
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E.  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο  

1ης Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.1.2012-31.3.2012 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την 25η Μαΐου 

2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

www.mevaco.gr , όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσιοποίησής των. 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

MEVACO A.E 

 

 

http://www.mevaco.gr/


 

 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ............................................................................................. 3 

Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ..................................................................................................... 3 

Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων περιόδου ..................................................................................... 4 

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων .................................................................................. 5 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας ....................................................................... 6 

Ενδιάμεση Κατάσταση ταμειακών ροών ......................................................................................................... 7 

Πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες και σημειώσεις .............................................................................. 8 

1. Πληροφορίες για τον Όμιλο ........................................................................................................................ 8 

1.1 Γενικές Πληροφορίες .................................................................................................................... 8 

1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας ......................................................................................................... 8 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων ............................................................. 9 

2.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων ............................................................................. 9 

2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων ............................................... 10 

3. Σημαντικά γεγονότα και μεταβολές .......................................................................................................... 15 

3.1 Σημαντικά γεγονότα ................................................................................................................... 15 

3.2 Σημαντικότερες μεταβολές στα ενοποιημένα στοιχεία της περιόδου. .............................................. 16 

4. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών .............................................................................. 19 

5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα ...................................................................................................... 20 

5.1 Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς ........................................................... 20 

5.2 Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς ............................................................. 21 

5.3 Ανάλυση εσόδων κατά κατηγορία ................................................................................................ 22 

6. Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων ............................................................ 23 

6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία .......................................................................... 23 

6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ......................................................................................................... 23 

6.3 Αποθέματα ................................................................................................................................ 24 

6.4 Απαιτήσεις από πελάτες .............................................................................................................. 24 

6.5 Λοιπές Απαιτήσεις....................................................................................................................... 24 

6.6 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ................................................................................ 25 

6.7 Δανειακές υποχρεώσεις............................................................................................................... 25 

6.8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις .......................................................................................... 26 

6.9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις .......................................................................................... 26 

6.10 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ........................................................................................ 26 

6.11 Φόροι εισοδήματος ................................................................................................................... 26 

6.12 Κέρδη ανά μετοχή .................................................................................................................... 27 

6.13 Μερίσματα ............................................................................................................................... 27 

6.14 Εμπράγματα Βάρη και δεσμεύσεις ............................................................................................. 27 

6.15 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ............................................................................................. 29 

6.16 Δεσμεύσεις .............................................................................................................................. 29 

6.17 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ...................................................... 29 

6.18 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ................................................................................................ 30 

6.19 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ...................................................................................... 30 

6.20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ............................................................................................. 30 

6.21 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ........................................................................ 32 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2012 έως 31.3.2012................................................... 34 



 

 3 

 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  

Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  

 

Σημ. 31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.1 33.371.876,65 33.438.931,92 32.289.055,80 32.243.405,42 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 101.202,03 115.782,12 100.325,31 114.720,76 

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 

33.566.354,46 33.647.989,82 32.965.643,34 32.934.388,41 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 6.3 3.287.266,18 2.921.610,25 1.922.375,87 1.735.219,73 

Απαιτήσεις από πελάτες 6.4 11.436.497,40 11.513.211,36 7.586.274,94 7.826.144,36 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.5 1.415.704,32 1.500.997,83 794.387,14 1.034.333,56 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.6 291.364,09 246.800,58 291.364,09 246.465,20 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.467.375,56 1.842.145,42 1.413.269,02 1.697.552,15 

17.898.207,55 18.024.765,44 12.007.671,06 12.539.715,00 

Σύνολο Ενεργητικού 51.464.562,01 51.672.755,26 44.973.314,40 45.474.103,41 

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 11.369.353,64 11.369.353,64 11.369.353,64 11.369.353,64 

Λοιπά αποθεματικά 3.198.396,06 3.198.396,06 3.140.666,97 3.140.666,97 

Αποτελέσματα Εις Νέον 2.526.122,07 2.499.359,47 2.455.986,07 2.414.750,73 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενων στους ιδιοκτήτες της 

μητρικής
31.909.414,48 31.882.651,88 31.781.549,39 31.740.314,05 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 315.846,43 322.976,73 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 32.225.260,91 32.205.628,61 31.781.549,39 31.740.314,05 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.7 2.788.058,82 2.903.450,97 2.772.000,00 2.871.333,33 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.231.600,75 2.219.635,15 2.386.448,29 2.371.584,94 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 187.513,64 182.376,95 176.008,54 172.052,37 

Λοιπές προβλέψεις 144.723,22 144.723,22 110.723,22 110.723,22 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.8 1.854.848,17 1.894.378,56 1.665.484,45 1.692.676,66 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 7.206.744,60 7.344.564,85 7.110.664,49 7.218.370,52 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.9 6.865.594,65 7.050.568,45 3.626.273,58 4.268.070,11 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 615.106,34 625.237,53 508.213,45 522.772,36 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.7 1.978.036,93 2.103.665,70 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 6.7 923.195,42 924.610,03 780.035,55 814.736,47 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.10 1.650.623,16 1.418.480,09 1.166.577,93 909.839,90 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 12.032.556,50 12.122.561,80 6.081.100,51 6.515.418,84 

Σύνολο Υποχρεώσεων 19.239.301,10 19.467.126,65 13.191.765,00 13.733.789,36 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 51.464.562,01 51.672.755,26 44.973.314,40 45.474.103,41 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων περιόδου 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά  εκφρασμένα σε Ευρώ  

 

Σημ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Πωλήσεις αγαθών 5.274.380,94 6.470.233,79 3.650.366,98 5.226.450,59 

Πωλήσεις υπηρεσιών 89.163,92 57.201,66 89.163,92 57.316,66 

Πωλήσεις 5.363.544,86 6.527.435,45 3.739.530,90 5.283.767,25 

Κόστος Πωληθέντων (4.532.816,15) (5.513.571,83) (3.099.572,93) (4.288.269,87)

Μικτό Κέρδος 830.728,71 1.013.863,62 639.957,97 995.497,38 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 104.996,96 167.311,71 71.499,16 143.002,95 

Έξοδα διοίκησης (339.259,05) (328.830,92) (273.470,80) (258.828,84)

Έξοδα  διάθεσης (307.302,91) (242.926,22) (228.284,56) (156.722,20)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (62.176,61) (54.281,96) (61.264,47) (53.578,70)

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως (76.974,78) (66.173,91) (41.842,17) (32.457,68)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων
150.012,31 488.962,32 106.595,13 636.912,91 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 16.602,34 9.180,64 16.602,34 9.180,64 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (124.248,04) (78.726,85) (56.330,07) (26.064,35)

Κέρδη προ φόρων 42.366,61 419.416,11 66.867,40 620.029,20 

 Φόρος εισοδήματος 6.11 (22.734,31) (90.477,73) (25.632,06) (129.373,79)

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες (α)
19.632,30 328.938,38 41.235,34 490.655,41 

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)
19.632,30 328.938,38 41.235,34 490.655,41 

Λοιπά συνολικά έσοδα

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 19.632,30 328.938,38 41.235,34 490.655,41 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου αποδιδόμενα σε :

Ιδιοκτήτες της μητρικής 26.762,60 382.025,83 41.235,34 490.655,41 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (7.130,30) (53.087,45)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόμενα σε :

Ιδιοκτήτες της μητρικής 26.762,60 382.025,83 41.235,34 490.655,41 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (7.130,30) (53.087,45)

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 6.12 0,0025 0,0364 0,0039 0,0467 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
415.595,85 699.365,21 320.591,34 793.452,50 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων
150.012,31 488.962,32 106.595,13 636.912,91 

Κέρδη Προ φόρων 42.366,61 419.416,11 66.867,40 620.029,20 

Κέρδη μετά από Φόρους 19.632,30 328.938,38 41.235,34 490.655,41 

H ΕΤΑΙΡEΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)  

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 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   
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

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2012 9.450.000,00 5.365.542,71 11.369.353,64 3.198.396,06 2.499.359,47 31.882.651,88 322.976,73 32.205.628,61
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπροσαρμοσμένο υππόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012 9.450.000,00 5.365.542,71 11.369.353,64 3.198.396,06 2.499.359,47 31.882.651,88 322.976,73 32.205.628,61

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2012
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 01/01-31/3/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 26.762,60 26.762,60 -7.130,30 19.632,30
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα  
Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας 

ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα για το 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 26.762,60 26.762,60 -7.130,30 19.632,30

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2012 9.450.000,00 5.365.542,71 11.369.353,64 3.198.396,06 2.526.122,07 31.909.414,48 315.846,43 32.225.260,91

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)  

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 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 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
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 
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

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2012 9.450.000,00 5.365.542,71 11.369.353,64 3.140.666,97 2.414.750,73 31.740.314,05

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Δημιουργία Τακτικού αποθεματικού 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 01/01-31/3/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 41.235,34 41.235,34
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα 0,00

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων 

παγίων στοιχείων
0 0,00 0,00 0 0 0,00

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα για το 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 41.235,34 41.235,34

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2012 9.450.000,00 5.365.542,71 11.369.353,64 3.140.666,97 2.455.986,07 31.781.549,39

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

 

 

 



 

 7 

Ενδιάμεση Κατάσταση ταμειακών ροών 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

 

Σημ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη περιόδου προ φόρων 42.366,61 419.416,11 66.867,40 620.029,20

Πλέον / μείον προσαρμογές για :     

Αποσβέσεις 6.1 & 6.2 324.066,33 288.794,95 260.140,82 222.593,49

Προβλέψεις 69.914,15 63.578,74 42.443,89 30.663,60

Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων  -58.482,79 -78.392,06 -46.144,61 -66.053,90

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 105.464,86 67.569,54 37.768,00 15.102,37

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 -365.655,93 -483.891,64 -187.156,14 -329.014,79

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 390.096,40 -822.655,64 548.506,47 -708.519,70

Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού -44.165,98 -6.434,72 -44.165,98 -6.434,72

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων) -605.854,50 1.588.240,03 -891.240,23 1.471.134,89

(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -14.487,15 116.534,21 124.639,61 -253.956,47

(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη επιχορήγησης) 372.362,50 440.540,13 267.318,64 391.340,21

Μείον:     

Χρεωστικοί  τόκοι -122.067,20 -76.750,18 -54.370,34 -24.283,01Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή μη ενσωματωμένοι στο 

λειτ.κόστος φόροι 0,00 -6.670,70 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 93.557,30 1.509.878,77 124.607,53 1.362.601,17

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.1 & 6.2 -242.430,97 -1.196.231,46 -291.395,75 -1.138.404,06

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 16.602,34 9.180,64 16.602,34 9.180,64

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -225.828,63 -1.187.050,82 -274.793,41 -1.129.223,42

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 1.012.310,00 1.293.450,00 0,00 0,00
Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων -153.456,76 -226.318,25 -134.034,25 -151.926,10
Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων -1.101.288,77 -1.419.034,84 0,00 0,00
Μερίσματα πληρωθέντα -63,00 -168,00 -63,00 -168,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -242.498,53 -352.071,09 -134.097,25 -152.094,10

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α) + (β) + (γ) -374.769,86 -29.243,14 -284.283,13 81.283,65

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.842.145,42 1.267.201,94 1.697.552,15 1.100.234,06

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.467.375,56 1.237.958,80 1.413.269,02 1.181.517,71

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 33 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  της περιόδου 1.1.2012-31.3.2012, 

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 2012 

συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την αντίστοιχη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 

την 31η  Μαρτίου 2011,  καθώς και για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011, εγκρίθηκαν από το 

Δ.Σ. στις 25 Μαΐου 2012.  

 

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 την επιθετική πολιτική της στον τομέα των επενδύσεων, για την 

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

αναμένεται να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην 
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περαιτέρω ευελιξία και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας στην ταχύτερη προσαρμογή στις 

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

στάθμης. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Κ2-1109/02-02-2011 απόφαση 

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 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2012 (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 Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των 

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

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα 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 Ενοποιημένες 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 2011. 

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

την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων έχουν επισημανθεί όπου κρίνονται κατάλληλα. 

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

που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 και 

έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων  

 

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση 2012. 

 

2.2.1  Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφισταμένων προτύπων τα οποία έχουν 

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εμπλουτισμένες 

απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011. Η 

τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν μεταφερθεί, αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί για να καταστήσουν τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν 

αποαναγνωριστεί, καθώς και τις συνδεόμενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί 

γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία έτσι 

ώστε να μπορούν οι χρήστες να υπολογίζουν τη φύση της συνεχιζόμενης εμπλοκής της εταιρείας στα 

αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τον κίνδυνο που συνδέεται με αυτή. Η παρούσα 

τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται 

να έχει ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του  Ομίλου. 

 

2.2.2 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 ΔΠΧΑ, 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 ΕΕ.          

 

 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) -  Υπερπληθωριστικές Οικονομίες 
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011. 

Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης, 

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

υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου  επιτρέπεται. Η παρούσα 

τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον 

Όμιλο. 

 

 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) -  Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης 

χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η τροποποίηση καταργεί την χρήση της  προκαθορισμένης 

ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης 

στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει 

χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (τροποποίηση) – Αναβαλλόμενος Φόρος - Ανάκτηση των 

υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2012. Το ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά την αναβαλλόμενη φορολογία που 

σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της 

λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώλησή του. Στις περιπτώσεις 

επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, η εκτίμηση του τρόπου 

ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου πολλές φορές είναι δύσκολη και υποκειμενική. 

Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων 

περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του 

περιουσιακού στοιχείου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές 

του  καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση 

των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση Συνολικών 

Εσόδων σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον και θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία, τα 

οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονομικές του  καταστάσεις. 

  

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και τη Διερμηνεία 12  «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο 

πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το εάν 

η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης, ο Όμιλος θα πρέπει να 

πραγματοποιεί μια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές 

αλλά και για τις μη ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο 

αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο 

αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 

οικονομικές του  καταστάσεις.  

 

 ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 

13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες».  Το ΔΠΧΑ 11 απαλείφει την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού 

ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισμό 

της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οικονομικές οντότητες 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν 

στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι γνωστοποιήσεις αυτές 

σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συμφωνίες, σε 

συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο 

αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 

οικονομικές του  καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 
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Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών 

στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε 

η εταιρεία απαιτείται να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο 

επιμέτρησης της εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του  καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση) 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013.  Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη 

δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το  ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. 

Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονομικές του  καταστάσεις.  

 

 ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές 

αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 

11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης 

της μεθόδου της καθαρής θέσης. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται.  Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης 

της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του  καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις τους ΔΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές 

εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές, όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως «μέθοδος 

περιθωρίου». Επίσης, μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην 

κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον, θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους και τους κινδύνους στους 

οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. Προγενέστερη 

εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση 

αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 

οικονομικές του καταστάσεις. 
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 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) - Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους 

χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης 

κατά τον συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι 

τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονομικές του  καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) - Κρατικά Δάνεια  

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Στις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ και έχουν λάβει 

κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, δίνεται η δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ 

στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Αυτή είναι η ίδια απαλλαγή, όπως είχε δοθεί 

και στους υπάρχοντες συντάκτες των Οικονομικών Καταστάσεων με ΔΠΧΑ κατά την μετάβασή τους. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος  βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) - Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και Χρηματοοικονομικών  

υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον 

συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος  

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του 

καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Όπως 

έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση 

του ΔΛΠ 39. Η Φάση 1 του ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση: (α) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (β) στην αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες 

που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή της Εύλογης 

Αξίας Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις επόμενες φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμιση 



 

 15 

και την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού 

αναμένεται κατά το πρώτο μισό του 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο 

αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 

οικονομικές του καταστάσεις. 

 

 Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά τη 

διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. Οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο πιθανά οφέλη: 

(α) την παραγωγή αποθεμάτων κατά την παρούσα χρήση και/ή (β) βελτιωμένη πρόσβαση σε 

μετάλλευμα που θα εξορυχτεί στο μέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη δραστηριότητα αποκάλυψης). 

Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν μπορούν να κατανεμηθούν συγκεκριμένα μεταξύ των αποθεμάτων 

που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και του περιουσιακού στοιχείου από τη δραστηριότητα 

αποκάλυψης, η διερμηνεία 20 απαιτεί από την εταιρεία να χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η οποία 

βασίζεται σε μια μονάδα μέτρησης σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται προγενέστερη εφαρμογή. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της διερμηνείας στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι 

τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2013) 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση του «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών 

σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

 

3. Σημαντικά γεγονότα και μεταβολές 

 

3.1 Σημαντικά γεγονότα 

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

την δραστηριότητα του Ομίλου,  καθώς ο συνδυασμός της συρρικνούμενης καταναλωτικής ζήτησης και της 

πιστωτικής ασφυξίας που χαρακτηρίζει κυρίως την εγχώρια αγορά επηρεάζει ουσιωδώς την εμπορική 

δραστηριότητα του. Λόγω της έντασης του φαινομένου και της διάρκειας αυτού, και παρά την ενθαρρυντική 
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πορεία της προηγούμενης χρήσεως 2011,  η διανυομένη χρήση 2012 χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό βαθμό 

δυσκολίας.  

Η μικρή χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου σε τραπεζικό δανεισμό και η σημαντική ποιοτική και 

προϊοντική του διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών συνεπειών από την οικονομική κρίση, πλην όμως είναι αναπόφευκτο ότι κατά την διανυόμενη 

χρήση 2012 θα επηρεασθούν αρνητικά τόσο τα έσοδα όσο και τα αποτελέσματα του Ομίλου.   

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

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

ετήσιες Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (31.12.2011). 

 

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

εξής: 

 Ο Όμιλος έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με συγκεκριμένους πελάτες του. Η Διοίκηση του Ομίλου 

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

 Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι  μετά την ολοκλήρωση και εκταμίευση του κοινού ομολογιακού 

δανείου, περί του οποίου κατωτέρω,  δε θα απαιτηθεί η πρόσθετη λήψη δανείων για τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της στους επόμενους μήνες της τρέχουσας χρήσης,  ενόψει και των σημαντικών 

διαθεσίμων που διατηρεί ο Όμιλος και ειδικότερα η Εταιρεία.  

 Οι κυριότεροι πελάτες του Ομίλου δεν αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Οι 

απαιτήσεις του Ομίλου κατά την παρούσα χρονική στιγμή κρίνεται ότι  στο μεγαλύτερο τμήμα αυτών 

θα εισπραχθούν και ο Όμιλος δε θα αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με την πιστωτική ικανότητα 

των πελατών του. 

 

Συμπερασματικά, ο Όμιλος παρόλες τις πρόσφατες αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, παρά την σημαντική 

συρρίκνωση της ζήτησης ιδίως στην εγχώρια αγορά,  παραμένει σε ισχυρή οικονομική θέση, και έχει επαρκές 

κεφάλαιο και ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει τις λειτουργικές δραστηριότητες του και το δανεισμό του. 

 

3.2 Σημαντικότερες μεταβολές στα ενοποιημένα στοιχεία της περιόδου. 

 

Οι σημαντικότερες μεταβολές που εμφανίζονται στα στοιχεία της Ενοποιημένης Κατάστασης 

Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Αποτελεσμάτων Περιόδου που 

έληξε την 31.3.2012 έχουν ως εξής: 

 

3.2.1 Μεταβολές Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2012 ανήλθε σε 51.464,56 χιλ. ευρώ παραμένοντας 

στα ίδια επίπεδα του συνόλου του ενεργητικού της 31.12.2011, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά ευρώ 

208,19 χιλ. ευρώ ήτοι σε ποσοστό 0,40%. 
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Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως: 

 

 Μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, ποσού ευρώ 374,77 χιλ., ήτοι ποσοστό 20,34%, οφειλόμενη 

τόσο στην ανάγκη άμεσης εξόφλησης των εμπορικών υποχρεώσεων λόγω της υπάρχουσας 

οικονομικής κρίσης ,την λήψη εκ μέρους των πιστωτών καλύτερων τιμών αλλά  και στην ολοκλήρωση 

κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας μέχρι την λήψη της υπό εξέλιξη για το 

λόγο αυτό χρηματοδότησης (Έκδοση κοινού Ομολογιακού δανείου -σχετική σημείωση 6.21).  

 Αύξηση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού 232,14 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 

16,37%, οφειλόμενη στις αυξημένες αγορές για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος  της 

μητρικής εταιρείας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της. 

 Αύξηση των αποθεμάτων του Ομίλου ποσού ευρώ 365,66 χιλ., ήτοι ποσοστό 12,52%, οφειλόμενη 

κατά κύριο λόγο στην ανάγκη αυξημένων αγορών στο τέλος του τριμήνου για την εκτέλεση 

τρεχουσών παραγγελιών. 

 Μείωση των εμπορικών υποχρεώσεων ποσού ευρώ 184,97 χιλ., ήτοι ποσοστό 2,62%, οφειλόμενη 

στην εξόφληση των υποχρεώσεων της 31η Δεκεμβρίου 2011, στις μειωμένες αγορές, συνεπεία των 

μειωμένων παραγγελιών και πωλήσεων κυρίως στο πρώτο δίμηνο του έτους, αλλά και στην σύντμηση 

του μέσου χρόνου πληρωμής των προμηθευτών, με σκοπό την λήψη εκ μέρους των καλύτερων τιμών 

και την συνακόλουθη μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της υπάρχουσας ρευστότητας της 

εταιρείας.  

 Μείωση των δανειακών υποχρεώσεων ποσού ευρώ 242,44 χιλ., ήτοι ποσοστό 4,09%, αποτέλεσμα 

των δημιουργηθεισών θετικών ταμειακών λειτουργικών ροών και της επαρκούς ρευστότητας που 

διαθέτει η Εταιρεία και ο Όμιλος γενικότερα.  

 

 

 

3.2.2 Μεταβολές της Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Περιόδου. 

 

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

προηγούμενης χρήσης,  ήταν επακόλουθο της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων της μητρικής , κυρίως προς 

τις αγορές του εξωτερικού και της μειωμένης ζήτησης βασικών πελατών, η οποία ήταν αποτέλεσμα της 

μειωμένης παραγωγής των και  συνακόλουθα των μειωμένων παραγγελιών τους προς την μητρική. Η μείωση 

αυτή οφείλεται πρωτίστως στην παγκόσμια ύφεση και στην πρωτοφανή σε ένταση και διάρκεια  

χρηματοοικονομική κρίση, που πλήττει την παγκόσμια αγορά και ειδικότερα τους βιομηχανικούς κλάδους 

δραστηριοποίησης της Εταιρείας και του Ομίλου, (όπως  τους κλάδους παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και 

εξαρτημάτων επαγγελματικής ψύξης και οικιακών συσκευών).  

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως  (Α΄ τρίμηνο 2011) 

οι εξαγωγές της Εταιρείας είχαν παρουσιάσει σημαντικότατη αύξηση, με αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να 

καθιστά πιο εμφατική την συγκριτική μείωση του αποτελέσματος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της 

προηγούμενης χρήσης.  
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Παρά τον συνδυασμό των ως άνω παραμέτρων στην διάρκεια του τρέχοντος τριμήνου, η Εταιρεία και ο 

Όμιλος , αφού κατάφεραν να αναπληρώσουν μέρος της απώλειας των εξαγωγών από πωλήσεις στο 

εσωτερικό, κυρίως στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών μερών και συναφών εξαρτημάτων στον κλάδο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), επέτυχαν να παραμείνουν  κερδοφόροι  και να διατηρήσουν το υψηλό 

ποσοστό εξαγωγών τους  με τις πωλήσεις εξωτερικού να αποτελούν το 27,96% και το 28,62% του κύκλου 

εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. 

Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5,36 εκατ. ευρώ έναντι 6,53 εκατ. ευρώ 

την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας μείωση κατά 17,83%.  

Κάμψη σημείωσαν και τα αποτελέσματα του Ομίλου με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται σε 830,73 χιλ. 

ευρώ έναντι 1.013,86 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας πτώση κατά 18,06 %. Τα κέρδη προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 415,60 χιλ. ευρώ έναντι 699,37 χιλ. 

ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας πτώση κατά 40,58%. 

 

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

42,37 χιλ. ευρώ έναντι 419,42 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας 

μείωση κατά 89,90%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 19,63 χιλ. 

ευρώ  έναντι 328,94 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας σημαντική μείωση κατά 94,03%.  

Άξιο ιδιαίτερης μνείας είναι επίσης η μείωση που παρατηρείται στα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, που για τον 

Όμιλο ανήλθαν σε 105,00 χιλ. ευρώ έναντι 167,31 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης 

χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 37,24%. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός της λήξης του 

προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ στο οποίο είχε ενταχθεί η μητρική εταιρεία για επιδότηση των 

εργοδοτικών εισφορών του ΙΚΑ. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία έχει επιχορηγηθεί σύμφωνα με την 

αριθμ.πρωτ.10436/29.10.2010 απόφαση του ΟΑΕΔ Ελευσίνας για τις εργοδοτικές εισφορές που θα κατέβαλε 

σε 64 εργαζόμενους της. Η διάρκεια της επιδότησης ήταν για δώδεκα (12) μήνες και αφορούσε την περίοδο 

από 29.10.2010 έως 28.10.2011 (ήτοι καταλάμβανε και την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης 

χρήσης). Η αναλογούσα επιδότηση στην συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (1.1-31.03.2011) 

ανήλθε στο ποσό των 70,38 χιλ. ευρώ. Προϋπόθεση του ανωτέρω προγράμματος ήταν η διατήρηση των 

θέσεων εργασίας (επιχορηγούμενους εργαζόμενους όπως και ισάριθμους μη επιχορηγούμενους εργαζόμενους) 

και το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος που ανέρχεται 

συνολικά σε δεκαοκτώ (18) μήνες (δηλαδή από 28.10.2010 έως 28.4.2012). 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι βελτίωση παρατηρείται στα οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής εταιρείας 

«VENMAN A.B.E.E.» (προηγούμενη επωνυμία «ΜEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.») της οποίας βελτιώθηκε 

τόσο ο κύκλος εργασιών (αύξηση κατά 27,93%) όσο και τα αποτελέσματα της, τα οποία όμως σε επίπεδο 

Αποτελεσμάτων προ φόρων  παραμένουν οριακά αρνητικά.  
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Σχετική ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών της θυγατρικής παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί : 

31/3/2012 31/12/2011

Σύνολο ενεργητικού 7.242.306,14 6.899.283,80

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 957.110,41 978.717,37

1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

Κύκλος εργασιών 1.624.363,96 1.269.709,89

Μικτά κέρδη 190.766,82 19.169,58

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών,Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 95.000,59 -93.241,31

Κέρδη/ ζημιές προ φόρων -24.504,71 -199.767,11

Κέρδη / ζημιές μετά από φόρους -21.606,96 -160.871,05

VENMAN ABEE (πρώην MEVACO 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ)

 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου κάτω από τις παρούσες συνθήκες και συνεκτιμώντας τις αρνητικές ως άνω γενικές 

συγκυρίες, οι οποίες , με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, αναμένεται να διατηρηθούν και μέχρι το τέλος της 

τρέχουσας χρήσης , επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός στην διατήρηση της θέσης της Εταιρείας στην 

αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται και αφετέρου στην περαιτέρω διείσδυσή της σε νέες αγορές στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα της επιτρέψουν να ανταπεξέλθει στην κρίση που πλήττει την εγχώρια 

αγορά και οικονομία.  

Η στρατηγική του Ομίλου για την χρήση 2012 έχει προσανατολισμό διαρκούς προσαρμογής στις εκάστοτε  

διαμορφούμενες  συνθήκες και συνοψίζεται στα ακόλουθα:  

- διαρκής 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,  

- επίτευξη νέων συμφωνιών και ανάπτυξη νέων συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού, με στόχο την 

διατήρηση και ανάπτυξη του εξαγωγικού προσανατολισμού της Εταιρείας,  

- ενίσχυση της διείσδυσης σε νέα αντικείμενα, ικανά όπως απορροφήσουν μεγάλο μέρος της παραγωγικής 

δυναμικής της Εταιρείας στην διάρκεια των επομένων ετών,  

- προσαρμογή και εκτέλεση των προγραμματισμένων επενδύσεων της Εταιρείας με στόχο την σταθεροποίηση 

και την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής,  

- διατήρηση της ρευστότητας και των θετικών ταμειακών ροών , με περιορισμό  στον μέγιστο δυνατό 

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

ακόμη καταστάσεις. 

 

 

 

4. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 

Η δομή του Ομίλου κατά την 31/3/2012 έχει ως εξής:  

Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Έδρα
Είδος 

συμμετοχής
% Συμμετοχής

Μέθοδος Ενοποίησης  

31.3.2012
Δήμος Ασπροπύργου

Ασπρόπυργος -Θέση Πράρι- Μουστάκι

Δήμος Καλλιθέας

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

Μέθοδος ολικής ενοποίησης

VENMAN Α.Β.Ε.Ε                                          

( πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ελλάδα Άμεση 67% Μέθοδος ολικής ενοποίησης

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E Ελλάδα Άμεση Μητρική Εταιρεία
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 12-10-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της εδρεύουσας στον Δήμο Καλλιθέας Θεσσαλονίκης θυγατρικής Εταιρείας «MEVACO Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» 

αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της από «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «MEVACO Βορείου Ελλάδος ΑΕ» σε «VENMAN 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο 

«VENMAN Α.Β.Ε.Ε.» και η συνακόλουθη τροποποίηση  του σχετικού άρθρου  (1) του Καταστατικού της. Η εν 

λόγω τροποποίηση εγκρίθηκε με την   υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 12759/18-10-2011 απόφαση της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου 11511/2011 τεύχος της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως (τΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ)  

 

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 31/3/2012
Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστημάτων ηλιακής 

ενέργειας

Σύνολο

Πωλήσεις

 - σε εξωτερικούς πελάτες 3.739.530,90 1.624.013,96 5.363.544,86

 - σε άλλους τομείς 0,00 350,00 350,00
Καθαρές πωλήσεις τομέα 3.739.530,90 1.624.363,96 5.363.894,86

Κόστος υλικών/αποθεμάτων -1.508.627,80 -982.001,85 -2.490.629,65
Παροχές στο προσωπικό -1.009.456,29 -252.467,46 -1.261.923,75
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και απομείωση μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
-260.140,82 -63.925,51 -324.066,33

Λοιπά έξοδα/έσοδα -854.710,86 -282.551,96 -1.137.262,82

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 106.595,13 43.417,18 150.012,31

 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/3/2012

Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστημάτων ηλιακής 

ενέργειας

Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 32.371.763,06 1.101.315,62 33.473.078,68
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 85.529,78 7.746,00 93.275,78
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.974.963,03 5.923.244,52 17.898.207,55
Μη κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τομέα 44.432.255,87 7.032.306,14 51.464.562,01

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόμενων τομέων 12.905.033,24 6.002.031,00 18.907.064,24
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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 -676.443,95 -274.757,51 -951.201,45

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 636.912,91 -147.950,59 488.962,32

 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2011

Μεταλλικές κατασκευές 

παντός τύπου

Κατασκευές 

συστημάτων ηλιακής 

ενέργειας

Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 32.340.508,13 1.214.205,91 33.554.714,04
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 85.529,78 7.746,00 93.275,78
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.507.433,55 5.517.331,89 18.024.765,44
Μη κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τομέα 44.933.471,46 6.739.283,80 51.672.755,26

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόμενων τομέων 13.451.013,77 5.689.012,71 19.140.026,48

 

 

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 3.863.925,96 33.566.354,46 3.250.763,19 28.499.052,10

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 387.249,12 0,00 1.339.916,97 0,00

ΡΩΣΙΑ 590.213,12 0,00 1.051.625,63 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 140.104,46 0,00 582.605,00 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 382.052,20 0,00 302.524,66 0,00

Σύνολο 5.363.544,86 33.566.354,46 6.527.435,45 28.499.052,10

1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ 2.669.235,09 32.965.643,34 2.196.960,34 27.456.753,76

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 385.576,43 0,00 1.339.756,97 0,00

ΡΩΣΙΑ 590.213,12 0,00 1.051.625,63 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 32.055,22 0,00 508.627,65 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 62.451,04 0,00 186.796,66 0,00

Σύνολο 3.739.530,90 32.965.643,34 5.283.767,25 27.456.753,76

1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

 

 

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

χρηματοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής: 

 

31.3.2012 31.3.2011
Έσοδα Τομέων

Συνολικά Έσοδα Τομέα 5.363.894,86 6.553.477,14

Απαλοιφές ενδοτομεακών Εσόδων -350,00 -26.041,69

Έσοδα Ομίλου 5.363.544,86 6.527.435,45

Αποτελέσματα Τομέων

Συνολικά Αποτελέσματα Τομέα 150.012,31 489.004,95

Απαλοιφές ενδοτομεακών λειτουργικών αποτελεσμάτων 0,00 -42,63

Λειτουργικά Αποτελέσματα Ομίλου 150.012,31 488.962,32

Χρηματοικονομικό κόστος -124.248,04 -78.726,85

Χρηματοικονομικά έσοδα 16.602,34 9.180,64

Κέρδη προ Φόρων Περιόδου Ομίλου 42.366,61 419.416,11

Στοιχεία του ενεργητικού 31.3.2012 31.12.2011

Σύνολο στοιχείων του ενεργητικού παρουσιαζόμενων τομέων 52.215.620,54 52.373.387,21

Ενοποιήση -751.058,53 -700.631,95

Στοιχεία του ενεργητικού κατάστασης Οικονομικής θέσης Ομίλου 51.464.562,01 51.672.755,26

 

 

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: 

 

31.3.2012 31.3.2011

Κατασκευή προιόντων ελαφρού βάρους και μερών αυτών 1.468.958,93 3.733.282,54

Κατασκευή βαριών μεταλλικών προιόντων και μερών αυτών 96.744,69 550.875,85

Κατασκευή μεταλλικών μερών φωτοβολταικών συστημάτων 2.057.395,18 840.144,33

Κατασκευή συστημάτων ηλιακής ενέργειας και μερών αυτών 1.463.445,88 1.084.598,01

Λοιπών αποθεμάτων 187.836,26 261.333,06

Πωλήσεις Προϊόντων 5.274.380,94 6.470.233,79

Επεξεργασία υλικών τρίτων 66.568,17 41.105,34

Λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών 22.595,75 16.096,32

Πωλήσεις υπηρεσιών 89.163,92 57.201,66

Πωλήσεις Ομίλου 5.363.544,86 6.527.435,45
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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. Με την εξαίρεση των αναφερομένων  στην σημείωση 6.14, δεν υπάρχουν άλλες υποθήκες και 

προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. Τα 

ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής : 

 

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα &

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 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 0,00 904.875,94 16.503,74 39.142,92 2.935.115,91 3.895.638,51
Αναπροσαρμογές αξίας 2.417.286,37 667.147,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084.434,24
Μεταφορές 0,00 1.904.869,41 4.318,97 0,00 2.980,50 -1.912.168,88 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 -6.999,98 0,00 0,00 -224.750,21 -231.750,19
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -1.555,38 -40.424,98 0,00 0,00 -41.980,36
Αποσβέσεις 0,00 -91.403,47 -960.050,73 -19.017,71 -30.539,13 0,00 -1.101.011,04
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 1.555,36 37.924,98 0,00 0,00 39.480,34
Aναπροσαρμογές αποσβέσεων 0,00 296.334,57 0,00 0,00 0,00 0,00 296.334,57
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 

2011

13.128.817,00 8.716.025,74 9.270.337,06 83.619,61 96.927,92 2.143.204,59 33.438.931,92

Προσθήκες 0,00 29.902,96 134.228,45 0,00 9.505,38 65.056,80 238.693,59
Μεταφορές 0,00 2.094.329,76 0,00 0,00 0,00 -2.094.329,76 0,00
Αποσβέσεις 0,00 -44.346,37 -249.183,71 -5.470,93 -6.747,85 0,00 -305.748,86
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 

2012

13.128.817,00 10.795.912,09 9.155.381,80 78.148,68 99.685,45 113.931,63 33.371.876,65

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήματα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

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 0,00 826.512,44 16.503,74 34.127,92 2.921.511,39 3.798.655,49
Αναπροσαρμογές αξίας 2.417.286,37 667.147,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084.434,24
Μεταφορές 0,00 1.904.869,41 4.318,97 0,00 2.558,10 -1.911.746,48 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.908,83 -58.908,83
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -1.555,38 -40.424,98 0,00 0,00 -41.980,36
Αποσβέσεις 0,00 -80.395,88 -721.057,48 -17.105,00 -24.274,78 0,00 -842.833,14
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 1.555,36 37.924,98 0,00 0,00 39.480,34
Aναπροσαρμογές αποσβέσεων 0,00 296.334,57 0,00 0,00 0,00 0,00 296.334,57
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2011 13.128.817,00 8.432.290,13 8.253.795,79 67.650,06 83.622,56 2.277.229,88 32.243.405,42

Προσθήκες 0,00 29.902,96 133.347,70 0,00 9.350,91 115.056,80 287.658,37
Μεταφορές 0,00 2.094.329,76 0,00 0,00 0,00 -2.094.329,76 0,00
Αποσβέσεις 0,00 -41.593,06 -190.192,31 -4.992,75 -5.229,87 0,00 -242.007,99
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2012 13.128.817,00 10.514.929,79 8.196.951,18 62.657,31 87.743,60 297.956,92 32.289.055,80

 

 

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 2010 102.385,98 69.825,04 172.211,02 102.385,98 68.135,26 170.521,24 

Προσθήκες 0,00 15.885,62 15.885,62 0,00 15.410,62 15.410,62 

Αποσβέσεις -34.128,65 -38.185,87 -72.314,52 -34.128,65 -37.082,45 -71.211,10

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2011 68.257,33 47.524,79 115.782,12 68.257,33 46.463,43 114.720,76 

Προσθήκες 0,00 3.737,38 3.737,38 0,00 3.737,38 3.737,38 

Αποσβέσεις -8.532,17 -9.785,30 -18.317,47 -8.532,17 -9.600,66 -18.132,83

Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2012 59.725,16 41.476,87 101.202,03 59.725,16 40.600,15 100.325,31 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 



 

 24 

6.3 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αναλύονται παρακάτω: 

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Εμπορεύματα 145.109,18 162.900,97 30.208,87 64.053,71 

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροιόντα & Υπολείμματα 1.401.482,20 1.333.643,19 633.283,27 781.703,29 

Παραγωγή σε εξέλιξη 713.359,84 294.923,72 713.359,84 294.923,72 

Πρώτες & βοηθητ. Ύλες -Αναλώσιμα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 1.027.314,96 1.130.142,37 545.523,89 594.539,01 

Σύνολο 3.287.266,18 2.921.610,25 1.922.375,87 1.735.219,73 

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: 

 

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Πελάτες 9.193.750,30 9.115.168,53 7.333.447,28 7.761.026,64 

Επιταγές Εισπρακτέες 2.425.605,93 2.513.770,20 794.993,22 554.795,56 

Επιταγές σε καθυστέρηση 1.105.205,98 1.107.559,98 90.000,00 104.000,00 

Μείον: Aπομειώσεις (1.288.064,81) (1.223.287,35) (632.165,56) (593.677,84)

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 11.436.497,40 11.513.211,36 7.586.274,94 7.826.144,36 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

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

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

6.5 Λοιπές Απαιτήσεις  

 

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

 

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1.259.172,33 1.371.841,19 666.632,70 921.956,04 

Χρεώστες διάφοροι 156.531,99 129.156,64 127.754,44 112.377,52 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 1.415.704,32 1.500.997,83 794.387,14 1.034.333,56 

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 απομείωσή 

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

πρόβλεψη ποσού € 74.723,22 (2011 € 74.723,22) και εμφανίζεται στις Λοιπές Προβλέψεις . 
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Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο του Ομίλου στις 31.3.2012 αφορούν σε :  

α) χρεωστικά υπόλοιπα ΦΠΑ συνολικού ποσού € 952.877,78 (της μητρικής € 395.702,69 και της θυγατρικής  

€ 557.175,09), 

β) επιστρεπτέοι –συμψηφιστέοι φόροι εισοδήματος ποσού € 69.370,84 , 

γ) προκαταβλητέοι – παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος χρήσης μητρικής Εταιρείας ποσού € 208.534,79 και  

δ) απαίτηση από ΙΚΑ ποσού € 28.388,92. 

 

6.6 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Έξοδα επομένων χρήσεων  29.107,72 18.334,06 29.107,72 17.998,68

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 262.256,37 228.466,52 262.256,37 228.466,52

291.364,09 246.800,58 291.364,09 246.465,20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.7 Δανειακές υποχρεώσεις 

 

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

αναλύονται στον επόμενο πίνακα : 

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Ομολογιακά δάνεια 1.472.000,00 1.538.000,00 1.472.000,00 1.538.000,00

Τραπεζικός δανεισμός 1.316.058,82 1.365.450,97 1.300.000,00 1.333.333,33

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 2.788.058,82 2.903.450,97 2.772.000,00 2.871.333,33

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 923.195,42 924.610,03 780.035,55 814.736,47

Τραπεζικός δανεισμός 1.978.036,93 2.103.665,70 0,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 2.901.232,35 3.028.275,73 780.035,55 814.736,47

Σύνολο δανείων 5.689.291,17 5.931.726,70 3.552.035,55 3.686.069,80

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Ομίλου είναι οι εξής: 

 

2 έτη και λιγότερο Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο

31 Μαρτίου 2012

Σύνολο μακροπρόθεσμων  δανείων 1.587.920,90 1.556.666,61 566.666,73 3.711.254,24

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.978.036,93 0,00 0,00 1.978.036,93

3.565.957,83 1.556.666,61 566.666,73 5.689.291,17

31 Δεκεμβρίου 2011

Σύνολο μακροπρόθεσμων  δανείων 1.605.394,33 1.622.666,61 600.000,06 3.828.061,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 2.103.665,70 0,00 0,00 2.103.665,70

3.709.060,03 1.622.666,61 600.000,06 5.931.726,70  
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6.8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

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

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Ληφθείσες εγγύησεις 1.780,00 1.470,00 1.780,00 1.700,00

Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων και λοιπά έσοδα επομένων χρήσεων 1.853.068,17 1.892.908,56 1.663.704,45 1.690.976,66

Σύνολο 1.854.848,17 1.894.378,56 1.665.484,45 1.692.676,66

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων € 1.853.068,17 και  € 1.663.704,45 του Ομίλου και της 

Εταιρείας αντίστοιχα θα ωφελήσουν τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων.  

 

6.9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 

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

ημερομηνία των σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και 

των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Προμηθευτές 4.122.102,40 4.902.364,62 3.243.143,88 4.095.676,47

Επιταγές Πληρωτέες 2.140.643,55 1.798.779,80 0,00 0,00

Προκαταβολές πελατών 602.848,70 349.424,03 383.129,70 172.393,64

Σύνολο 6.865.594,65 7.050.568,45 3.626.273,58 4.268.070,11

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

6.10 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 190.088,88 364.540,71 107.627,65 199.478,89 

Μερίσματα πληρωτέα 12.857,60 12.920,60 12.857,60 12.920,60 

Πιστωτές διάφοροι 1.048.318,10 1.014.420,23 751.442,58 670.841,86 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 399.358,58 26.598,55 294.650,10 26.598,55 

Σύνολο 1.650.623,16 1.418.480,09 1.166.577,93 909.839,90 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.11 Φόροι εισοδήματος 

 

Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που βαρύνουν την περίοδο 1.1.2012 – 31.3.2012 αναλύονται ως εξής: 

 

1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

Φόρος περιόδου 10.768,71 0,00 10.768,71 0,00

Αναβαλλόμενος φόρος 11.965,60 90.477,73 14.863,35 129.373,79

Σύνολο 22.734,31 90.477,73 25.632,06 129.373,79

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.12 Κέρδη ανά μετοχή 

 

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

συνόλου των μετοχών (κοινές μετά ψήφου μετοχές). 

1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 26.762,60 382.025,83 41.235,34 490.655,41

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) 0,0025 0,0364 0,0039 0,0467 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.13 Μερίσματα 

 

Η  Διοίκηση της Εταιρείας με βάση την τις υπάρχουσες οικονομικές και φορολογικές συνθήκες έχει προτείνει 

προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 7η Ιουνίου 2012 τη μη 

διανομή οιουδήποτε  μερίσματος.  

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση έχει προταθεί η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 840.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού 

«διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας 

κατά 0,08 Ευρώ (από 0,90 Ευρώ σε 0,98 Ευρώ) και παράλληλα η  ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας  (ήτοι κατά το ισόποσο των 840.000,00 Ευρώ)  με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 

της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,98 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου 

ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.  Για την λήψη της σχετικής ως άνω αποφάσεως από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση απαιτείται η ύπαρξη  αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό 

του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.   

Σχετική εισήγηση-πρόταση περί μη διανομής μερίσματος, με βάση και τα αποτελέσματά της , λήφθηκε και από 

την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αναμένεται όπως εγκριθεί κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων αυτής. 

 

6.14 Εμπράγματα Βάρη και δεσμεύσεις 

 

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

περιλαμβάνεται στην ενοποίηση, με την εξαίρεση του ακόλουθου βάρους (προσημειώσεως υποθήκης) , το 

οποίο μολονότι ενεγράφη σε χρόνο μεταγενέστερο της περιόδου αναφοράς, μνημονεύεται και εν προκειμένω 

για λόγους πληρότητας και σαφήνειας και ειδικότερα :  

1. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 8019Σ/28-03-2012 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

Ασφαλιστικών Μέτρων) ενεγράφη υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», για την εξασφάλιση απαιτήσεως της ως άνω Τραπεζικής Εταιρείας που προέρχεται 

από κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) Ευρώ, χορηγηθέν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3156/2003, προσημείωση υποθήκης Α΄τάξης, ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων 



 

 28 

χιλιάδων (2.500.000,00) Ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, επί των κατωτέρω ακινήτων της Εταιρείας μετά των 

επ’ αυτών πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων ή ανεγερθησομένων, υφισταμένων ή μελλοντικών, ήτοι:  

i) επί ενός (1) αγροτεμαχίου μετά των επ' αυτού πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και 

ανεγερθησομένων, των συστατικών και παραρτημάτων του, που βρίσκεται στη θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΙ-ΜΟΥΣΤΑΚΙ» 

της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, τέως Δήμου Φυλής, εκτός σχεδίου πόλεως και 

εκτός ζώνης, εκτάσεως, τόσο κατά τους τίτλους κτήσεως όσο και σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο υπ' 

αριθμόν 12067/19-11-1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Αικατερίνης Ζαχαρία-

Μπασούκου τοπογραφικό διάγραμμα, μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων (10.000), το οποίο 

εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Π-Ο-Ξ-Α στο από Οκτωβρίου 1993 τοπογραφικό 

διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Μενέλαου Ραπανάκη, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 

12067/19-11-1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Αικατερίνης Ζαχαρία-Μπασούκου, επί 

του οποίου υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος τούτο σύμφωνα με το Ν.651/77 ότι το 

αγροτεμάχιο είναι εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο,  

ii) επί ενός (1) αγροτεμαχίου, μετά των επ' αυτού πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και 

ανεγερθησομένων, των συστατικών και παραρτημάτων   του,   που   βρίσκεται   στη   θέση   «ΠΟΥΡΝΑΡΙ- 

ΜΟΥΣΤΑΚΙ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, τέως Δήμου Φυλής, εκτός σχεδίου 

πόλεως και εκτός ζώνης, εκτάσεως, τόσο κατά τους τίτλους κτήσεως όσο και σύμφωνα με το προσαρτώμενο 

στο υπ' αριθμόν 12067/19-11-1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Αικατερίνης Ζαχαρία-

Μπασούκου τοπογραφικό διάγραμμα, μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα 

(8.860), το οποίο εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α στο από 

Οκτωβρίου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Μενέλαου Ραπανάκη, το οποίο 

προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12067/19-11 -1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας 

Αικατερίνης Ζαχαρία-Μπασούκου, επί του οποίου υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος τούτο 

σύμφωνα με το ν. 651/77 ότι το αγροτεμάχιο είναι εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, άρτιο και 

οικοδομήσιμο,  

iii) επί ενός (1) αγροτεμαχίου, μετά των επ' αυτού πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και 

ανεγερθησομένων, των συστατικών και παραρτημάτων του, που βρίσκεται στη θέση «Πράρι-Μουστάκι», 

εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, εκτάσεως 

μέτρων τετραγωνικών δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων έξι και 0,25 (15.206,25), εμφαινομένου με 

τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Α στο από Μαΐου 1998 τοπογραφικό 

διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Στέλιου Αλμπάντη, που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 15.979/24-07-

1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Αικατερίνης Ζαχαρία-Μπασούκου, επί του οποίου 

υπάρχει η δήλωση του συντάξαντος αυτό μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 651/1977, ότι το άνω 

αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης σχεδίου πόλεως και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.   

iv) επί ενός (1) δημοσίου κτήματος, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στο βιβλίο δημοσίων κτημάτων που 

τηρείται στο αρχείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής με ΑΒΚ 368, μετά των επ' αυτού πάσης 

φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και ανεγερθησομένων, των συστατικών και παραρτημάτων του, το οποίο 

έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δώδεκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία και 0,33 (12.643,33), 

βρίσκεται στη θέση «ΠΡΑΡΙ-ΜΟΥΣΤΑΚΙ» του Δήμου Άνω Λιοσίων και εικονίζεται στο από 21-11-2007 

τοπογραφικό διάγραμμα (αριθμός σχεδίου 95) σε κλίμακα 1:500 της Τοπογράφου Μηχανικού της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής Αρτέμιδος Καραγεωργίου, θεωρημένο από την Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος 

Στέλλα Παπαβασιλείου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12/21-5-2008 πωλητήριο του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην Εταιρεία δυνάμει του υπ' 
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αριθμόν 12/21-05-2008 πωλητηρίου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που έχει μεταγραφεί 

νόμιμα, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών, στον τόμο 922 και αριθμό 490. 

Η ως άνω προσημείωση υποθήκης ενεγράφη στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών την 

9.4.2012 στον Τόμο 291 και αύξοντες αριθμούς 181, 182 και 183.     

 

6.15 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. 

 

6.16 Δεσμεύσεις 

 

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

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Έως 1 έτος 43.339,03 62.328,84 33.395,71 50.732,40

Από 1-5 έτη 9.651,00 34.636,95 7.254,96 30.555,81

Σύνολο 52.990,03 96.965,79 40.650,67 81.288,21

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.17 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 δραστηριότητάς των, που αναλύονται 

ως εξής:  

Ποσά σε ευρώ 31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Υποχρεώσεις

Εγγυήσεις για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων 

θυγατρικής
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Εγγύηση είσπραξης προκαταβολής επιχορηγούμενου 

προγράμματος ΟΑΕΔ
34.776,80 34.776,80 34.776,80 34.776,80

Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων καλής 

εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες 
0,00 0,00 0,00 0,00

Εγγυήσεις για εξασφάλιση συμβατικών 

υποχρεώσεων πιστωτών- προμηθευτών 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Σύνολο 1.241.776,80 1.241.776,80 1.241.776,80 1.241.776,80

Ποσά σε ευρώ 31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Απαιτήσεις

Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Εγγυήσεις για εξασφάλιση συμβατικών 

υποχρεώσεων πιστωτών- προμηθευτών 
0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.18 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης των 

οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά 

γραφεία εγγεγραμμένους στα δημόσια μητρώα του ν. 3693/2008, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Για την χρήση 2011 ήδη ο έλεγχος αυτός  που διενεργείται σύμφωνα με το ως άνω 

άρθρο και την  ΠΟΛ με αριθμό 1159/22.7.2011 , βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό πιστοποιητικό 

(φορολογικής συμμόρφωσης)  προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της 

Εταιρείας . 

 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί για τις ακόλουθες χρήσεις  (συμπεριλαμβάνεται 

σε αυτές και η χρήση 2011 , παρά την ύπαρξη της ως άνω σημειώσεως ) και ως εκ τούτου οι φορολογικές 

τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: 

Επωνυμία Εταιρείας
Ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 2010-2011

VENMAN ABEE (πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ) 2010-2011

 

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

ικανοποιητικές και ανέρχονται για την Εταιρεία σε 36.000,00 ευρώ και για τον Όμιλο σε 70.000,00 ευρώ.  

 

6.19 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Μαρτίου 2012  και του 2011 αντίστοιχα , του Ομίλου και 

της Εταιρείας είναι: 

31/3/2012 31/3/2011 31/3/2012 31/3/2011

Υπάλληλοι 34 32 24 23

Εργατοτεχνικό Προσωπικό 144 147 114 112

Εργατοτεχνικό Εποχικό Προσωπικό 0 27 0 27

Σύνολο 178 206 138 162

   Ο ΟΜΙΛΟΣ       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 

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

αριθμό συνδεδεμένων μερών (εταιρειών) προς την Εταιρεία. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν μέρη στα 

οποία υπάρχει συμμετοχή της Εταιρείας και μέρη στα οποία συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
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της Εταιρείας. Οι συναλλαγές με αυτά τα μέρη πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση και με συνήθεις 

εμπορικούς όρους. 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 ή ασυνήθεις όρους και συνθήκες. Τα ποσά των πωλήσεων 

και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2012 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 0,00

β) 0,00 0,00

γ) 0,00 350,00

δ) 0,00 0,00

ε) 0,00 236.798,63

στ) 0,00 0,00

η) 124.355,89 124.355,89

θ) 511,00 511,00

ι) 51.440,22 51.440,22

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

Απαιτήσεις

Πωλήσεις παγίων

Αγορές παγίων

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  

 

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 31.3.2012 έχουν ως εξής : 

 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης          

Εκτελεστικά μέλη 44.552,75 2.649,40 0,00 47.202,15

Μη Εκτελεστικά μέλη 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00

Διευθυντικά στελέχη 53.954,45 11.906,24 43,05 65.903,74

Σύνολα 109.757,20 14.555,64 43,05 124.355,89

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης          

Εκτελεστικά μέλη 44.552,75 2.649,40 0,00 47.202,15

Μη Εκτελεστικά μέλη 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00

Διευθυντικά στελέχη 53.954,45 11.906,24 43,05 65.903,74

Σύνολα 109.757,20 14.555,64 43,05 124.355,89

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εκτελεστικά μέλη 0,00 24.887,04 0,00 24.887,04
Μη Εκτελεστικά μέλη 0,00 7.177,50 0,00 7.177,50
Διευθυντικά στελέχη 511,00 19.375,68 511,00 19.375,68

Σύνολα 511,00 51.440,22 511,00 51.440,22

Ο ΟΜΙΛΟΣ       (  Περίοδος 1/1-31/3/2012 )
Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισηςΑμοιβές-Μισθοί Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ      (  Περίοδος 1/1-31/3/2012 )

Αμοιβές-Μισθοί

Κόστος Κοινωνικής 

ασφάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων -υποχρεώσεων (31.3.2012)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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. 
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Αναλυτικά οι συναλλαγές που απαλείφθηκαν κατά την περίοδο 1/1-30/3/2012 καθώς και στην αντίστοιχη 

συγκριτική περίοδο 1/1/-31/3/2011 έχουν ως εξής : 

1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρική VENMAN ABEE (πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ) 0,00 25.004,89

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρική VENMAN ABEE (πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ) 350,00 1.036,80

 

Πωλήσεις παγίων

Σε θυγατρική VENMAN ABEE (πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ) 0,00 0,00

Αγορές παγίων

Από θυγατρική VENMAN ABEE (πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ) 0,00 0,00

Απαιτήσεις 

Από θυγατρική VENMAN ABEE (πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ) 236.798,63 178.796,05

Υποχρεώσεις 

Σε θυγατρική VENMAN ABEE (πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ) 0,00 0,00

 

 

Οι ενδοεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν απαλειφθεί στις 31.12.2011 έχουν ως εξής: 

                  

31/12/2011

Απαιτήσεις 

Από θυγατρική VENMAN ABEE (πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ) 187.229,13

Υποχρεώσεις 

Σε θυγατρική VENMAN ABEE (πρώην MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ) 0,00

                                                                        

 

6.21 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, με την εξαίρεση των ακολούθων  γεγονότων :  

 

1. Την 4η Μαΐου 2012 καλύφθηκε το κοινό ενυπόθηκο Ομολογιακό Δάνειο ποσού 2.000.000 Ευρώ, που 

εξέδωσε η Εταιρεία στο πλαίσιο της απόφασης που είχε ληφθεί από την Τακτική ΓΣ των Μετόχων στις 

18.6.2008. 

Το εν λόγω κοινό Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε  στο σύνολό του από τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος ΑΕ , έχει διάρκεια οκτώ (8) ετών και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση τόσο του 

κόστους ανέγερσης δύο (2) βιομηχανικών κτιρίων, συνολικής επιφανείας 9.357,60 τ.μ. στη θέση ΠΡΑΡΙ 

ΜΟΥΣΤΑΚΙ του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όσο και της ολοκλήρωσης του 

προγράμματος εγκατάστασης  φωτοβολταϊκών συστημάτων επί των στεγών των βιομηχανικών ακινήτων της 

Εταιρείας.  
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Οι εκ των κυρίων μετόχων κ.κ. Δημήτριος Κωστόπουλος και Σπυρίδων Δελένδας έχουν εγγυηθεί την 

προσήκουσα αποπληρωμή του εν λόγω δανείου, ενώ προς περαιτέρω εξασφάλιση της εκδόσεως και καλύψεως 

αυτού ενεγράφη  προσημείωση υποθήκης  επί ακινήτων της Εταιρείας κατά τα ειδικότερον αναφερόμενα στην 

Σημείωση 6.14 . 

 

2. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 7η 

Ιουνίου 2012, έχει  προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η αύξηση του μετοχικού  κεφαλαίου της Εταιρείας 

κατά το ποσό των 840.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,90 

Ευρώ σε 0,98 Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της 

ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,98 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και την 

ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού ( 0,08 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της 

Εταιρείας.  

Η εν λόγω πρόταση εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και ληφθεί σχετική απόφαση έχει ως συνέπεια 

την υποχρεωτική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας  

 

  

 

 

 

 

 

 

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 01.01.2012 έως 31.3.2012 

 


