις 

εάν ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς πραγματοποιούνται στο τέλος μιας 

περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει 

επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint 
Arrangements) και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις» 
(εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)  

Τον Μάιο του 2011 το I.A.S.B. εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α 11 και 

Δ.Π.Χ.Α. 12. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που 

καθορίζει τον έλεγχο, ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων εταιρειών. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά 

το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – 

Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το Δ.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά 



 

 14

την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint 

arrangement). Το Δ.Π.Χ.Α. 11 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από 

Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το 

Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις 

απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς 

επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το I.A.S.B. 

εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 με τίτλο Δ.Λ.Π. 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το 

τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 28 με τίτλο Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα 

έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ νωρίτερη εφαρμογή 

επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τα προαναφερθέντα Πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2013) 

Τον Μάιο του 2011 το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το 

Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο 

αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον 

υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα Δ.Π.Χ.Α. απαιτούν ή 

επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 δεν εισαγάγει νέες απαιτήσεις 

αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. 

Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες 

αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ 

νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. Το προαναφερθέν Πρότυπο δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 

Κατά το 2010 το Δ.Σ.Λ.Π. προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα Δ.Π.Χ.Α. για το 2010 –μια σειρά 

προσαρμογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. 

Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του Δ.Σ.Λ.Π. στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά 

μη επείγουσες προσαρμογές σε Δ.Π.Χ.Α. τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου 

προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. 
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Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν 

αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 

 
 
3. Σημαντικά γεγονότα και μεταβολές 

3.1 Σημαντικά γεγονότα 

 
Κατά την χρονική στιγμή σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, η εγχώρια αγορά και 

οικονομία δοκιμάζονται από εντονότατη ύφεση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ένταση του 

φαινόμενου συρρίκνωσης της καταναλωτικής ζήτησης. Λόγω της έντασης του φαινομένου και της διάρκειας 

της ύφεσης της εθνικής οικονομίας, η διανυόμενη χρήση 2011 χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό βαθμό 

δυσκολίας και από συνθήκες ιδιαίτερης αβεβαιότητας. Η προσαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου στις νέες, 

δύσκολες, οικονομικές συνθήκες, η σημαντική ποιοτική και προϊοντική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 

της μητρικής Εταιρείας, καθώς και η μικρή χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου, αποτελούν τα κύρια 

εφόδια που διαθέτει ο Όμιλος για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την οικονομική κρίση 

που χαρακτηρίζει και πλήττει κυρίως την εγχώρια αγορά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η εξέλιξη της οικονομικής πορείας του Ομίλου είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να προβλεφθεί επειδή η Διοίκηση του Ομίλου δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει επακριβώς την πορεία 

της αγοράς. Η Διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός στην διατήρηση της θέσης της 

σε προϊόντα στα οποία ήδη δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά, καθώς και την διείσδυση της σε νέες 

αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα της επιτρέψουν να ανταπεξέλθει στην κρίση που πλήττει την 

αγορά. 

Συγκεκριμένα, η στρατηγική του Ομίλου για την χρήση 2011 έχει προσανατολισμό προσαρμογής στις 

νέες συνθήκες και συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

• Την διαρκή αναζήτηση νέων πεδίων δράσης, με εκμετάλλευση της δυνατότητας της Εταιρείας να 

εισέρχεται σε νέους τομείς λόγω της πολυσχιδούς παραγωγικής δυνατότητάς της και της ευελιξίας της. 

Ειδικότερα, μέρος της στρατηγικής της Εταιρείας είναι η περαιτέρω δραστηριοποίησή της στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεών της σε Ελλάδα και εξωτερικό (ιδ. και 

ανωτέρω στην Σημείωση 1.2). Παράλληλα, με την αξιοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που υλοποίησε 

στην διάρκεια των προηγούμενων ετών, η Εταιρεία θα επιδιώξει την διείσδυσή της στην αγορά και νέων 

καινοτόμων δραστηριοτήτων. 

• Την επίτευξη νέων συμφωνιών αλλά και την ανάπτυξη συνεργιών με οίκους του εξωτερικού, με στόχο την 

ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.  

• Την προσαρμογή και την εκτέλεση των προγραμματισμένων επενδύσεων της με στόχο την 

σταθεροποίηση και περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής της σε υφιστάμενες και νέες αγορές.   

• Με δεδομένο ότι τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα συνεχίζουν να ανακάμπτουν, η Εταιρεία θα 

συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της ανέγερσης νέων κτιριακών 
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εγκαταστάσεων στις  ιδιόκτητες οικοπεδικές της εκτάσεις, ενώ θα επιδιώξει την συμπλήρωση και αναβάθμιση  

του μηχανολογικού εξοπλισμού της με συγχρηματοδότηση αυτού μέσω επιχορηγούμενων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων . 

• Ταυτόχρονα, επιδιώκεται και η διατήρηση και αύξηση των θετικών ταμειακών ροών με περιορισμό, όσο 

είναι δυνατόν, των δαπανών, προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και απρόβλεπτες 

ακόμη καταστάσεις. 

 

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

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

Σημειώσεις επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (31.12.2010). 

 

Συμπερασματικά, ο Όμιλος παρόλες τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις παραμένει σε ισχυρή οικονομική θέση, 

και έχει επαρκές κεφάλαιο και ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει τις λειτουργικές δραστηριότητες του, ενώ 

για τις επενδυτικές δραστηριότητες του προβλέπεται να προβεί παράλληλα στην άντληση τραπεζικών 

κεφαλαίων. 

 

3.2 Σημαντικότερες μεταβολές στα ενοποιημένα στοιχεία της περιόδου. 

 
Οι σημαντικότερες μεταβολές που εμφανίζονται στα στοιχεία της Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης και της Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου που έληξε την 31.3.2011 έχουν ως 

εξής: 

 

3.2.1 Μεταβολές Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 
Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2011 ανήλθε σε ευρώ 45.591,28 χιλ. ευρώ περίπου 

παρουσιάζοντας αύξηση, έναντι της 31.12.2010, κατά ευρώ 1.470,40 χιλ. ευρώ ήτοι σε ποσοστό 3,33%. 

Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως: 

 

• Αύξηση των αποθεμάτων, ποσού ευρώ 483,89 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 14,05%, οφειλόμενη κατά 

κύριο λόγο στην ανοδική πορεία των πωλήσεων και κατ’ επέκταση στην ανάγκη προμήθειας 

αυξημένων πρώτων υλών για εκτέλεση των νέων παραγγελιών. 

• Αύξηση των εμπορικών υποχρεώσεων ποσού ευρώ 1.179,95 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 23,39%, 

οφειλόμενη τόσο στις αυξημένες αγορές πρώτων υλών της μητρικής εταιρείας για την εκτέλεση 

τρεχουσών παραγγελιών αλλά και στην αύξηση του μέσου χρόνου πληρωμής των προμηθευτών, με 

σκοπό την διατήρηση της υπάρχουσας ρευστότητας της εταιρείας.  

• Αύξηση της αξίας κτήσης, των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, 

ποσού ευρώ 749,79 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 2,73%, οφειλόμενη κυρίως στη υλοποίηση του 
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επενδυτικού σχεδίου της μητρικής το οποίο μεταξύ των άλλων προβλέπει την επέκταση και την 

κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας της Εταιρείας. 

• Μείωση των δανειακών υποχρεώσεων ποσού ευρώ 347,41 χιλ., ήτοι σε ποσοστό 6,25%, αποτέλεσμα 

των δημιουργηθεισών θετικών ταμειακών λειτουργικών ροών και της επαρκούς και αρκετά καλής 

ρευστότητας που διαθέτει η Εταιρεία και ο Όμιλος γενικότερα.  

 
 
3.2.2 Μεταβολές της Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Περιόδου. 

 

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

της προηγούμενης περιόδου ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων της μητρικής σε 

αγορές του εξωτερικού οι οποίες πλέον αποτελούν το 50,20% και το 58,42% του κύκλου εργασιών του 

Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα έναντι 18,48% και 22,37% αντίστοιχα στην προηγούμενη περίοδο ,αλλά 

και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην κατασκευή μερών φωτοβολταικών συστημάτων, 

η οποία δραστηριοποίηση λειτούργησε εξισορροπητικά με την μείωση των πωλήσεων της θυγατρικής που 

αποτελεί το φυσιολογικό αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που επικρατεί στην εγχώρια αγορά καθώς και στην 

σημαντική και συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας που πλήττει την εγχώρια ιδίως αγορά λόγω της 

υπάρχουσας κρίσης. 

Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 6,53 εκατ. ευρώ έναντι 4,11 εκατ. ευρώ 

την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά 58,84%.  

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν και τα αποτελέσματα του Ομίλου με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται σε 

1.013,86 χιλ. ευρώ έναντι 419,87 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 

141,47 %. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 699,37 

χιλ. ευρώ έναντι 208,28 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 235,79 %. 

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

περίοδο σε κέρδη 419,42 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 58,66 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης 

χρήσης. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 328,94 χιλ. ευρώ  έναντι 

ζημιών 61,49 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.  

Σημειώνεται ότι παρά τη σημαντική βελτίωση που παρατηρείται, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου 

επηρεάσθηκαν από τις δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας « ΜEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. »  της 

οποίας μειώθηκε τόσο ο κύκλος εργασιών κατά 8,16% (Α΄ τρίμηνο 2011 : 1.269,71 χιλ. ευρώ , Α΄ τρίμηνο 

2010 : 1.382,59 χιλ. ευρώ ) όσο και τα αποτελέσματα προ φόρων (Α΄ τρίμηνο 2011 : ζημιές 199,77 χιλ. 

ευρώ, Α΄ τρίμηνο 2010 : κέρδη 31,58 χιλ. ευρώ ). 

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η MEVACO εν μέσω των ιδιαίτερα αρνητικών οικονομικών συνθηκών και παρά 

την σημαντική επιδείνωση του επιχειρηματικού και οικονομικού κλίματος, κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδια 
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αγοράς που κατείχε τόσο στη Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, σημειώνοντας παράλληλα σημαντική αύξηση των 

εξαγωγών της σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά 404,07 % η μητρική και κατά 331,46 % ο Όμιλος. 

Η διοίκηση της  MEVACO  κάτω από τις παρούσες συνθήκες και συνεκτιμώντας τις αρνητικές ως άνω γενικές 

συγκυρίες, οι οποίες αναμένεται να διατηρηθούν και μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης θέτει ως 

προτεραιότητα της τη διατήρηση της επαρκούς ρευστότητας της μέσω πρακτικών της διαχείρισης του 

κεφαλαίου κίνησης και των κεφαλαιακών δαπανών, της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αύξησης 

της αποδοτικότητας.  

 

4. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 

Η δομή του Ομίλου κατά την 31/3/2011 έχει ως εξής:  

 

Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Έδρα
Είδος 

συμμετοχής
% Συμμετοχής

Μέθοδος Ενοποίησης  
31.3.2011

Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος -Θέση Πράρι- Μουστάκι

Δήμος Καλλιθέας
Θεσσαλονίκη - 12ο χλμ Π.E.O Θεσ/νίκης -Κιλκίς, ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ

Μέθοδος ολικής ενοποίησης

MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ A.B.E.E Ελλάδα Άμεση 67% Μέθοδος ολικής ενοποίησης

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

 

 

 

5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

5.1 Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει δύο επιχειρηματικούς τομείς (μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου – κατασκευές 

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

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

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

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

Παρακάτω παραθέτουμε ανάλυση αυτών των δύο τομέων ως εξής: 

 

Αποτελέσματα τομέα την 31/3/2011
Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 
συστημάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Πωλήσεις
 - σε εξωτερικούς πελάτες 5.258.762,36 1.268.673,09 6.527.435,45
 - σε άλλους τομείς 25.004,89 1.036,80 26.041,69
Καθαρές πωλήσεις τομέα 5.283.767,25 1.269.709,89 6.553.477,14

Κόστος υλικών/αποθεμάτων -2.436.999,83 -811.047,63 -3.248.047,46
Παροχές στο προσωπικό -1.310.817,09 -265.653,88 -1.576.470,97
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και απομείωση μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -222.593,48 -66.201,46 -288.794,94

Λοιπά έξοδα/έσοδα -676.443,94 -274.757,51 -951.201,45

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 636.912,91 -147.950,59 488.962,32
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Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/3/2011

Μεταλλικές κατασκευές 
παντός τύπου

Κατασκευές 
συστημάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 26.869.873,46 1.535.902,86 28.405.776,32
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 85.529,78 7.746,00 93.275,78
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 11.588.513,98 5.503.717,48 17.092.231,46
Μη κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τομέα 38.543.917,22 7.047.366,34 45.591.283,56

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόμενων τομέων 11.009.942,29 5.500.810,80 16.510.753,09

 

Αποτελέσματα τομέα την 31/3/2010
Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 
συστημάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Πωλήσεις
 - σε εξωτερικούς πελάτες 2.726.844,19 1.382.592,36 4.109.436,55
 - σε άλλους τομείς 10.182,55 0,00 10.182,55
Καθαρές πωλήσεις τομέα 2.737.026,74 1.382.592,36 4.119.619,10

Κόστος υλικών/αποθεμάτων -1.275.755,73 -737.744,05 -2.013.499,78
Παροχές στο προσωπικό -964.677,83 -256.499,42 -1.221.177,25
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και απομείωση μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -237.470,60 -67.705,55 -305.176,15

Λοιπά έξοδα/έσοδα -340.208,15 -255.871,12 -596.079,27

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα -81.085,57 64.772,22 -16.313,35
 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2010

Μεταλλικές κατασκευές 
παντός τύπου

Κατασκευές 
συστημάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 26.128.126,28 1.541.870,59 27.669.996,87
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 85.529,78 7.746,00 93.275,78
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 10.535.781,24 5.821.833,62 16.357.614,86
Μη κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τομέα 36.749.437,30 7.371.450,21 44.120.887,51

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόμενων τομέων 9.538.790,25 5.834.547,26 15.373.337,51

 

 

5.2 Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

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

βάση την γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής: 

 

O ΟΜΙΛΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ 3.250.763,19 28.499.052,10 3.349.994,87 27.835.319,34
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.339.916,97 0,00 435.573,68 0,00
ΡΩΣΙΑ 1.051.625,63 0,00 163.021,77 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 582.605,00 0,00 133.373,04 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 302.524,66 0,00 27.473,19 0,00
Σύνολο 6.527.435,45 28.499.052,10 4.109.436,55 27.835.319,34

1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ 2.196.960,34 27.456.753,76 2.124.648,60 26.759.718,52
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.339.756,97 0,00 434.963,68 0,00
ΡΩΣΙΑ 1.051.625,63 0,00 163.021,77 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 508.627,65 0,00 0,00 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 186.796,66 0,00 14.392,69 0,00
Σύνολο 5.283.767,25 27.456.753,76 2.737.026,74 26.759.718,52

1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010

 



 

 20

 

Τα έσοδα του Ομίλου στην Ευρώπη αλλά και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης προκύπτουν με βάση το εσωτερικό 

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

Ομίλου για σκοπούς εσωτερικών αναφορών. 

 

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

χρηματοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής: 

 

31.3.2011 31.3.2010
Έσοδα Τομέων
Συνολικά Έσοδα Τομέα 6.553.477,14 4.119.619,10
Απαλοιφές ενδοτομεακών Εσόδων -26.041,69 -10.182,55
Έσοδα Ομίλου 6.527.435,45 4.109.436,55

Αποτελέσματα Τομέων
Συνολικά Αποτελέσματα Τομέα 489.004,95 -12.594,47
Απαλοιφές ενδοτομεακών λειτουργικών αποτελεσμάτων -42,63 -3.718,88
Λειτουργικά Αποτελέσματα Ομίλου 488.962,32 -16.313,35

Χρηματοικονομικό κόστος -78.726,85 -58.310,31
Χρηματοικονομικά έσοδα 9.180,64 15.968,33
Κέρδη προ Φόρων Περιόδου Ομίλου 419.416,11 -58.655,33

Στοιχεία του ενεργητικού 31.3.2011 31.12.2010
Σύνολο στοιχείων του ενεργητικού παρουσιαζόμενων τομέων 46.272.609,25 44.631.886,46
Ενοποιήση -681.325,69 -510.998,95
Στοιχεία του ενεργητικού κατάστασης Οικονομικής θέσης Ομίλου 45.591.283,56 44.120.887,51

 
 

5.3 Ανάλυση εσόδων κατά κατηγορία  

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

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

31.3.2011 31.3.2010
Κατασκευή προιόντων ελαφρού βάρους και μέρη αυτών 3.733.282,54 1.965.364,33
Κατασκευή βαριών μεταλλικών προιόντων και μέρη αυτών 550.875,85 599.748,89
Κατασκευή μεταλλικών μερών φωτοβολταικών συστημάτων 840.144,33 10.914,72
Κατασκευή συστημάτων ηλιακής ενέργειας και μερών αυτών 1.084.598,01 1.251.067,24
Λοιπών αποθεμάτων 261.333,06 172.319,44
Πωλήσεις Προϊόντων 6.470.233,79 3.999.414,62

Επεξεργασία υλικών τρίτων 41.105,34 103.630,03
Λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών 16.096,32 6.391,90
Πωλήσεις υπηρεσιών 57.201,66 110.021,93
Πωλήσεις Ομίλου 6.527.435,45 4.109.436,55
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6. Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 
Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου αποτιμούνται στην «εύλογη αξία» αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  

του  ΔΛΠ 16. Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων 

στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής : 

 

Οικόπεδα  Κτίρια
Μηχανήματα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
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

Προσθήκες 0,00 45.722,93 207.516,76 0,00 17.585,86 943.794,48 1.214.620,03
Μεταφορές 24.720,00 -22.834,27 4.118,36 0,00 0,00 -6.004,09 0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -930.441,29 -26.691,77 0,00 0,00 -957.133,06
Αποσβέσεις 0,00 -89.780,29 -952.893,50 -20.649,10 -48.733,06 0,00 -1.112.055,95
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 692.025,90 15.257,89 0,00 0,00 707.283,79
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2010

10.711.530,63 5.939.077,35 9.328.192,88 88.633,58 85.343,63 1.345.007,77 27.497.785,85

Προσθήκες 0,00 0,00 214.940,40 16.503,74 17.483,75 943.237,95 1.192.165,84
Λοιπές τακτοποιήσεις / Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171.657,07 -171.657,07
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις 0,00 -22.576,35 -235.733,88 -4.262,21 -8.146,04 0,00 -270.718,48
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2011 10.711.530,63 5.916.501,00 9.307.399,40 100.875,11 94.681,34 2.116.588,65 28.247.576,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανήματα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 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

Προσθήκες 0,00 24.722,93 76.866,40 0,00 10.685,89 925.160,51 1.037.435,73
Μεταφορές 24.720,00 -22.834,27 4.118,36 0,00 0,00 -6.004,09 0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -984.891,29 -11.431,32 0,00 0,00 -996.322,61
Αποσβέσεις 0,00 -79.291,98 -716.947,99 -15.771,15 -27.451,86 0,00 -839.462,98
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 691.181,51 1.997,44 0,00 0,00 693.178,95
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 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

Προσθήκες 0,00 0,00 161.140,40 16.503,74 13.931,35 943.237,95 1.134.813,44
Λοιπές τακτοποιήσεις/ Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174.063,40 -174.063,40
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις 0,00 -19.824,45 -174.867,56 -3.784,03 -6.400,29 0,00 -204.876,33
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2011 10.711.530,63 5.624.509,71 8.130.294,72 83.471,03 78.742,38 2.095.548,35 26.724.096,82

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η Εταιρεία στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 1.1-31.3.2011 συνέχισε με ταχείς ρυθμούς την υλοποίηση 

του επενδυτικού της προγράμματος που αφορά την ανέγερση και επέκταση των βιομηχανικών κτιρίων της 

στις ιδιόκτητες οικοπεδικές της εκτάσεις που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρήση 2010.   

Συγκεκριμένα στο κονδύλι « Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση » συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες της εν εξελίξει 

ανέγερσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας συνολικής επιφάνειας 10.791,92 τετρ. μέτρων 

σύμφωνα με την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 1273/2416/8.12.2009 άδεια οικοδομής ανέγερσης βιομηχανικών 

κτιρίων της Πολεοδομίας του Δήμου Άνω Λιοσίων. Η ολοκλήρωση του εν λόγω επενδυτικού προγράμματος, 
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τοποθετείται χρονικά κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην 

περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της Εταιρείας καθώς και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων 

προϊόντων και συνεργασιών με αποτέλεσμα την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της καθώς και των 

αποτελεσμάτων αυτής.  

 

6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2009 136.514,64 123.971,88 260.486,52 136.514,64 122.200,44 258.715,08 

Προσθήκες 0,00 2.707,00 2.707,00 0,00 700,00 700,00 
Αποσβέσεις -34.128,66 -56.853,84 -90.982,50 -34.128,66 -54.765,18 -88.893,84

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2010 102.385,98 69.825,04 172.211,02 102.385,98 68.135,26 170.521,24 

Προσθήκες 0,00 4.065,62 4.065,62 0,00 3.590,62 3.590,62 
Αποσβέσεις -9.316,16 -8.760,30 -18.076,46 -9.316,16 -8.400,99 -17.717,15

Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2011 93.069,82 65.130,36 158.200,18 93.069,82 63.324,89 156.394,71 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.3 Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αναλύονται παρακάτω: 

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010
Εμπορεύματα 45.995,00 40.392,01 8.901,10 1.730,16 
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείμματα 1.315.225,73 1.338.058,58 569.191,81 683.195,90 
Παραγωγή σε εξέλιξη 1.166.895,54 773.057,19 1.166.895,54 773.057,19 
Πρώτες & βοηθητ. Ύλες -Αναλώσιμα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 1.400.488,84 1.293.205,68 970.151,67 928.142,07 

Σύνολο 3.928.605,11 3.444.713,47 2.715.140,12 2.386.125,33 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ο Όμιλος δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 

 

6.4 Απαιτήσεις από πελάτες 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

Πελάτες 8.000.623,40 7.327.468,10 6.809.524,28 6.093.547,75 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 
Επιταγές Εισπρακτέες 2.564.906,13 3.426.506,99 335.920,45 457.129,24 
Επιταγές σε καθυστέρηση 397.481,93 208.135,35 140.363,59 105.889,28 
Μείον: Aπομειώσεις (698.777,24) (639.240,59) (413.016,15) (385.351,77)
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 10.264.234,23 10.337.869,85 6.872.792,17 6.286.214,50 

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

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

6.5 Λοιπές Απαιτήσεις  

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

 

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1.396.655,53 1.075.443,77 772.090,82 560.331,61 
Χρεώστες διάφοροι 222.087,69 200.856,28 184.258,23 180.994,62 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 1.618.743,22 1.276.300,05 956.349,05 741.326,23 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Για όλες τις λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση 

τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση για τις οποίες έχει σχηματιστεί αντίστοιχη 

πρόβλεψη ποσού € 74.723,22 (2010 € 74.723,22) και εμφανίζεται στις Λοιπές Προβλέψεις . 

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο του Ομίλου στις 31.3.2011 αφορούν σε:  α) χρεωστικά υπόλοιπα  

ΦΠΑ συνολικού ποσού € 960.824,98 (της μητρικής € 371.284,81 και της θυγατρικής  € 589.540,17) β) 

επιστρεπτέες προκαταβολές φόρου εισοδήματος ποσού € 404.161,72 και γ) απαίτηση από ΙΚΑ της μητρικής 

ποσού € 31.668,83. 
 

6.6 Δανειακές υποχρεώσεις 

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

αναλύονται στον επόμενο πίνακα : 

 

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Ομολογιακά δάνεια 1.854.000,00 1.920.000,00 1.854.000,00 1.920.000,00
Τραπεζικός δανεισμός 179.823,60 339.804,00 115.588,32 201.176,55

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 2.033.823,60 2.259.804,00 1.969.588,32 2.121.176,55

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 923.795,20 922.501,06 742.893,18 738.735,62
Τραπεζικός δανεισμός 2.254.941,89 2.377.663,29 0,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 3.178.737,09 3.300.164,35 742.893,18 738.735,62

Σύνολο δανείων 5.212.560,69 5.559.968,35 2.712.481,50 2.859.912,17

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Ομίλου είναι οι εξής 
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2 έτη και λιγότερο Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο
31 Μαρτίου 2011
Σύνολο μακροπρόθεσμων  δανείων 1.485.618,80 1.146.000,00 326.000,00 2.957.618,80
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 2.254.941,89 0,00 0,00 2.254.941,89

3.740.560,69 1.146.000,00 326.000,00 5.212.560,69

31 Δεκεμβρίου 2010
Σύνολο μακροπρόθεσμων  δανείων 1.628.246,24 1.162.058,82 392.000,00 3.182.305,06
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 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

 

6.7 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

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

 

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010
Ληφθείσες εγγύησεις 81.700,00 81.620,00 81.700,00 81.620,00
Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων και λοιπά έσοδα επομένων χρήσεων 1.921.476,59 1.999.868,64 1.682.760,21 1.748.814,11

Σύνολο 2.003.176,59 2.081.488,64 1.764.460,21 1.830.434,11

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων € 1.921.476,59 και  € 1.682.760,21 του Ομίλου και της 

Εταιρείας αντίστοιχα θα ωφελήσουν τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων.  

 

6.8 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

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

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

υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

Προμηθευτές 4.486.713,37 3.530.338,83 3.866.442,18 2.616.665,69
Επιταγές Πληρωτέες 1.635.742,33 1.394.693,28 0,00 0,00
Προκαταβολές πελατών 101.282,87 118.751,89 22.322,98 114.697,45
Σύνολο 6.223.738,57 5.043.784,00 3.888.765,16 2.731.363,14

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

6.9 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 225.192,26 317.868,82 121.222,27 211.565,81 
Μερίσματα πληρωτέα 18.528,23 18.696,23 18.528,23 18.696,23 
Πιστωτές διάφοροι 654.841,63 659.160,09 459.403,28 318.592,13 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 483.315,48 42.544,95 434.115,56 42.544,95 
Σύνολο 1.381.877,60 1.038.270,09 1.033.269,34 591.399,12 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.10 Φόροι εισοδήματος 

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

 

1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010

Φόρος περιόδου 0,00 12.462,31 0,00 0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Αναβαλλόμενος φόρος 90.477,73 (12.624,12) 129.373,79 (11.689,47)
Σύνολο 90.477,73 2.838,19 129.373,79 (11.689,47)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.11 Κέρδη ανά μετοχή 

 
Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός τους επί του 

συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές). 

1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 382.025,83 (67.119,21) 490.655,41 (74.822,18)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,0364 (0,0064) 0,0467 (0,0071)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.12 Πρόταση διανομής χρήσης 2010 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας με βάση τα αποτελέσματα των χρήσεων 2009 και 2010 (αθροιστικά μη ύπαρξη 

κερδών), αλλά κυρίως για λόγους διατήρησης και προστασίας της ρευστότητας της Εταιρείας και διασφάλισης 

- θωράκισης της  οικονομικής ευρωστίας αυτής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς συνέπειες και 

επιπτώσεις από την παγκόσμια κρίση που επηρεάζει την Ελληνική αγορά, αλλά και την ίδια την αρνητική 

συγκυρία που βιώνει η ελληνική οικονομία έχει προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη 

μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2010. Ανάλογη σχετική απόφαση λήφθηκε και από την 

θυγατρική εταιρεία του ομίλου « MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ». 

 

6.13 Εμπράγματα βάρη  

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

περιλαμβάνεται στην ενοποίηση. 

 

6.14 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας 

και του Ομίλου. 
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6.15 Δεσμεύσεις 

 
Οι υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις επιβατικών αυτοκινήτων του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

Έως 1 έτος 96.779,36 104.753,85 73.831,60 78.237,53
Από 1-5 έτη 76.158,36 93.762,11 64.203,99 78.394,49
Σύνολο 172.937,72 198.515,96 138.035,59 156.632,02

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.16 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

 
Ο Όμιλος και η μητρική Εταιρεία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με Τράπεζες, λοιπές 

εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας των, που αναλύονται 

ως εξής:   

Ποσά σε ευρώ 31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων 
θυγατρικής

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων καλής 
εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες 

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Εγγυήσεις για εξασφάλιση συμβατικών 
υποχρεώσεων πιστωτών- προμηθευτών 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Σύνολο 1.287.000,00 1.287.000,00 1.287.000,00 1.287.000,00

Ποσά σε ευρώ 31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

Απαιτήσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Εγγυήσεις για εξασφάλιση συμβατικών 
υποχρεώσεων πιστωτών- προμηθευτών 

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Σύνολο 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.17 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

 

Επωνυμία Εταιρείας
Ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 2008-2010
MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ 2010

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

ικανοποιητικές και ανέρχονται για την Εταιρεία σε 52.000,00 ευρώ και για τον Όμιλο σε 73.000,00 ευρώ. 
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6.18 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Μαρτίου του 2011 και του 2010, του Ομίλου και της 

Εταιρείας είναι: 

 

31/3/2011 31/3/2010 31/3/2011 31/3/2010
Υπάλληλοι 32 30 23 23
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 147 150 112 114
Εργατοτεχνικό Εποχικό Προσωπικό 27 0 27 0
Σύνολο 206 180 162 137

  Ο ΟΜΙΛΟΣ       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.19 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 
Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα υλικά, τα αποθέματα και οι υπηρεσίες προέρχονται από έναν 

αριθμό συνεργατών της εταιρείας. Οι συναλλαγές με τους συνεργάτες αυτούς πραγματοποιούνται σε καθαρά 

εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να 

είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί 

να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. 

Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία εγγύηση δεν δόθηκε ή 

λήφθηκε. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2011 καθώς και 

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που 

έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη έχουν 

ως εξής:  

OΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) 0,00 25.004,89

β) 0,00 0,00

γ) 0,00 1.036,80

δ) 0,00 0,00

ε) 0,00 178.796,05

στ) 0,00 0,00

η) 122.439,96 122.439,96

θ) 0,00 0,00

ι) 55.926,79 55.926,79

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

Απαιτήσεις

Πωλήσεις παγίων

Αγορές παγίων

 

 

Αναλυτικά οι αμοιβές και οι συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών και των μελών της διοίκησης καθώς και 

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων προς αυτούς την 31.3.2011 έχουν ως εξής : 
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Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης          

Εκτελεστικά μέλη 44.665,15 2.593,47 0,00 47.258,62
Μη Εκτελεστικά μέλη 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00
Διευθυντικά στελέχη 52.284,05 11.647,29 0,00 63.931,34
Σύνολα 108.199,20 14.240,76 0,00 122.439,96

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης          

Εκτελεστικά μέλη 44.665,15 2.593,47 0,00 47.258,62
Μη Εκτελεστικά μέλη 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00
Διευθυντικά στελέχη 52.284,05 11.647,29 0,00 63.931,34
Σύνολα 108.199,20 14.240,76 0,00 122.439,96

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εκτελεστικά μέλη 0,00 26.192,34 0,00 26.192,34
Μη Εκτελεστικά μέλη 0,00 7.177,50 0,00 7.177,50
Διευθυντικά στελέχη 0,00 22.556,95 0,00 22.556,95
Σύνολα 0,00 55.926,79 0,00 55.926,79

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων -υποχρεώσεων (31.3.2011)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ      (  Περίοδος 1/1-31/3/2011 )

Αμοιβές-Μισθοί
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ       (  Περίοδος 1/1-31/3/2011 )
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισηςΑμοιβές-Μισθοί Λοιπές συναλλαγές

 

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

τους). 

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

του Ομίλου απαλείφονται. 

 

Αναλυτικά οι συναλλαγές που απαλείφθηκαν κατά την περίοδο 1/1-31/3/2011 καθώς και στην αντίστοιχη 

συγκριτική περίοδο 1/1/-31/3/2010 έχουν ως εξής : 

 

1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 25.004,89 10.182,55

Πωλήσεις παγίων
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,00 25.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 1.036,80 0,00

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 178.796,05 103.559,34

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00

 

 

Οι ενδοεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν απαλειφθεί στις 31.12.2010 έχουν ως εξής: 
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31/12/2010
Απαιτήσεις 
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 9.315,28

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,00

 
 

 

6.20 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

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

γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΕΝΔΑΣ   Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ   Οικονομικός Διευθυντής 
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 έως 31.03.2011 

 


