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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  

Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

((ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

	  

Σηµ. 30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.1 34.398.331,39 34.936.476,18 33.517.036,26 33.930.071,39 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 56.474,02 79.138,62 55.506,34 77.758,35 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 
Λοιπές  Επενδύσεις 6.3 54.949,14 59.814,75 54.949,14 59.814,75 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 23.428,36 25.174,36 17.428,36 17.428,36 

34.533.182,91 35.100.603,91 34.135.652,55 34.575.805,30 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα 6.4 3.620.592,80 4.127.247,56 2.088.896,65 2.825.764,65 
Απαιτήσεις από πελάτες 6.5 11.050.020,51 15.064.305,28 8.407.777,38 12.348.008,51 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.6 388.119,48 0,00 388.119,48 0,00 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.7 866.560,25 1.063.215,69 797.494,65 619.290,98 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.8 51.788,19 280.915,14 51.788,19 280.915,14 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.241.046,77 1.689.013,99 3.149.069,44 1.573.764,69 

19.218.128,00 22.224.697,66 14.883.145,79 17.647.743,97 

Σύνολο Ενεργητικού 53.751.310,91 57.325.301,57 49.018.798,34 52.223.549,27 

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 4.518.150,71 4.518.150,71 4.518.150,71 4.518.150,71 
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 6.9 10.957.812,61 11.396.134,74 10.957.812,61 11.396.134,74 
Λοιπά αποθεµατικά 6.9 3.340.893,66 3.265.148,02 3.283.134,90 3.207.418,93 
Αποτελέσµατα Εις Νέον 3.789.339,51 3.844.511,49 3.648.734,78 3.798.177,22 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενων στους ιδιοκτήτες της 
µητρικής

32.056.196,49 32.473.944,96 31.857.833,00 32.369.881,60 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 348.323,35 302.615,30 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 32.404.519,84 32.776.560,26 31.857.833,00 32.369.881,60 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.10 5.363.000,00 4.579.666,65 5.363.000,00 4.579.666,65 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.11 2.847.680,24 2.224.924,39 3.015.704,65 2.380.077,06 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.12 195.783,34 187.597,90 186.033,11 177.887,13 
Λοιπές προβλέψεις 264.723,22 264.723,22 230.723,22 230.723,22 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.13 1.669.516,55 1.917.544,75 1.548.571,02 1.763.423,61 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 10.340.703,35 9.174.456,91 10.344.032,00 9.131.777,67 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.14 6.039.240,53 10.423.326,88 3.604.299,09 7.752.985,41 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 529.151,89 619.362,59 512.563,77 580.252,04 
Βραχυπρόθεσµες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.10 1.286.743,49 1.491.284,69 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.10 1.454.221,15 923.989,22 1.454.221,15 907.169,13 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.15 1.696.730,66 1.916.321,02 1.245.849,33 1.481.483,42 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 11.006.087,72 15.374.284,40 6.816.933,34 10.721.890,00 

Σύνολο Υποχρεώσεων 21.346.791,07 24.548.741,31 17.160.965,34 19.853.667,67 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 53.751.310,91 57.325.301,57 49.018.798,34 52.223.549,27 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 31  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 
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Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων περιόδου 

((ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

Σηµ. 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/7/2013-30/9/2013 1/7/2012-30/9/2012 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/7/2013-30/9/2013 1/7/2012-30/9/2012
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πωλήσεις αγαθών 17.424.837,17 19.953.691,66 6.191.549,00 5.363.557,98 12.464.749,62 14.336.767,25 4.673.389,43 3.805.673,30 
Πωλήσεις υπηρεσιών 1.485.252,56 360.622,60 361.958,65 142.814,18 1.484.609,31 362.478,60 361.958,65 144.166,18 
Πωλήσεις 18.910.089,73 20.314.314,26 6.553.507,65 5.506.372,16 13.949.358,93 14.699.245,85 5.035.348,08 3.949.839,48 
Κόστος Πωληθέντων (16.003.415,79) (16.782.393,11) (5.437.843,85) (4.691.623,54) (11.673.123,61) (11.930.126,30) (4.183.146,54) (3.211.780,38)
Μικτό Κέρδος 2.906.673,94 3.531.921,15 1.115.663,80 814.748,62 2.276.235,32 2.769.119,55 852.201,54 738.059,10 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 262.934,64 300.172,78 83.800,33 76.049,86 174.183,47 205.516,63 58.406,47 50.559,93 
Έξοδα διοίκησης (939.957,99) (945.558,05) (319.052,06) (236.472,49) (733.176,40) (768.627,75) (258.782,04) (211.166,31)
Έξοδα  διάθεσης (919.717,55) (1.199.551,40) (248.378,75) (303.177,43) (699.136,10) (952.644,32) (183.354,70) (241.791,09)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (183.899,18) (250.374,99) (53.677,83) (113.780,61) (182.183,25) (241.851,45) (53.118,78) (107.022,00)
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (283.899,11) (188.846,30) (182.754,60) (31.355,68) (249.591,01) (107.598,34) (172.771,88) (12.481,04)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

842.134,75 1.247.763,19 395.600,89 206.012,27 586.332,03 903.914,32 242.580,61 216.158,59 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 37.211,65 54.614,82 16.874,38 15.483,96 37.211,65 54.614,82 16.874,38 15.483,96 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (365.725,59) (398.198,39) (134.401,51) (135.823,17) (244.637,63) (214.170,89) (94.436,02) (72.764,83)

Zηµιά από αποτίµηση λοιπών επενδύσεων 6.3 (4.865,61) (6.808,25) 0,00 0,00 (4.865,61) (6.808,25) 0,00 0,00 

Ζηµιές από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχειών αποτιµούµενων 
µέσω των αποτελεσµάτων

6.6 (42.809,97) 0,00 4.419,58 0,00 (42.809,97) 0,00 4.419,58 0,00 

Κέρδη προ φόρων 465.945,23 897.371,37 282.493,34 85.673,06 331.230,47 737.550,00 169.438,55 158.877,72 

 Φόρος εισοδήµατος 6.16 (402.914,86) (244.276,48) (69.179,44) (24.750,46) (408.163,99) (203.236,00) (42.023,74) (38.617,52)

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

63.030,37 653.094,89 213.313,90 60.922,60 (76.933,52) 534.314,00 127.414,81 120.260,20 

Διακοπείσες δραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

63.030,37 653.094,89 213.313,90 60.922,60 (76.933,52) 534.314,00 127.414,81 120.260,20 

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που αναταξινοµούνται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους

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

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους

        

Αναβαλλόµενη φορολογία λοιπών αποθεµατικών µε βάση τις διατάξεις 
του Ν.4172/2013

3.251,34 0,00 3.251,34 0,00 3.207,05 0,00 3.207,05 0,00 

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικών λόγω αλλαγής φορολογικού 
συντελεστή µε βάση τις διατάξεις του Ν.4110/2013

(438.322,13) 0,00 19.508,06 0,00 (438.322,13) 0,00 19.242,31 0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων (435.070,79) 0,00 22.759,40 0,00 (435.115,08) 0,00 22.449,36 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου (372.040,42) 653.094,89 236.073,30 60.922,60 (512.048,60) 534.314,00 149.864,17 120.260,20 

Κέρδη/(ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε :
Ιδιοκτήτες της µητρικής 17.336,94 613.647,40 186.022,18 80.504,01 (76.933,52) 534.314,00 127.414,81 120.260,20 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 45.693,43 39.447,49 27.291,72 (19.581,41)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόµενα σε :
Ιδιοκτήτες της µητρικής (417.748,47) 613.647,40 208.679,27 80.504,01 (512.048,60) 534.314,00 149.864,17 120.260,20 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 45.708,05 39.447,49 27.394,03 (19.581,41)

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 6.17 0,0017 0,0584 0,0177 0,0077 (0,0073) 0,0509 0,0121 0,0115 

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

1.749.174,13 2.083.723,51 700.524,34 508.719,62 1.367.121,37 1.595.789,70 506.335,66 473.795,51 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

842.134,75 1.247.763,19 395.600,89 206.012,27 586.332,03 903.914,32 242.580,61 216.158,59 

Κέρδη Προ φόρων περιόδου 465.945,23 897.371,37 282.493,34 85.673,06 331.230,47 737.550,00 169.438,55 158.877,72 
Κέρδη µετά από Φόρους περιόδου 63.030,37 653.094,89 213.313,90 60.922,60 (76.933,52) 534.314,00 127.414,81 120.260,20 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8  έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

	  

Σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο

Μη ελέγχουσες 
συµµετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012, σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ 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 υπόλοιπο 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 - 30/9/2012
Αναλογία τακτικού αποθεµατικού από θυγατρική 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού µητρικής 0,00 0,00 0,00 66.751,96 -66.751,96 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 66.751,96 -66.751,96 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/9/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 613.647,40 613.647,40 39.447,49 653.094,89
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα   
Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου σε µετόχους -840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -840.000,00 0,00 -840.000,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 840.000,00 -840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 -9.240,00 0,00 0,00 0,00 -9.240,00 0,00 -9.240,00
Αναβαλλόµενη φορολογία από έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 1.848,00 0,00 0,00 0,00 1.848,00 0,00 1.848,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2012 0,00 -847.392,00 0,00 0,00 613.647,40 -233.744,60 39.447,49 -194.297,11

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2012 9.450.000,00 4.518.150,71 11.369.353,64 3.265.148,02 3.046.254,91 31.648.907,28 362.424,22 32.011.331,50

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.265.148,02 3.844.511,49 32.473.944,96 302.615,30 32.776.560,26
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 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.265.148,02 3.844.511,49 32.473.944,96 302.615,30 32.776.560,26
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/9/2013
Αναλογία τακτικού αποθεµατικού από θυγατρική 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού µητρικής 6.9 0,00 0,00 0,00 72.508,92 -72.508,92 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 72.508,92 -72.508,92 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/9/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 17.336,94 17.336,94 45.693,43 63.030,37
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή φορολογικού συντελεστή 6.9 0,00 0,00 -438.322,13 3.236,72 0,00 -435.085,41 14,62 -435.070,79
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2013 0,00 0,00 -438.322,13 3.236,72 17.336,94 -417.748,47 45.708,05 -372.040,42

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 10.957.812,61 3.340.893,66 3.789.339,51 32.056.196,49 348.323,35 32.404.519,84

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής

	  

	  

	  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Ενδιάµεση Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 
	  

Σηµ. Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012, σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ 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 - 30/9/2012
Δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού 0,00 0,00 0,00 66.751,96 -66.751,96 0,00
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 66.751,96 -66.751,96 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/9/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 534.314,00 534.314,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 
Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου σε µετόχους -840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -840.000,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 840.000,00 -840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 -9.240,00 0,00 0,00 0,00 -9.240,00
Αναβαλλόµενη φορολογία από έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 1.848,00 0,00 0,00 0,00 1.848,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2012 0,00 -847.392,00 0,00 0,00 534.314,00 -313.078,00

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2012 9.450.000,00 4.518.150,71 11.369.353,64 3.207.418,93 2.882.312,77 31.427.236,05

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.207.418,93 3.798.177,22 32.369.881,60
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/9/2013  
Δηµιουργία Τακτικού αποθεµατικού 6.9 0,00 0,00 0,00 72.508,92 -72.508,92 0,00
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 72.508,92 -72.508,92 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/9/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.933,52 -76.933,52
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή φορολογικού συντελεστή 6.9 0,00 0,00 -438.322,13 3.207,05 0,00 -435.115,08
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2013 0,00 0,00 -438.322,13 3.207,05 -76.933,52 -512.048,60

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 10.957.812,61 3.283.134,90 3.648.734,78 31.857.833,00

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής

 
 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Ενδιάµεση Κατάσταση ταµειακών ροών 

((ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

 

Σηµ. 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου προ φόρων 465.945,23 897.371,37 331.230,47 737.550,00
Πλέον / µείον προσαρµογές για :     
Αποσβέσεις 6.1 & 6.2 1.072.567,58 996.905,42 913.141,93 816.987,24
Προβλέψεις 271.348,16 177.247,79 246.308,70 106.857,92
Συναλλαγµατικές διαφορές -5.009,50 0,00 -5.009,50 0,00
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
    - Zηµιά από αποτίµηση λοιπών επενδύσεων 47.675,58 6.808,25 47.675,58 6.808,25
    - (Κέρδη) Ζηµιές από πώληση παγίων 2.865,15 -1.171,14 1.368,23 -2.566,15
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -165.528,20 -160.945,10 -132.352,59 -125.111,86
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 326.808,64 337.041,05 205.728,90 153.676,88
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 506.654,76 -722.473,54 736.868,00 -497.904,95
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 3.850.452,78 -2.370.297,74 3.418.908,76 -2.334.610,62
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -9.122,51 -18.634,13 -9.122,51 -18.634,13
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων) -4.430.751,20 2.687.531,65 -4.203.676,44 2.733.628,97
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -494.792,67 -100.584,35 -448.222,26 -62.389,76
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 268.400,29 487.038,43 244.525,35 409.406,75
Χρεωστικοί  τόκοι -364.020,29 -391.655,87 -242.940,55 -208.291,70
Φόρος εισοδήµατος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή µη ενσωµατωµένοι στο 
λειτ.κόστος φόροι -206.306,27 -348.640,61 -198.522,59 -321.043,53
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.137.187,53 1.475.541,48 905.909,48 1.394.363,31

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -430.929,45 0,00 -430.929,45 0,00
Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.1 & 6.2 -563.564,35 -2.597.511,90 -528.629,62 -2.621.052,15
Εισπράξεις επιχορήγησεων παγίων περιουσιακών στοιχείων 238.249,46 0,00 238.249,46 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 1.940,00 47.500,00 1.940,00 40.100,00
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 1.746,00 738,42 0,00 738,42
Τόκοι εισπραχθέντες 37.211,65 54.614,82 37.211,65 54.614,82
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -‐715.346,69 -‐2.494.658,66 -‐682.157,96 -‐2.525.598,91

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές Δραστηριότητες
Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου 0,00 -835.992,64 0,00 -835.992,64
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 -9.240,00 0,00 -9.240,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 4.874.000,00 5.824.316,34 2.000.000,00 2.000.000,00
Εξοφλήσεις µακροπρόθεσµων δανείων -489.725,55 -495.611,53 -415.220,38 -383.508,95
Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσµων δανείων -3.275.250,37 -3.939.190,49 -254.394,25 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -3.028,06 -3.963,82 -3.028,06 -3.963,82

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.105.996,02 540.317,86 1.327.357,31 767.294,59

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.527.836,86 -‐478.799,32 1.551.108,83 -‐363.941,01

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.689.013,99 1.842.145,42 1.573.764,69 1.697.552,15
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα τέλους περιόδου 24.195,92 0,00 24.195,92 0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.241.046,77 1.363.346,10 3.149.069,44 1.333.611,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 
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Πρόσθετες επεξηγηµατικές πληροφορίες και σηµειώσεις 

 
1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Οι  Ενδιάµεσες  Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου  της περιόδου 1.1.2013 -30.9.2013 (Α’ 

Εννεάµηνο 2013)  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 εταιρειών: (α) 

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. µε διακριτικό τίτλο MEVACO Ε.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 

1971, και (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 Συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2013 

συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 30η  Σεπτεµβρίου 2012 καθώς και για τη 

χρήση που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2012, όπου αυτό απαιτείται, εγκρίθηκαν από το Δ ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 26 Νοεµβρίου 2013.  

	  

1.2 Αντικείµενο δραστηριότητας 

 

Η MEVACO 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 διαθέτει πρωτοποριακές παραγωγικές 

δυνατότητες στην επεξεργασία ελασµάτων και στις σιδηρές κατασκευές ακριβείας. 

Διαθέτοντας πλούσιο και υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, ιδιαίτερη γνώση της επεξεργασίας 

µετάλλου και άνετους βι οµηχανικούς χώρους, η  MEVACO 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 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 οιεσδήποτε  µικρές ή µεγάλες ποσότητες επιθυµεί ο πελάτης.  

Η MEVACO ακολουθώντας την επιθετική πολιτική της στον τοµέα των επενδύσεων, για την 

αντιµετώπιση των συνεχώς αυξανοµένων απαιτήσεων της αγοράς, προχωρεί µεθοδικά και σε 
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συστηµατική βάση σε επενδύσεις οι οποίες αναµένεται να συµβάλλουν ακόµη περισσότερο στην αύξηση 

της παραγωγικής δυναµικότητας, στην περαιτέρω ευελιξία και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας 

στην ταχύτερη προσαρµογή στις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και στην δυνατότητα παραγωγής 

προϊόντων υψηλότερης ποιοτικής στάθµης. 

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

αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , που δηµ οσιεύθηκε 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 Εταιρεία έχει αναπτύξει ήδη δραστηριότητα και στον τοµέα αυτό, η οποία βέβαια είναι όλως 

συµπληρωµατική και παρεπόµενη της κύριας ως άνω δραστηριότητάς της. Εντός του εν λόγω πλαισίου 

και µε δεδοµένη πλέον την υλοποίηση της επέκτασης των παραγωγικών της εγκαταστάσεων η Εταιρεία 

εξετάζει µε προσοχή κάθε ευκαιρία επέκτασης σε αντίστοιχες συµπληρωµατικές δραστηριότητες υψηλής 

προστιθέµενης αξίας.   

	  

	  

2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Οι Ενδιάµεσες συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεµβρίου 2013 (εφεξής οι 

«οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµ ατοοικονοµικής 

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 Ε νδιάµεσες συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Κ αταστάσεις περιλαµβάνουν περιορισµένη 

πληροφόρηση σε σχέση την αντίστοιχη πληροφόρηση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ 

τούτου, οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται πάντοτε 
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σε συνδυασµό µε τις τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης Δεκεµβρίου 

2012. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

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

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

την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων έχουν επισηµανθεί κατάλληλα , όπου έχει κριθεί  ως αναγκαίο . 

 
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 2012 και 

έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων  
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερµηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή 

µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και Διερµηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση 

στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων  

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων 

των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Ο Όµιλος εφάρµοσε την τροποποίηση αυτή από 1η Ιανουαρίου 2013. 

 

• ΔΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες»  

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 

13 παρέχει τον ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά 

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

υπολογισµό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή 

επιτρέπουν την αποτίµηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις 

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

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

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

Οικονοµικές Καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις.  
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• Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους» 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρηµένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

Εργαζόµενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέµατα αναγνώρισης και 

γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Με βάση το 

αναθεωρηµένο πρότυπο καταργείται η  µέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η  δυνατότητα αναβολής 

της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών, ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιµήσεις της 

καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συµπεριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που 

προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με 

βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο ο  Όµιλος/η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις συγκεκριµένες τροποποιήσεις 

από 1η Ιανουαρίου 2013 οι δε επιδράσεις του στα συγκριτικά στοιχεία του 2012 είναι αµελητέες. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύµνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του 

Επίγειου Ορυχείου» 

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερµηνεία αποσαφηνίζει πότε 

η παραγωγή εξόρυξης θα  πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς 

πρέπει να αποτιµάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε µεταγενέστερες 

περιόδους. Η εν λόγω Διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρίας.  

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

Τον Δεκέµβριο του 2011, το IASB δηµοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους 

χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων, να διενεργούν µε καλύτερο τρόπο συγκρίσεις µεταξύ 

Οικονοµικών Καταστάσεων που δηµοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δηµοσιεύονται βάσει των 

US GAAP. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την οποία 

οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό επιτόκιο, 

έχουν τη δυνατότητα της µη αναδροµικής εφαρµογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων 

κατά τη µετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις.  

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «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 
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τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας. 

	  

	  
3. Σηµαντικά γεγονότα και µεταβολές 

3.1 Σηµαντικά γεγονότα 

 
Κατά την στιγµή σύνταξης των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων, η οικονοµική κρίση 

εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά  σε ένα βαθµό την δραστηριότητα του Οµίλου, καθώς ο συνδυασµός της 

συρρικνούµενης καταναλωτικής ζήτησης και της πιστωτικής ασφυξίας που χαρακτηρίζει κυρίως την εγχώρια 

αγορά επηρεάζει αναπόφευκτα  την εµπορική δραστηριότητά  του. Λόγω της έντασης του φαινοµένου και της 

διάρκειας αυτού, και παρά την σχετικά ενθαρρυντική πορεία της προηγούµενης χρήσης 2012, η  διανυοµένη 

χρήση 2013 χαρακτηρίζεται και αυτή από εξαιρετικό βαθµό δυσκολίας και απαιτεί διαρκή και συστηµατική 

προσπάθεια , αυξηµένη επαγρύπνηση και ταχύτατα αντανακλαστικά  στον σχεδιασµό και υλοποίηση της 

εµπορικής και οικονοµικής πολιτικής, µε σκοπό την δηµιουργία και ενίσχυση αντισταθµιστικών αγορών τόσο 

κλαδικών, όσο και τοπικών, οι οποίες είναι ικανές ν ’ απορροφήσουν µέρος των ως άνω αρνητικών 

επιπτώσεων.  

Η σχετικά 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 σ υνεπειών από την οικονοµική κρίση, πλην όµως είναι αναπόφευκτο ότι κατά την διανυόµενη 

χρήση 2013 θα επηρεασθούν από την κρίση, τόσο τα έσοδα όσο και τα αποτελέσµατα του Οµίλου, γεγονός 

που είναι ήδη ορατό κατά την λήξη του εννιαµήνου της τρέχουσας χρήσης και που αναµένεται ν’ αποτυπωθεί, 

σε σχετικά µικρότερη κλίµακα και στα ετήσια έσοδα και αποτελέσµατα.   

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

των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (πιστωτικός, σ υναλλαγµατικός, κίνδυνος ρευστότητας) περιγράφονται 

αναλυτικά στις ετήσιες Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2012. 

Η στρατηγική του Οµίλου και για την τρέχουσα χρήση 2013 κινείται στους ίδιους άξονες µε την προηγούµενη 

χρήση, εφαρµόζοντας αµυντική αλλά και στοχευµένη επιθετική πολιτική και συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

- διαρκής αναζήτηση νέων κερδοφόρων 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 όσο είναι δυνατόν των 

δαπανών, προκειµένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει και απρόβλεπτες ακόµη καταστάσεις. 
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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 Οικονοµικής 

Θέσης και της Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της περιόδου που έληξε την 30.9.2013 έχουν ως 

εξής: 

 

3.2.1 Μεταβολές Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 
 

Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου την 30η Σεπτεµβρίου 2013 ανήλθε σε 53.751,31 χιλ. ευρώ έναντι 

57.325,30 χιλ. ευρώ της 31.12.2012, παρουσιάζοντας µείωση κατά ευρώ 3.573,99 χιλ. ευρώ ήτοι σε ποσοστό 

6,23 %. 

Οι σηµαντικότερες µεταβολές έχουν ως ακολούθως: 

• Αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων, ποσού 1.552,03 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 91,89%, οφειλοµένη  

κυρίως στην λήψη από την µητρική Εταιρεία , δανείου ύψους 1,75 εκ Ευρώ πενταετούς διαρκείας, το 

οποίο θα χρηµατοδοτήσει υποχρεώσεις της που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες της 

(κεφάλαιο κίνησης), αλλά και στην είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας που δηµιουργήθηκαν κατά 

την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης.  

• Αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων µακροπρόθεσµου δανεισµού, ποσού 1.109,02 χιλ. ευρώ, ήτοι 

σε ποσοστό 15,85%, οφειλοµένη  κυρίως, στην λήψη του προαναφερθέντος δανείου. 

• Μείωση των απαιτήσεων από πελάτες ποσού 4.014,28 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 26,65%, 

οφειλοµένη, αφενός µεν στην εντατικοποίηση της προσπάθειας και στην  στοχευµένη πολιτική της 

Διοίκησης για την είσπραξη των απαιτήσεων και τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου λόγω και 

της έλλειψης ρευστότητας που πλήττει την Ελληνική αγορά, αφετέρου δε στην πτωτική πορεία των 

πωλήσεων κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου (01.01 – 30.09.2013)  

• Αύξηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ποσού 622,76 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 

27,99%, οφειλοµένη κατά κύριο λόγο στην αναπροσαρµογή του φορολογικού συντελεστή 

αδιανέµητων κερδών από 20% στην χρήση 2012 σε 26% στην χρήση 2013. (Ν.4110/2013). 

• Μείωση των υποχρεώσεων προς προµηθευτές  και των λοιπών υποχρεώσεων ποσού 4.384,09 χιλ. 

ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 42,06%, οφειλοµένη , αφενός µεν στην πτωτική πορεία των πωλήσεων και 

κατ΄ επέκταση των αναγκών για αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών και αφετέρου στην µείωση 

του χρόνου εξόφλησης των προµηθευτών-πιστωτών, που απαιτούν πλέον οι συναλλαγές, λόγω της 

έλλειψης ρευστότητας που υπάρχει στην ελληνική αγορά. 
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3.2.2 Μεταβολές της Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων  
 

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

προηγούµενης χρήσης,  ήταν επακόλουθο της µείωσης των πωλήσεων της µητρικής Εταιρείας , κυρίως στο 

κλάδο κατασκευής µεταλλικών µερών και συναφών εξαρτηµάτων στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), και της µειωµένης ζήτησης εκ µέρους βασικών πελατών της, η οποία προέκυψε λόγω της 

µειωµένης παραγωγής των και είχε ως φυσική συνέπεια τις µειωµένες παραγγελίες τους. Η µείωση αυτ ή 

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) , αλλά και στις µεταβολές του νοµοθετικού καθεστώτος που 

δηµιούργησε ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίµα στην αγορά Φ/Β συστηµάτων αναφορικά µε την εγχώρια αγορά . 

Παρά τον συνδυασµό των ως άνω παραµέτρων στην διάρκεια τ ης τρέχουσας περιόδου, η Εταιρεία και ο 

Όµιλος επέτυχαν να παρουσιάσουν αποτελέσµατα προ φόρων θετικά, τα οποία όµως λόγω της επίδρασης της 

διόρθωσης των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων στους νέους φορολογικούς συντελεστές 

µετετράπησαν σε ζηµιές. Σηµειώνεται ότι σε επίπεδο Οµίλου την 30.9.2013, στο φόρο εισοδήµατος και στα 

λοιπά συνολικά έσοδα έχουν καταχωρηθεί ποσά 209.647,15 Ευρώ και 435.070,19 Ευρώ  αντίστοιχα  και σε 

επίπεδο µητρικής ποσά 256.458,70 Ευρώ και 435.115,08 Ευρώ αντίστοιχα , τα οποία ποσά αφορούν στην 

προσαρµογή των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων στους νέους φορολογικούς συντελεστές µε 

βάση τους νόµους 4110/2013 και 4172/2013.-(Σχετική σηµείωση 6.9).   

Πιο συγκεκριµένα και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις από την διόρθωση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων από 20% το 2012 σε 26% το 2013, τα κέρδη µετά φόρων στον Όµιλο και την 

Εταιρεία αντίστοιχα , θα διαµορφώνονταν ως εξής : 

 

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012
Κέρδη Προ φόρων περιόδου 465.945,23 897.371,37  331.230,47 737.550,00 
 Φόρος εισοδήµατος (402.914,86) (244.276,48)  (408.163,99) (203.236,00)
Κέρδη µετά από Φόρους περιόδου 63.030,37 653.094,89  (76.933,52) 534.314,00 
Διόρθωση Αναβαλλόµενου Φορολογικού Συντελεστή 209.647,15 0,00 256.458,70 0,00
Διαµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους 272.677,52 653.094,89  179.525,18 534.314,00 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ειδικότερα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 18,91 εκατ. ευρώ έναντι 20,31 εκατ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο σηµειώνοντας µείωση κατά 6,91%.  

Κάµψη σηµείωσαν και τα αποτελέσµατα του Οµίλου µε τα µικτά κέρδη να διαµορφώνονται σε 2.906,67 χιλ. 

ευρώ έναντι 3.531,92 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας πτώση κατά 17,70%.  

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 1.749,17 χιλ. ευρώ 

έναντι 2.083,72 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σηµειώνοντας πτώση κατά 16,06%. 
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Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου, µειώθηκαν και διαµορφώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο σε κέρδη 

465,95 χιλ. ευρώ έναντι 897,37 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας 

µείωση κατά 48,08%.  

Τέλος, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους για τον Όµιλο ανήλθαν σε κέρδη 63,03 χιλ. ευρώ  έναντι κερδών 

653,09 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας µείωση κατά 90,35%, 

κυρίως λόγω της διόρθωσης των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων  από 20% το 2012 σε 26% το 

2013, ποσού 209,65 χιλ. Ευρώ. 

Επίσης πρ έπει να σηµειωθεί ότι τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου επηρεάσθηκαν αρνητικά και από τα 

αποτελέσµατα της θυγατρικής εταιρείας «VENMAN A.B.E.E.» (προηγούµενη επωνυµία «ΜEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α .Ε.») της οποίας µειώθηκε τόσο ο κύκλος εργασιών (µείωση κατά 12,08%) όσο και τα 

αποτελέσµατα της. 

Σχετική ανάλυση των βασικών οικονοµικών µεγεθών της εν λόγω θυγατρικής παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί : 

30/9/2013 31/12/2012
Σύνολο ενεργητικού 5.449.077,26 5.821.982,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.055.525,33 917.016,09

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012
Κύκλος εργασιών 4.960.791,26 5.642.283,43
Μικτά κέρδη 630.436,60 763.592,68
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών,Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 380.553,82 488.690,77
Κέρδη/ ζηµιές προ φόρων 133.215,82 160.578,33
Κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους 138.464,95 119.537,85
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου 138.509,24 119.537,85  

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.  

	  

	  

4. Δοµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 
Η δοµή του Οµίλου κατά την 30/9/2013 παρουσιάζεται αµετάβλητη και ειδικότερα έχει ως εξής:  

 

Επωνυµία Χώρα 
εγκατάστασης

Έδρα Είδος 
συµµετοχής

% Συµµετοχής Μέθοδος Ενοποίησης  
30.9.2013

Δήµος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος - Θέση Πράρι- Μουστάκι

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

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E Ελλάδα Άµεση Μητρική Εταιρεία Μέθοδος ολικής ενοποίησης

VENMAN Α.Β.Ε.Ε                                               Ελλάδα Άµεση 67% Μέθοδος ολικής ενοποίησης
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5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 

5.1 Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τρείς επιχειρηµατικούς τοµείς (µεταλλικές κατασκευές παντός τύπου, κατασκευές 

συστηµάτων ηλιακής ενέργειας και τοµέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Σ)) 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 αποδοτικότητάς τους. 

 

Παρακάτω παραθέτουµε ανάλυση αυτών των τριών (3) τοµέων ως εξής: 

 

Αποτελέσµατα τοµέα την 30/9/2013
Μεταλλικές 

κατασκευές παντός 
τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Πωλήσεις
 - σε εξωτερικούς πελάτες 13.482.659,60 466.699,33 4.960.730,80 18.910.089,73
 - σε άλλους τοµείς 0,00 0,00 60,46 60,46
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 13.482.659,60 466.699,33 4.960.791,26 18.910.150,19

Κόστος υλικών/αποθεµάτων -5.544.269,45 0,00 -2.936.460,27 -8.480.729,72
Παροχές στο προσωπικό -3.323.965,22 -6.139,72 -598.249,30 -3.928.354,24
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και αποµείωση µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

-849.628,35 -63.513,58 -159.425,65 -1.072.567,58

Λοιπά έξοδα/έσοδα -3.425.240,26 -148.773,40 -1.012.350,24 -4.586.363,89

Λειτουργικό αποτέλεσµα τοµέα 339.556,32 248.272,63 254.305,80 842.134,75  
 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 30/9/2013

Μεταλλικές 
κατασκευές παντός 

τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 31.756.932,80 1.587.839,58 1.110.033,03 34.454.805,41
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 72.377,50 0,00 6.000,00 78.377,50
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14.501.121,97 382.023,82 4.334.982,21 19.218.128,00
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τοµέα 46.330.432,27 1.969.863,40 5.451.015,24 53.751.310,91

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόµενων τοµέων 16.670.751,13 73.457,88 4.142.075,50 20.886.284,51 	  

Αποτελέσµατα τοµέα την 30/9/2012
Μεταλλικές 

κατασκευές παντός 
τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Πωλήσεις
 - σε εξωτερικούς πελάτες 14.510.408,11 162.377,52 5.641.528,63 20.314.314,26
 - σε άλλους τοµείς 26.460,22 0,00 754,80 27.215,02
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 14.536.868,33 162.377,52 5.642.283,43 20.341.529,28

Κόστος υλικών/αποθεµάτων -6.121.568,94 0,00 -3.418.675,38 -9.540.244,32
Παροχές στο προσωπικό -2.979.398,23 -13.628,06 -735.386,38 -3.728.412,67
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και αποµείωση µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

-797.879,85 -19.107,39 -179.918,18 -996.905,42

Λοιπά έξοδα/έσοδα -3.842.577,44 -21.137,51 -964.488,73 -4.828.203,68

Λειτουργικό αποτέλεσµα τοµέα 795.443,87 108.504,56 343.814,76 1.247.763,19 	  
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Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2012

Μεταλλικές 
κατασκευές παντός 

τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 32.122.308,64 1.657.284,28 1.236.021,88 35.015.614,80
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 77.243,11 0,00 7.746,00 84.989,11
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.453.026,74 194.717,23 4.576.953,69 22.224.697,66
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τοµέα 49.652.578,49 1.852.001,51 5.820.721,57 57.325.301,57

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόµενων τοµέων 17.822.884,24 1.622.173,08 4.651.362,87 24.096.420,19  
 

	  

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 14.771.354,36 34.533.182,91 17.451.802,51 35.122.361,83

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.563.174,37 0,00 722.068,44 0,00

ΙΤΑΛΙΑ 270.570,67 0,00 265.778,71 0,00

ΡΩΣΙΑ 279.029,40 0,00 768.845,62 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 913.635,00 0,00 802.322,05 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1.112.325,93 0,00 303.496,93 0,00

Σύνολο 18.910.089,73 34.533.182,91 20.314.314,26 35.122.361,83

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012

 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ 10.841.130,93 34.135.652,55 13.096.433,07 34.570.854,18

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.562.064,37 0,00 720.065,75 0,00

ΙΤΑΛΙΑ 0,00 0,00 1.260,00 0,00

ΡΩΣΙΑ 279.029,40 0,00 768.845,62 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 247.686,43 0,00 76.649,19 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1.019.447,80 0,00 35.992,22 0,00

Σύνολο 13.949.358,93 34.135.652,55 14.699.245,85 34.570.854,18

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012

	  

 

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

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

Οµίλου για σκοπούς εσωτερικών αναφορών. 

 

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

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως εξής: 
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30.9.2013 30.9.2012
Έσοδα Τοµέων
Συνολικά Έσοδα Τοµέα 18.910.150,19 20.341.529,28
Απαλοιφές ενδοτοµεακών Εσόδων -60,46 -27.215,02
Έσοδα Οµίλου 18.910.089,73 20.314.314,26

Αποτελέσµατα Τοµέων
Συνολικά Αποτελέσµατα Τοµέα 840.637,83 1.248.520,16
Απαλοιφές ενδοτοµεακών λειτουργικών αποτελεσµάτων 1.496,92 -756,97
Λειτουργικά Αποτελέσµατα Οµίλου 842.134,75 1.247.763,19

Zηµιά από αποτίµηση λοιπών επενδύσεων -4.865,61 -6.808,25
Χρηµατοικονοµικό κόστος -365.725,59 -398.198,39
Χρηµατοικονοµικά έσοδα 37.211,65 54.614,82
Ζηµιές από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχειών αποτιµούµενων µέσω των αποτελεσµάτων-42.809,97 0,00
Κέρδη προ Φόρων Περιόδου Οµίλου 465.945,23 897.371,37

Στοιχεία του ενεργητικού 30.9.2013 31.12.2012
Σύνολο στοιχείων του ενεργητικού παρουσιαζόµενων τοµέων 54.467.875,60 58.045.531,79
Ενοποιήση -716.564,69 -720.230,22
Στοιχεία του ενεργητικού κατάστασης Οικονοµικής θέσης Οµίλου 53.751.310,91 57.325.301,57

 
	  

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 : 

	  

30.9.2013 30.9.2012
Κατασκευή προιόντων ελαφρού βάρους και µέρη αυτών 3.428.407,86 3.101.994,52
Κατασκευή βαριών µεταλλικών προιόντων και µέρη αυτών 2.106.861,98 344.004,14
Κατασκευή µεταλλικών µερών φωτοβολταικών συστηµάτων 6.414.669,19 10.642.762,17
Κατασκευή συστηµάτων ηλιακής ενέργειας και µερών αυτών 4.593.250,96 5.132.365,17
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 466.699,33 162.377,52
Λοιπών αποθεµάτων 414.947,85 570.188,14
Πωλήσεις Προϊόντων 17.424.837,17 19.953.691,66

Επεξεργασία υλικών τρίτων 1.423.103,46 324.538,11
Λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών 62.149,10 36.084,49
Πωλήσεις υπηρεσιών 1.485.252,56 360.622,60
Πωλήσεις Οµίλου 18.910.089,73 20.314.314,26
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6. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

6.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

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

του ΔΛΠ 16. Με την εξαίρεση των αναφεροµένων στην σηµείωση 6.19, δεν υπάρχουν άλλες υποθήκες και 

προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων 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 2011 13.128.817,00 8.716.025,74 9.270.337,06 83.619,61 96.927,92 2.143.204,59 33.438.931,91

Προσθήκες 0,00 36.749,85 740.401,51 44.993,57 41.053,14 1.909.752,04 2.772.950,11
Μεταφορές 0,00 2.226.039,37 1.718.124,96 0,00 0,00 -3.944.164,33 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.112,60 57.112,60
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -48.000,00 -1.000,00 -3.050,00 0,00 -52.050,00
Αποσβέσεις 0,00 -186.248,90 -1.050.882,84 -18.825,93 -29.269,07 0,00 -1.285.226,74
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 2.242,15 0,00 2.516,15 0,00 4.758,30
Λογιστική αξία την 31 Δεκεµβρίου 2012 13.128.817,00 10.792.566,06 10.632.222,83 108.787,25 108.178,14 165.904,90 34.936.476,18

Προσθήκες 0,00 41.951,93 283.856,73 26.927,96 54.161,80 137.521,93 544.420,35
Μεταφορές 0,00 166.550,44 9.735,49 0,00 827,64 -177.113,57 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.300,00 -45.300,00
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -7.904,77 -285,00 -4.381,20 0,00 -12.570,97
Αποσβέσεις 0,00 -144.506,10 -840.578,06 -18.383,62 -27.291,20 0,00 -1.030.758,98
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 3.519,34 20,78 2.524,69 0,00 6.064,81
Λογιστική αξία την 30 Σεπτεµβρίου 2013 13.128.817,00 10.856.562,33 10.080.851,56 117.067,37 134.019,87 81.013,26 34.398.331,39

Ο ΟΜΙΛΟΣ

	  

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

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 36.749,85 649.975,88 38.896,01 38.989,12 1.960.370,85 2.724.981,71
Μεταφορές 0,00 2.226.039,37 1.716.242,54 0,00 0,00 -3.942.281,91 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.892,81 49.892,81
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -37.000,00 0,00 -3.050,00 0,00 -40.050,00
Αποσβέσεις 0,00 -175.235,63 -835.341,62 -16.771,63 -23.325,82 0,00 -1.050.674,70
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,15 0,00 2.516,15
Λογιστική αξία την 31 Δεκεµβρίου 
2012

13.128.817,00 10.519.843,72 9.747.672,59 89.774,44 98.752,01 345.211,63 33.930.071,39

Προσθήκες 0,00 41.951,93 253.724,81 16.923,16 49.319,69 148.321,03 510.240,62
Μεταφορές 0,00 166.550,44 9.735,49 0,00 827,64 -177.113,57 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.466,60 -47.466,60
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -1.500,00 -285,00 -4.381,20 0,00 -6.166,20
Αποσβέσεις 0,00 -136.241,50 -696.827,80 -16.149,16 -23.282,46 0,00 -872.500,92
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 312,50 20,78 2.524,69 0,00 2.857,97
Λογιστική αξία την 30 Σεπτεµβρίου 
2013

13.128.817,00 10.592.104,59 9.313.117,59 90.284,22 123.760,37 268.952,49 33.517.036,26

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	  

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 2011 68.257,33 47.524,79 115.782,12 68.257,33 46.463,43 114.720,76 

Προσθήκες 0,00 21.299,96 21.299,96 0,00 20.175,96 20.175,96 
Αποσβέσεις (34.128,65) (23.814,81) (57.943,46) (34.128,65) (23.009,72) (57.138,37)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεµβρίου 2012 34.128,68 45.009,94 79.138,62 34.128,68 43.629,67 77.758,35 

Προσθήκες 0,00 19.144,00 19.144,00 0,00 18.389,00 18.389,00 
Αποσβέσεις (25.596,51) (16.212,09) (41.808,60) (25.596,51) (15.044,50) (40.641,01)
Λογιστική αξία την 30 Σεπτεµβρίου 2013 8.532,17 47.941,85 56.474,02 8.532,17 46.974,17 55.506,34 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.3 Λοιπές Επενδύσεις  

Το ποσό των λοιπών επενδύσεων αναλύεται ως εξής : 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Υπόλοιπο έναρξης 59.814,75 66.623,00 59.814,75 66.623,00
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00
Πλέον/Μείον : Αναπροσαρµογές στην δίκαιη αξία/αποµειώσεις -4.865,61 -6.808,25 -4.865,61 -6.808,25

Υπόλοιπο λήξης 54.949,14 59.814,75 54.949,14 59.814,75

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το ανωτέρω ποσό αφορά στην συµµετοχή της µητρικής εταιρείας στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία 

«ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙ.ΠΑ.) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε.».  

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω ε ταιρείας ανέρχεται σε 506.105,00 Ευρώ και η συµµετοχή της 

MEVACO ανέρχεται σε 13,16% επ’ αυτού.  

Στην τρέχουσα περίοδο διενεργήθηκε αποµείωση της συµµ ετοχής αυτής ποσού 4.865,61 ευρώ η οποία 

επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσµατα περιόδου. 
 

6.4 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αναλύονται παρακάτω: 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Εµπορεύµατα 183.176,32 151.832,52 30.089,98 41.629,67 
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή-Υποπροιόντα & Υπολείµµατα 1.556.213,63 1.970.032,94 586.475,53 1.311.337,54 
Παραγωγή σε εξέλιξη 857.469,01 787.824,56 857.469,01 787.824,56 
Πρώτες & βοηθητ. Ύλες - Αναλώσιµα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 1.023.733,85 1.217.557,54 614.862,14 684.972,88 

Σύνολο 3.620.592,80 4.127.247,56 2.088.896,65 2.825.764,65 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	  

Ο Όµιλος δεν έχει ενεχυριασµένα αποθέµατα. 

 

6.5 Απαιτήσεις από πελάτες 

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

 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Πελάτες 8.780.346,09 13.427.859,16 7.518.592,11 12.108.863,34 
Επιταγές Εισπρακτέες 2.080.373,88 1.761.006,08 780.835,20 469.655,60 
Επιταγές σε καθυστέρηση 1.775.910,50 1.390.910,50 757.204,52 372.204,52 
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 381.923,13 189.899,91 381.923,13 189.899,91 
Μείον: Aποµειώσεις (1.968.533,09) (1.705.370,37) (1.030.777,58) (792.614,86)

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 11.050.020,51 15.064.305,28 8.407.777,38 12.348.008,51 

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. 
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6.6 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Χρεόγραφα 430.929,45 0,00 430.929,45 0,00
Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας (42.809,97) 0,00 (42.809,97) 0,00

Τέλος περιόδου 388.119,48 0,00 388.119,48 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα αναφερόµενα χρεόγραφα αφορούν σε 100.445 κοινές ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα 

Warrants της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. 

6.7 Λοιπές απαιτήσεις 

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

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δηµόσιο 774.029,92 775.575,27 743.849,61 367.380,06 
Χρεώστες διάφοροι 92.530,33 287.640,42 53.645,04 251.910,92 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 866.560,25 1.063.215,69 797.494,65 619.290,98 

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 και έχει σχηµατιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη 

ποσού € 194.723,22 (2012 € 194.723,22) και εµφανίζεται στις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις / Λοιπές 

Προβλέψεις. 

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δηµόσιο του Οµίλου στις 30.9.2013 αφορούν σε :  

α) χρεωστικά υπόλοιπα ΦΠΑ προς συµψηφισµό (έκπτωση) συνολικού ποσού € 432.185,03 (της µητρικής € 

407.931,68 και της θυγατρικής  € 24.253,35), 

β) επιστρεπτέους – συµψηφιστέους φόρους εισοδήµατος ποσού €  19.757,03 (της µητρικής € 19.293,07 και 

της θυγατρικής  € 463,96), 

γ) προκαταβολή φόρου εισοδήµατος επόµενης χρήσης της µητρικής Εταιρείας ποσού € 288.575,94 και  

δ) απαίτηση από ΙΚΑ συνολικού ποσού 33.511,92 ευρώ (της µητρικής ποσού € 28.048,92 και της θυγατρικής  

€ 5.463,00). 

 

6.8 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

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

 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Έξοδα εποµένων χρήσεων  31.595,19 16.034,88 31.595,19 16.034,88
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 20.193,00 264.880,26 20.193,00 264.880,26

51.788,19 280.915,14 51.788,19 280.915,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.9 Αποθεµατικά εύλογης αξίας και λοιπά αποθεµατικά  

Η µεταβολή των αποθεµατικών εύλογης αξίας και των λοιπών αποθεµατικών όσον αφορά τον Όµιλο και 

την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 

Αποθεµατικά  
εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά Τακτικό αποθεµατικό

Αποθεµατικά  
εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά Τακτικό αποθεµατικό

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2011 11.369.353,64 2.380.195,91 818.200,15 11.369.353,64 2.364.907,11 775.759,86
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασµό τακτικού αποθεµατικού 0,00 0,00 66.751,96 0,00 0,00 66.751,96
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή φορολογικής βάσης λόγω 
αναπροσαρµογής µε βάση τον 2065/1992

26.781,10 0,00 0,00 26.781,10 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2012 11.396.134,74 2.380.195,91 884.952,11 11.396.134,74 2.364.907,11 842.511,82
Αναβαλλόµενη φορολογία λοιπών αποθεµατικών µε βάση τις διατάξεις 
του Ν.4172/2013 0,00 3.236,72 72.508,92 0,00 3.207,05 72.508,92

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικών λόγω αλλαγής φορολογικού 
συντελεστή µε βάση τις διατάξεις του Ν.4110/2013

(438.322,13) 0,00 0,00 (438.322,13) 0,00 0,00

Σύνολο (438.322,13) 3.236,72 72.508,92 (438.322,13) 3.207,05 72.508,92
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2013 10.957.812,61 2.383.432,63 957.461,03 10.957.812,61 2.368.114,16 915.020,74
Συνολική µεταβολή Αποθεµατκών 72.508,92 72.508,92
Αναβαλλόµενη φορολογία λοιπών αποθεµατικών µε βάση τις διατάξεις 
του Ν.4172/2013 αφορούσα τις µη έλεγχουσες συµµετοχές

0,00

Συνολική µεταβολή 72.508,92 72.508,92
Αναλυόµενα σε : 
Συνολική µεταβολή στα λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00
Συνολική µεταβολή από δηµιουργία Τακτικού αποθεµατικού 72.508,92 72.508,92

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(435.085,41) (435.115,08)

(435.070,79) (435.115,08)

(435.070,79) (435.115,08)
0,00 0,00

14,62

 

Η µείωση του αποθεµατικού εύλογης αξίας κατά 438.322,13 ευρώ στον Όµιλο και στην Εταιρεία , η αύξηση 

των λοιπών αποθεµατικών κατά 3.236,72 ευρώ και 3.207,05 ευρώ στον Όµιλο και στην Εταιρεία αντίστοιχα 

καθώς και η αύξηση των µη ελεγχουσών συµµετοχών κατά 14,62 ευρώ, που παρατηρείται στην ενδιάµεση 

περίοδο οφείλεται στην προσαρµογή των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων, λόγω της αύξησης του 

φορολογικού συντελεστή από 20% στη χρήση 2012 σε 26% στην χρήση 2013 µε βάση το Ν .4110/2013 

καθώς και στην αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή 19% των µη διανεµηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων 

αποθεµατικών που εµφανίζονται στον τελευταίο ισολογισµό που έκλεισε πριν την 1.1.2014 και προέρχονται 

από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά τον χρόνο που προέκυψαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 11 του ν.4172/2013.  

Η προσαρµογή που διενεργήθηκε ποσού 435.070,79 ευρώ και 435.115,08 ευρώ για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία αντίστοιχα, επιβάρυνε τα λοιπά συνολικά έσοδα της τρέχουσας περιόδου. 

Επίσης µε βάση την από 18 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

µητρικής Εταιρείας αποφασίσθηκε η δηµιουργία Τακτικού Αποθεµατικού ποσού 72.508,92 ευρώ.  

 

6.10 Δανειακές υποχρεώσεις 

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

αναλύονται στον επόµενο πίνακα : 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Οµολογιακά δάνεια 2.613.000,00 3.013.000,00 2.613.000,00 3.013.000,00
Τραπεζικός δανεισµός 2.750.000,00 1.566.666,65 2.750.000,00 1.566.666,65

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 5.363.000,00 4.579.666,65 5.363.000,00 4.579.666,65

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 1.454.221,15 923.989,22 1.454.221,15 907.169,13
Τραπεζικός δανεισµός 1.286.743,49 1.491.284,69 0,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.740.964,64 2.415.273,91 1.454.221,15 907.169,13

Σύνολο δανείων 8.103.964,64 6.994.940,56 6.817.221,15 5.486.835,78 	  

 

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

30 Σεπτεµβρίου 2013

Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 2.672.221,15 3.025.000,00 1.120.000,00 6.817.221,15

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.286.743,49 0,00 0,00 1.286.743,49

3.958.964,64 3.025.000,00 1.120.000,00 8.103.964,64

31 Δεκεµβρίου 2012
Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 1.858.655,87 2.232.000,00 1.413.000,00 5.503.655,87

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.491.284,69 0,00 0,00 1.491.284,69

3.349.940,56 2.232.000,00 1.413.000,00 6.994.940,56  

6.11 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύµφωνα µε την µέθοδο της 

υποχρέωσης, µε τη χρησιµοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στις χώρες όπου 

δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του Οµίλου. Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων του Οµίλου και της 

Εταιρείας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, προκειµένου το υπόλοιπο που ε µφανίζεται στον ισολογισµό να 

απεικονίζει τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 

2238/1994 όπως αυτό ισχύει µετά από την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4110/2013, ο φορολογικός 

συντελεστής των αδιανέµητων κερδών είναι από την τρέχουσα χρήση (2013)  26%.  

Η αναβαλλόµενη φορολογία της Εταιρείας και του Οµίλου έχει υπολογισθεί λαµβάνοντας  τον συντελεστή 

αυτό.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 
 

Απαίτηση  Υποχρέωση  Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες-ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 -3.537.017,30 0,00 -2.694.294,75 0,00 -3.478.606,66 0,00 -2.650.652,42
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία         
Απαιτήσεις 499.663,32 0,00 330.383,04 0,00 288.346,89 0,00 167.831,94 0,00
Αποθεµατικά         
Αποφορολόγηση αποθεµατικών 0,00 -61.775,54 0,00 -65.026,88 0,00 -60.933,98 0,00 -64.141,04
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Παροχές σε Εργαζοµένους 49.811,55 0,00 36.563,01 0,00 47.276,49 0,00 34.620,86 0,00
Φορολογικές ζηµιές 0,00 0,00 24.295,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 201.637,72 0,00 143.155,41 0,00 188.212,60 0,00 132.263,60 0,00
Σύνολο 751.112,60 -3.598.792,84 534.397,24 -2.759.321,63 523.835,99 -3.539.540,64 334.716,40 -2.714.793,46
Συµψηφισµός 751.112,60 534.397,24 523.835,99 334.716,40
Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση / (υποχρέωση) -2.847.680,24 -2.224.924,39 -3.015.704,65 -2.380.077,06

30/9/2013 31/12/2012
Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/201230/9/2013
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

 
Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση 

απόλυσης ή συνταξιοδότησης τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και 

τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 

απόλυσης.  

Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε χρήση  µε αντίστοιχη αύξηση της 

συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε 

περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης της τρέχουσας 

περιόδου για τον Όµιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής : 

30/9/2013 30/9/2013
Καθαρή υποχρέωση στην έναρξη 1.1.2013 187.597,90 177.887,13
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 6.480,14 6.448,90
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 1.705,30 1.697,08
Ποσά αναγνωριζόµενα στα αποτελέσµατα περιόδου 8.185,44 8.145,98
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις/ λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους στη 
λήξη της περιόδου 195.783,34 186.033,11

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Με βάση το τροποποιηµένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους» το οποίο εφαρµόζεται από 1.1.2013 το 

σύνολο του αναλογιστικού κέρδους ή  της αναλογιστικής ζηµιάς που προκύπτει θα  πρέπει να αναγνωρίζεται 

άµεσα σε ξεχωριστό λογαριασµό στη κατάσταση Συνολικών Εσόδων µε άµεσο επηρεασµό της καθαρής θέσης. 

Η εφαρµογή του προτύπου δεν αναµένεται να  έχει ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου και της 

Εταιρείας. 

	  

6.13 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

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

 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Ληφθείσες εγγύησεις 140.000,00 222.500,00 140.000,00 222.500,00
Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων και λοιπά έσοδα εποµένων 
χρήσεων

1.529.516,55 1.695.044,75 1.408.571,02 1.540.923,61

Σύνολο 1.669.516,55 1.917.544,75 1.548.571,02 1.763.423,61

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

	  

Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων € 1.529.516,55 και € 1.408.571,02 του Οµίλου και της 

Εταιρείας αντίστοιχα θα ωφελήσουν τα αποτελέσµατα των επόµενων χρήσεων.  
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6.14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

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

ηµεροµηνία σύνταξης της Ενδιάµεσης Συνοπτικής Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Η ανάλυση των υπολοίπων 

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

	  

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Προµηθευτές 4.451.755,54 8.408.028,22 3.525.513,77 7.408.351,87
Επιταγές Πληρωτέες 1.501.728,80 1.648.527,59 0,00 0,00
Προκαταβολές πελατών 85.756,19 366.771,07 78.785,32 344.633,54

Σύνολο 6.039.240,53 10.423.326,88 3.604.299,09 7.752.985,41

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

6.15 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 232.736,32 374.119,69 129.822,42 247.335,71 
Μερίσµατα πληρωτέα 5.928,72 8.956,78 5.928,72 8.956,78 
Πιστωτές διάφοροι 1.149.473,94 1.493.053,16 835.403,67 1.195.021,76 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 308.591,68 40.191,39 274.694,52 30.169,17 

Σύνολο 1.696.730,66 1.916.321,02 1.245.849,33 1.481.483,42 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	  
	  

6.16 Φόροι εισοδήµατος 

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

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012
Φόρος περιόδου 172.135,24 105.059,27 164.556,93 105.059,27
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 43.094,55 38.884,73 43.094,55 38.884,73
Αναβαλλόµενος φόρος 187.685,07 100.332,48 200.512,51 59.292,00

Σύνολο 402.914,86 244.276,48 408.163,99 203.236,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	  

6.17 Κέρδη ανά µετοχή 

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

συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές). 

 

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 17.336,94 613.647,40 (76.933,52) 534.314,00
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) 0,0017 0,0584 (0,0073) 0,0509 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.18 Μερίσµατα 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου 2013, µετά από πρόταση 

της Διοίκησης και µε βάση τις υπάρχουσες οικονοµικές και φορολογικές συνθήκες αποφάσισε τη µη διανοµή 

οιουδήποτε µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2012.  

Σχετική απόφαση περί µη διανοµής µερίσµατος, µε βάση  και τ α αποτελέσµατά της, λήφθηκε και από την 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων  της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που έλαβε χώρα την 29η 

Ιουνίου 2013 . 

 

6.19 Εµπράγµατα Βάρη  

Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και της θυγατρικής της που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση, 

υφίσταται την 30.9.2013 τα ακόλουθα βάρη (προσηµειώσεις υποθήκης) και ειδικότερα :  

1. Μια προσηµείωση υποθήκης Α΄τάξης, ποσού δύο  εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000,00) 

Ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, η οποία ενεγράφη υπέρ της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία 

«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α .Ε.», δυνάµει της µε αριθµό 8019Σ/28-03-2012 απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Ασφαλιστικών Μέτρων), για την εξασφάλιση συγκεκριµένης απαίτησης της ως 

άνω Τραπεζικής Εταιρείας που προέρχεται από κοινό οµ ολογιακό δάνειο ποσού δύο  εκατοµµυρίων 

(2.000.000,00) Ευρώ, και η οποία προσηµείωση ενεγράφη επί τεσσάρων (4) αγροτεµαχίων ιδιοκτησίας της 

Εταιρείας µετά των επ’ αυτών πάσης φύσεως κτισµάτων, ανεγερθέντων ή ανεγερθησοµένων, υφισταµένων ή 

µελλοντικών, συνολικής εκτάσεως 46.709,58 τετραγωνικών µέτρων που βρίσκονται στη θέση «ΠΡΑΡΙ 

(ΠΟΥΡΝΑΡΙ)-ΜΟΥΣΤΑΚΙ» της κτηµατικής περιφέρειας του Δήµου Ασπροπύργου Αττικής, τέως Δήµου Φυλής, 

εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, απάντων των εν λόγω αγροτεµαχίων αρτίων και οικοδοµήσιµων.  

 2. Μία προσηµείωση υποθήκης Β΄τάξης, ποσού δύο εκατοµµυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000,00) Ευρώ, 

πλέον τόκων και εξόδων, η οποία  ενεγράφη δυνάµει της υπ’ αριθ. 6701Σ/02.07.2013 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τµήµα Ασφαλιστικών Μέτρων), υπέρ της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την 

επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», για την εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της ως 

άνω Τραπεζικής Εταιρείας που απορρέουν από την υπ’ αριθ. 112-702-3758/11.03.2013 σύµβαση  παροχής 

πιστώσεως µε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό, δυνάµει της οποίας χορηγήθηκε προς την Εταιρεία πίστωση 

µέχρι του ποσού των δύο  εκατοµµυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000,00) Ευρώ, και αφορά και στο 

ληφθέν υπό της Εταιρείας δάνειο 1,75 εκ. Ευρώ, για το οποίο έχει ήδη γίνει λόγος ανωτέρω (σηµείωση 3.2.1). 

Η εν λόγω προσηµείωση ενεγράφη επί των αυτών  τεσσάρων (4) αγροτεµαχίων ιδιοκτησίας της Εταιρείας και 

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

επί των οποίων έχει εγγραφεί και η ανωτέρω προσηµείωση Α' τάξης υπέρ της αυτής ως άνω Τράπεζας. 
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6.20 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. 

 

6.21 Δεσµεύσεις 

 
Οι υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις επιβατικών αυτοκινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται 

ως εξής: 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012

Έως 1 έτος 3.787,98 21.272,91 3.787,98 16.480,83
Από 1-5 έτη 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 3.787,98 21.272,91 3.787,98 16.480,83

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.22 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 30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012

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 

227.511,02 100.649,01 227.511,02 100.649,01

Εγγυήσεις για εξασφάλιση συµβατικών 
υποχρεώσεων πιστωτών- προµηθευτών 

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

Σύνολο 1.469.287,82 1.342.425,81 1.469.287,82 1.342.425,81

Ποσά σε ευρώ 30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012

Απαιτήσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων 160.000,00 242.500,00 160.000,00 242.500,00
Εγγυήσεις για εξασφάλιση συµβατικών 
υποχρεώσεων πιστωτών- προµηθευτών 

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

Σύνολο 160.000,00 242.500,00 160.000,00 242.500,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.23 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Από την χρήση 2011 και µετά, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης των 

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

γραφεία εγγεγραµµένα στα δηµ όσια 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. 

Η Εταιρεία και η θυγατρική της ελέγχθηκαν φορολογικά για τις χρήσεις 2011 και 2012 σύµ φωνα µε τις 

ανωτέρω διατάξεις και χορηγήθηκαν τόσο προς την Εταιρεία όσο και προς την θυγατρική τα σχετικά 

φορολογικά πιστοποιητικά µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη. 

Όσον αφορά τις προηγούµενες χρήσεις, η µητρική εταιρεία καθώς και η θυγατρική της «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» έχουν ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2009.  

Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις φόρου που πιθανόν να προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο για την 

µοναδική ανέλεγκτη χρήση 2010, κρίνονται ικανοποιητικές και ανέρχονται για την Εταιρεία σε 36.000,00 ευρώ 

και για τον Όµιλο σε 70.000,00 ευρώ.  

Για την τρέχουσα χρήση 2013 η Εταιρεία και η θυγατρική της θα ελεγχθούν φορολογικά µε τις διατάξεις του 

άρθρου 82 του ν.2238/1994, για δε τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος της τρέχουσας περιόδου (Α' 

Εννεάµηνο 2013) λήφθηκαν υπόψη " Λογιστικές διαφορές " βάσει των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν στις 

αµέσως  προηγούµενες χρήσεις. 
  

6.24 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 30 Σεπτεµβρίου του 2013 και του 2012, του Οµίλου και της 

Εταιρείας είναι: 

30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012
Υπάλληλοι 31 31 23 24
Υπαλληλικό Εποχικό Προσωπικό 1 0 1 0
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 173 147 135 113
Εργατοτεχνικό Εποχικό Προσωπικό 12 12 12 12
Σύνολο 217 190 171 149

   Ο ΟΜΙΛΟΣ       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

	  

6.25 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 

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 
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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. 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης (01/01/2013) καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου 

(30.9.2013), 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 60,46

δ) 0,00 1.701,00

ε) 0,00 207.726,21

στ) 0,00 0,00

η) 368.712,16 368.712,16

θ) 0,00 0,00

ι) 19.800,64 19.800,64

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

Απαιτήσεις

Πωλήσεις παγίων

Αγορές παγίων

	  

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

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων προς αυτούς την 30.9.2013 έχουν ως εξής : 

 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 

διοίκησης          

Ε κτελεστικά	  μέλη 115.851,69 11.053,12 0,00 126.904,81
Μη	  Ε κτελεστικά	  μέλη 53.750,00 0,00 0,00 53.750,00
Δ ιευθυντικά	  στελέχη 146.850,40 40.325,15 881,80 188.057,35
Σ ύνολα 316.452,09 51.378,27 881,80 368.712,16

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης          

Ε κτελεστικά	  μέλη 115.851,69 11.053,12 0,00 126.904,81
Μη	  Ε κτελεστικά	  μέλη 53.750,00 0,00 0,00 53.750,00
Δ ιευθυντικά	  στελέχη 146.850,40 40.325,15 881,80 188.057,35
Σ ύνολα 316.452,09 51.378,27 881,80 368.712,16

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Ε κτελεστικά	  μέλη 0,00 3.988,30 0,00 3.988,30
Μη	  Ε κτελεστικά	  μέλη 0,00 0,00 0,00 0,00
Δ ιευθυντικά	  στελέχη 0,00 15.812,34 0,00 15.812,34
Σ ύνολα 0,00 19.800,64 0,00 19.800,64

Ο ΟΜΙΛΟΣ       (  Περίοδος 1/1-30/9/2013 )
Κόσ τος 	  Κοινωνικής 	  

ασφάλ ισ ηςΑμοιβές -‐Μισ θοί Λοιπ ές 	  σ υναλλαγ ές Σ ύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ      (  Περίοδος 1/1-30/9/2013 )

Αμοιβές -‐Μισ θοί
Κόσ τος 	  Κοινωνικής 	  

ασφάλ ισ ης Λοιπ ές 	  σ υναλλαγ ές Σ ύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων - υποχρεώσεων                           
(30.9.2013)

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 εταιρειών που περιλαµβάνονται ολικά στις ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις 

του Οµίλου απαλείφονται. 
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Αναλυτικά οι συναλλαγές που απαλείφθηκαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2013 καθώς και στην αντίστοιχη 

συγκριτική περίοδο 1/1/-30/9/2012 έχουν ως εξής : 

 

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 26.460,22

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική VENMAN ABEE 60,46 754,80

Πωλήσεις παγίων
Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00

Αγορές παγίων
Από θυγατρική VENMAN ABEE 1.701,00 7.000,00

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική VENMAN ABEE 207.726,21 241.926,15

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00

 

 

Οι ενδοεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν απαλειφθεί στις 31.12.2012 έχουν ως εξής: 

	   	   	   	   	   	   	  

	  

31/12/2012

Απαιτήσεις 

Από θυγατρική VENMAN ABEE 209.892,81

Υποχρεώσεις 

Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00

	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	             	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                  	  	  

6.26 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων  

 
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. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ας Νοεµβρίου 2013, αποφάσισε : α) την 

αύξηση του µετοχικού  κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση 

µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» µέσω της αύξησης της ονοµαστικής 

αξίας του συνόλου των µετοχών από 0,90 Ευρώ σε 0,97 Ευρώ δι’ εκάστη µετοχή καθώς και την ισόποση 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών από 0,97 

Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι’ εκάστη µετοχή µε ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού ( 0,07 Ευρώ 

ανά µετοχή) στους µετόχους της Εταιρείας και β) την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του 



 

 31 

Καταστατικού της Εταιρείας. Το ΔΣ της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε από την εν λόγω Γενική Συνέλευση για να 

υλοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες.    

2. Με τη υπ’ αριθµ. πρωτ. 7782/1998/30-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και  

Ανταγωνιστικότητας, εντάχθηκε και εγκρίθηκε, µε κωδικό έργου ΒΕΣ-06283, το επιχειρηµατικό σχέδιο της 

Εταιρείας για αγορά ν έου παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και µηχανογραφικού εξοπλισµού 

αναβάθµισης της συνολικής πληροφοριακής δοµής  της Εταιρείας, για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα « 

Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μ εταποίησης, Τουρισµού, 

Εµπορίου - Υπηρεσιών » του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση 

της Ανταγωνιστικότητας, Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλησης» του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού 

προϋπολογισµού 263.511,00 ευρώ και ποσοστού επιχορήγησης 40% (105.404,40 ευρώ).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΕΝΔΑΣ   Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ   Οικονοµικός Διευθυντής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 έως 30.09.2013 
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