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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  
Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)  

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

Σηµ. 31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.1 33.974.918,10 34.169.188,15 33.159.656,79 33.316.791,96 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 196.515,86 50.163,36 195.414,18 48.837,18 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 
Λοιπές  Επενδύσεις 6.3 53.235,13 54.949,14 53.235,13 54.949,14 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 24.472,36 24.472,36 18.472,36 18.472,36 

34.249.141,45 34.298.773,01 33.917.510,91 33.929.783,09 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα 6.4 3.341.810,09 3.575.797,75 1.995.024,10 2.146.307,51 
Απαιτήσεις από πελάτες 6.5 9.544.139,42 9.933.155,05 7.018.761,52 7.633.692,19 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.6 59.015,15 56.416,20 59.015,15 56.416,20 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.7 1.384.791,89 1.121.698,43 1.322.198,76 1.085.824,24 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.8 123.386,32 106.543,27 120.165,21 104.021,43 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.095.874,75 2.631.834,16 1.982.413,01 2.496.558,16 

16.549.017,62 17.425.444,86 12.497.577,75 13.522.819,73 

Σύνολο Ενεργητικού 50.798.159,07 51.724.217,87 46.415.088,66 47.452.602,82 

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 3.776.946,02 3.776.946,02 3.776.946,02 3.776.946,02 
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας  10.957.812,61 10.957.812,61 10.957.812,61 10.957.812,61 
Λοιπά αποθεµατικά  3.124.524,13 3.124.524,13 3.069.169,11 3.069.169,11 
Αποτελέσµατα Εις Νέον 3.672.529,81 3.908.557,82 3.554.189,73 3.789.200,55 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενων στους ιδιοκτήτες 
της µητρικής

30.981.812,57 31.217.840,58 30.808.117,47 31.043.128,29 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 336.243,36 336.744,36 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.318.055,93 31.554.584,94 30.808.117,47 31.043.128,29 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.9 4.754.000,00 5.045.000,00 4.754.000,00 5.045.000,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  2.751.299,32 2.772.169,34 2.924.385,05 2.946.102,82 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.10 291.917,08 282.835,24 264.803,15 257.236,07 

Λοιπές προβλέψεις 264.723,22 264.723,22 230.723,22 230.723,22 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.11 1.562.772,39 1.617.661,19 1.462.432,55 1.507.488,18 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 9.624.712,01 9.982.388,99 9.636.343,97 9.986.550,29 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.12 4.890.579,32 5.643.464,80 2.800.705,39 3.691.949,59 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 181.337,83 293.656,70 155.603,77 254.647,07 
Βραχυπρόθεσµες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.9 1.696.020,83 1.401.672,83 248.885,28 0,00 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.9 1.365.876,04 1.358.325,42 1.365.876,04 1.358.325,42 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.13 1.721.577,11 1.490.124,19 1.399.556,74 1.118.002,16 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 9.855.391,13 10.187.243,94 5.970.627,22 6.422.924,24 

Σύνολο Υποχρεώσεων 19.480.103,14 20.169.632,93 15.606.971,19 16.409.474,53 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 50.798.159,07 51.724.217,87 46.415.088,66 47.452.602,82 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
	  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 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. 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πωλήσεις αγαθών 4.648.944,17 6.281.244,02 3.179.460,63 5.123.057,75 
Πωλήσεις υπηρεσιών 370.455,85 628.021,61 369.925,85 627.581,61 
Πωλήσεις 5.019.400,02 6.909.265,63 3.549.386,48 5.750.639,36 
Κόστος Πωληθέντων (4.540.108,33) (5.774.173,61) (3.174.297,99) (4.654.248,69)
Μικτό Κέρδος 479.291,69 1.135.092,02 375.088,49 1.096.390,67 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 166.493,95 102.822,55 102.345,96 78.348,55 
Έξοδα διοίκησης (290.991,08) (329.587,69) (238.951,22) (246.828,88)
Έξοδα  διάθεσης (247.538,60) (378.652,15) (182.593,00) (319.920,18)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (57.974,33) (64.763,88) (57.406,60) (64.234,37)
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (234.515,35) (85.690,12) (223.374,92) (75.664,98)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

(185.233,72) 379.220,73 (224.891,29) 468.090,81 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 8.702,88 9.426,74 8.702,88 9.426,74 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (127.044,38) (117.273,77) (87.716,36) (72.005,98)
Zηµιά από αποτίµηση λοιπών επενδύσεων 6.3 (1.714,01) (4.865,61) (1.714,01) (4.865,61)
Κέρδη προ φόρων (305.289,23) 266.508,09 (305.618,78) 400.645,96 

 Φόρος εισοδήµατος 6.14 68.760,22 (287.976,31) 70.607,96 (367.643,08)

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

(236.529,01) (21.468,22) (235.010,82) 33.002,88 

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)

(236.529,01) (21.468,22) (235.010,82) 33.002,88 

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

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

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους

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

0,00 (457.830,19) 0,00 (457.564,44)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 0,00 (457.830,19) 0,00 (457.564,44)

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου (236.529,01) (479.298,41) (235.010,82) (424.561,56)

Κέρδη/(ζηµιές) πςριόδου αποδιδόµενα σε :
Ιδιοκτήτες της µητρικής (236.028,01) (3.492,76) (235.010,82) 33.002,88 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (501,00) (17.975,46)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόµενα σε :

Ιδιοκτήτες της µητρικής (236.028,01) (461.235,25) (235.010,82) (424.561,56)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (501,00) (18.063,16)

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 6.15 (0,0225) (0,0003) (0,0224) 0,0031 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

101.839,28 662.375,73 24.586,10 707.938,12 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

(185.233,72) 379.220,73 (224.891,29) 468.090,81 

Κέρδη Προ φόρων (305.289,23) 266.508,09 (305.618,78) 400.645,96 
Κέρδη µετά από Φόρους (236.529,01) (21.468,22) (235.010,82) 33.002,88 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου

 
 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών 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 2013, σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ 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 -71.496,73 -71.496,73 -5.903,26 -77.399,99
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή λογιστικών πολιτικών 0,00 0,00 0,00 0,00 14.299,34 14.299,34 1.180,65 15.479,99
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013, σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ (όπως 
αυτά αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 στην 
προηγούµενη χρήση)

9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.265.148,02 3.787.314,10 32.416.747,57 297.892,69 32.714.640,26

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 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.265.148,02 3.787.314,10 32.416.747,57 297.892,69 32.714.640,26
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναλογία τακτικού αποθεµατικού από θυγατρική 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 01/01-31/3/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.492,76 -3.492,76 -17.975,46 -21.468,22
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα  
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή φορολογικού συντελεστή 0,00 0,00 -438.322,13 -19.420,36 0,00 -457.742,49 -87,70 -457.830,19
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2013 0,00 0,00 -438.322,13 -19.420,36 -3.492,76 -461.235,25 -18.063,16 -479.298,41

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 10.957.812,61 3.245.727,66 3.783.821,34 31.955.512,32 279.829,53 32.235.341,85

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.124.524,13 3.908.557,82 31.217.840,58 336.744,36 31.554.584,94
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 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.124.524,13 3.908.557,82 31.217.840,58 336.744,36 31.554.584,94
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2014 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 01/01-31/3/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -236.028,01 -236.028,01 -501,00 -236.529,01
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή φορολογικού συντελεστή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα  
Λοιπά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -236.028,01 -236.028,01 -501,00 -236.529,01

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.124.524,13 3.672.529,81 30.981.812,57 336.243,36 31.318.055,93

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής

	  

	  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών 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 2013, σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ 9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.207.418,93 3.798.177,22 32.369.881,60
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.511,31 -59.511,31
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή λογιστικών πολιτικών 0,00 0,00 0,00 0,00 11.902,26 11.902,26
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013, σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ (όπως αυτά 
αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 στην 
προηγούµενη χρήση)

9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.207.418,93 3.750.568,17 32.322.272,55

Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 11.396.134,74 3.207.418,93 3.750.568,17 32.322.272,55
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2013 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 01/01-31/3/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 33.002,88 33.002,88
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 
Αναβαλλόµενη φορολογία από µεταβολή φορολογικού συντελεστή 0,00 0,00 -438.322,13 -19.242,31 0,00 -457.564,44
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2013 0,00 0,00 -438.322,13 -19.242,31 33.002,88 -424.561,56

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Mαρτίου 2013 9.450.000,00 4.518.150,71 10.957.812,61 3.188.176,62 3.783.571,05 31.897.710,99
  
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.069.169,11 3.789.200,55 31.043.128,29
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.069.169,11 3.789.200,55 31.043.128,29
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/3/2014 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 01/01-31/3/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -235.010,82 -235.010,82
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 
Λοιπά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -235.010,82 -235.010,82

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2014 9.450.000,00 3.776.946,02 10.957.812,61 3.069.169,11 3.554.189,73 30.808.117,47

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής

 
 

 

 

	  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 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. 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου πρό φόρων -305.289,23 266.508,09 -305.618,78 400.645,96
Πλέον / µείον προσαρµογές για :     
Αποσβέσεις 6.1 & 6.2 341.961,80 356.165,22 294.533,02 301.597,48
Προβλέψεις 45.051,38 81.015,83 82.462,42 74.035,31
Συναλλαγµατικές διαφορές -23.682,25 4.232,64 -23.682,25 4.232,64
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
    - (Kέρδη) / ζηµιές από πώληση/αποτίµηση  χρεωγράφων -2.598,95 0,00 -2.598,95 0,00
    - Zηµιά από αποτίµηση λοιπών επενδύσεων 1.714,01 4.865,61 1.714,01 4.865,61
    - (Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων -7.900,00 1.434,22 -7.900,00 1.434,22
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -54.888,80 -73.010,22 -45.055,63 -61.750,17
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 115.866,69 107.316,34 76.762,66 62.269,66
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 233.987,66 600.428,58 151.283,41 693.751,98
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 264.208,32 860.812,04 553.254,33 526.402,39
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -16.843,06 220.093,72 -16.143,79 220.093,72(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και 
φόρων) -917.289,04 -1.808.463,22 -1.028.554,53 -1.711.371,98
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -298.235,16 -214.086,48 -284.959,60 -144.061,82
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 514.210,80 338.305,20 472.950,80 302.585,43
Χρεωστικοί  τόκοι -124.569,57 -116.743,08 -85.465,54 -71.696,40
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -‐234.295,40 628.874,49 -‐167.018,42 603.034,03

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.1 & 6.2 -364.303,02 -84.918,36 -364.303,02 -77.103,36
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 30.000,00 1.600,00 30.000,00 1.600,00
Τόκοι εισπραχθέντες 8.702,88 9.426,74 8.702,88 9.426,74
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -‐325.600,14 -‐73.891,62 -‐325.600,14 -‐66.076,62

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 1.158.137,50 1.055.600,00 248.837,50 0,00
Εξοφλήσεις µακροπρόθεσµων δανείων -283.401,60 -43.776,42 -283.401,60 -27.717,54
Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσµων δανείων -863.837,28 -1.152.738,08 0,00 0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -5.928,72 -3.028,06 -5.928,72 -3.028,06
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.969,90 -‐143.942,56 -‐40.492,82 -‐30.745,60

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -‐554.925,64 411.040,31 -‐533.111,38 506.211,81

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.631.834,16 1.689.013,99 2.496.558,16 1.573.764,69
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα τέλους περιόδου 18.966,23 12.467,30 18.966,23 12.467,30
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.095.874,75 2.112.521,60 1.982.413,01 2.092.443,80

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
	  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 29 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 1.1.2014 -31.3.2014 έχουν συνταγεί 

σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  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 παράλληλα µε την ίδρυσή της, µεταφέρεται σε ιδιόκτητους χώρους στη βιοµηχανική περιοχή 

Ασπροπύργου και εξοπλίζεται µε υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, ενώ έκτοτε αναπτύσσεται διαρκώς τόσο σε 

επίπεδο παραγωγικών εγκαταστάσεων, όσο και µηχανολογικού εξοπλισµού, υλοποιώντας ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα, 

γεγονός που της έδωσε µια σηµαντική ώθηση στον τοµέα της παραγωγής µεταλλικών εξαρτηµάτων και προϊόντων µε 

υψηλές απαιτήσεις δηµιούργησε τις συνθήκες για την ουσιαστική ποσοτική αλλά και ποιοτική ενίσχυση της παραγωγικής 

της δυναµικότητας , αλλά και για την  βελτίωση της εξωστρέφειάς της. 

 

Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 

συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2013 καθώς και για τη χρήση 

που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2013, όπου αυτό απαιτείται, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά 

την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την 28η Μαΐου 2014.  

	  

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 παραγωγικές 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.  

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

αυξανοµένων απαιτήσεων της αγοράς, προχωρεί µεθοδικά και σε 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. 
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Πρέπει να σηµειωθεί εν προκειµένω ότι  στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της µε σκοπό την αξιοποίηση 

των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και την γένει αύξηση της παραγωγικής ικανότητάς της, η MEVACO στην διάρκεια 

των τελευταίων ετών επεξέτεινε τον σκοπό της µε αντίστοιχες προσθήκες και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του 

Καταστατικού της. Ειδικότερα αρχικά δυνάµει της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Κ2-1109/02-02-2011 απόφασης 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 οποία τροποποίηση 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.  

Εν συνεχεία µε την από 3ης Φεβρουαρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας 

επεκτάθηκε περαιτέρω ο σκοπός της (και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 3 του Καταστατικού της) στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών  ή/και ψηφιακών πινάκων µεταβλητών µηνυµάτων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών χώρων, 

φωτεινών επιγραφών κλπ, επί σκοπώ αξιοποίησης της τεχνογνωσίας όσο και της σχετικής εµπειρίας που διαθέτει η 

Εταιρεία, ενώ η δραστηριοποίηση της Εταιρείας  η οποία αναµένεται να εκκινήσει  ουσιαστικά εντός των προσεχών  µηνών 

και στον τοµέα αυτό θα είναι οµοίως όλως συµπληρωµατική και παρεπόµενη της κύριας δραστηριότητάς της. 

Εντός του εν λόγω πλαισίου, η Εταιρεία συνεχίζει να εξετάζει µε προσοχή κάθε ευκαιρία επέκτασης σε αντίστοιχες 

συµπληρωµατικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας.   

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2014 (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 

την παρεχοµένη πληροφόρηση µέσω των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες Ενδιάµεσες 

Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται και αξιολογούνται πάντοτε σε συνδυασµό µε τις τελευταίες 

δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και ειδικότερα µε τις καταστάσεις της 31ης Δεκεµβρίου 2013 (που 

αφορούν στην χρήση 2013) . 

	  	  

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 
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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 ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε 

αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2013 και έχουν 

εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

Σηµειώνεται ότι συνεπεία της εφαρµογής από 01.01.2013 του τροποποιηµένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους» κατά 

την προηγούµενη χρήση, ορισµένα υπόλοιπα έναρξης της συγκριτικής περιόδου (1.1.-31.3.2013) έχουν αναδιατυπωθεί. 

Πιο συγκεκριµένα τα εν λόγω αναµορφωµένα υπόλοιπα της έναρξης της συγκριτικής περιόδου (1.1.2013) όπως 

παρουσιάζονται στις συνταχθείσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2014, έχουν ως 

εξής: 

 

Όμιλος Εταιρεία
Ίδια	  Κεφάλαια	   31.12.2012 31.12.2012
Ίδια	  κεφάλαια	  πριν	  την	  εφαρμογή	  του	  τροποποιημένου	  ΔΛΠ	  19 32.776.560,26 32.369.881,60
Επίδραση	  του	  τροποποιημένου	  ΔΛΠ	  19	   -‐77.399,99 -‐59.511,31
Μεταβολή	  στον	  αναβαλλόμενο	  φόρο	   15.480,00 11.902,26
Ίδια	  κεφάλαια	  μετά	  την	  εφαρμογή	  του	  τροποποιημένου	  ΔΛΠ	  19	  1.1.2013 32.714.640,27 32.322.272,55  

Υποχρεώσεις	  παροχών	  προσωπικού	  λόγω	  εξόδου	  από	  την	  υπηρεσία	   31.12.2012 31.12.2012
Υπόλοιπο	  πρόβλεψης	  πριν	  την	  εφαρμογή	  του	  τροποποιημένου	  ΔΛΠ	  19 187.597,90 177.887,13
Επίδραση	  του	  τροποποιημένου	  ΔΛΠ	  19 77.399,99 59.511,31
Υπόλοιπο	  πρόβλεψης	  μετά	  την	  εφαρμογή	  του	  τροποποιημένου	  ΔΛΠ	  1.1.2013 264.997,89 237.398,44  

Δικαιώματα	  μειοψηφίας 31.12.2012
Υπόλοιπο	  δικαιωμάτων	  μειοψηφίας	  την	  εφαρμογή	  του	  τροποποιημένου	  ΔΛΠ	  19 302.615,30
Υπόλοιπο	  πρόβλεψης	  πριν	  την	  εφαρμογή	  του	  τροποποιημένου	  ΔΛΠ	  19 -‐5.903,26
Μεταβολή	  στον	  αναβαλλόμενο	  φόρο	   1.180,65
Δικαιώματα	  μειοψηφίας	  1.1.2013 297.892,69  

 

Αναλυτικότερες λεπτοµέρειες επί του συγκεκριµένου θέµατος αναφέρονται στην σηµείωση 32 των Ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της χρήσης 2013.  

 

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 01/01/2014 ή µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και 

Διερµηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

• ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» 

(Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 
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«Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

λοιπών συνολικών εσόδων  

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 

«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την 

ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό 

Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν Κοινό 

Διακανονισµό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 

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

12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη 

ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ΔΛΠ 

27 µε τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ΔΛΠ 28 µε τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις,  Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο, 

Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12)  

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά µε τις µεταβατικές 

διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, 

ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 µειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την 

προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι 

τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27)  

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. Οι 

τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές 

Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από 

την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να 

αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία µπορούν να 

συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά 

συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις 

απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές 

στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συµψηφισµός 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

Τον Δεκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις 

συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση 

Οικονοµικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις 

για το Ανακτήσιµο Ποσό Μη-Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού  



 

 12 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας 

Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται 

αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί µείωση της αξίας του, εάν αυτό το 

ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες και 

εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις .  

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης  

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Ο στόχος των προτεινόµενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή 

µίας εξαίρεσης περιορισµένου σκοπού, αναφορικά µε την αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τις αρχές 

του ΔΛΠ 39. Συγκεκριµένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται µία εξαίρεση όταν ο 

αντισυµβαλλόµενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο 

αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα αλλαγών σε νόµους ή κανονισµούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαµβάνεται και στο ΔΠΧΑ 

9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις.  

 
 
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, η διανυοµένη χρήση 2014 

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 συνεπειών από την 

οικονοµική κρίση, πλην όµως είναι αναπόφευκτο ότι κατά την διανυόµενη χρήση 2014 θα επηρεασθούν από την κρίση και 

την αστάθεια που κρατεί στην αγορά, 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 αναλυτικά στις 

Σηµειώσεις επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2013 και δεν υφίσταται µέχρι σήµερα οιαδήποτε ουσιώδης 

διαφοροποίηση σχετικά µε την περιγραφή αυτή. 

 

Η στρατηγική του Οµίλου και για την τρέχουσα χρήση 2014 έχει προσανατολισµό διαρκούς προσαρµογής στις εκάστοτε 

διαµορφούµενες συνθήκες και εξακολουθεί να κινείται στους ίδιους άξονες, εφαρµόζοντας κυρίως αµυντική αλλά και 

συγκρατηµένα 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,  
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- 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 στο µέγιστο επιτρεπτό και δυνατό βαθµό 

των δαπανών, προκειµένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει και απρόβλεπτες ή και ακραίες ακόµη 

καταστάσεις και  

- ενίσχυση της προσπάθειας είσπραξης των απαιτήσεων που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες και απαιτητές. 

 

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. 

 

Σηµειώνεται ότι κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου πραγµατοποιήθηκαν τα κάτωθι χρήζουσας ειδικής µνείας 

γεγονότα : 

α) την 3η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας 

(Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5Α Αττικής Οδού), Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των µετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.360.474 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,62% επί συνόλου 10.500.000 µετοχών και 

ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.   

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε οµόφωνα την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και 

την συνεπεία αυτής τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της, στην µορφή ακριβώς και το περιεχόµενο 

που είχε δηµοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία. 

Ειδικότερα µετά την εγκριθείσα ως άνω επέκταση και τροποποίηση στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας 

προσετέθησαν τα ακόλουθα:  

 

«Άρθρο 3 (Σκοπός)  
Σκοπός της Εταιρείας είναι:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………   

8. Η µελέτη, κατασκευή, συναρµολόγηση και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει 

εµπορία και διάθεση τόσο στην ηµεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών πινάκων µεταβλητών 

µηνυµάτων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών χώρων καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών ή ψηφιακών  

συσκευών, οργάνων, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών. 

9. Η µελέτη, κατασκευή, συναρµολόγηση και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει 

εµπορία και διάθεση τόσο στην ηµεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή φωτεινών επιγραφών, ψηφιακών επιγραφών και 

επιγραφών νέον (neon), τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου και του συνόλου των ανταλλακτικών και 

εξαρτηµάτων αυτών.  

10. Η µελέτη, κατασκευή, συναρµολόγηση και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασία, η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει 

εµπορία και διάθεση τόσο στην ηµεδαπή όσο και στην αλλοδαπή µηχανικών, µηχανολογικών, ηλεκτρονικών και 

ηλεκτρολογικών ειδών και κατασκευών καθώς και ενεργειακού εξοπλισµού. 

11. Η επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω προϊόντων και ειδών εµπορίας, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα 

διαφόρων οίκων του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού σε σχέση µε τα ανωτέρω προϊόντα/αντικείµενα εµπορίας. 
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12. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη τεχνικών, ηλεκτροµηχανολογικών έργων και προµηθειών του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηµοσίων επιχειρήσεων και άλλων οργανισµών δηµοσίου ενδιαφέροντος σύµφωνα 

µε τις καθοριζόµενες προϋποθέσεις από τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας.  

13. Η σύµπραξη µε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, υπό µορφή κοινοπραξίας, για την εκτέλεση τεχνικών έργων και την 

παροχή προµηθειών. 

14. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση και η διοίκηση µονάδων συναφών ή/και οµοειδών µε τα ανωτέρω 

αντικείµενα για ίδιο λογαριασµό ή/και για λογαριασµό τρίτων τόσο στην ηµεδαπή όσο και στην αλλοδαπή». 

 

Με την εν λόγω επέκταση του καταστατικού της αντικειµένου, η Εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει δραστηριότητα στον ως 

άνω τοµέα (ηλεκτρονικούς  ή/και ψηφιακούς πίνακες µεταβλητών µηνυµάτων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού 

αθλητικών χώρων, φωτεινές επιγραφές κλπ) , καθώς διαθέτει τόσο την τεχνογνωσία όσο και την σχετική εµπειρία από το 

παρελθόν και εκτιµά ότι ο τοµέας αυτός µπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και 

 

β) την 24η Φεβρουαρίου 2014 υπεγράφη µεταξύ της Εταιρείας και της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «TANCO 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ υπό εκκαθάριση» και τον 

διακριτικό τίτλο «TANCO ELECTRONICS» (η οποία διαθέτει µοναδική εµπειρία και τεχνογνωσία στον τοµέα της µελέτης, 

κατασκευής, συναρµολόγησης και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασίας, αγοράς, εισαγωγής, εξαγωγής και εν γένει εµπορίας 

και διάθεσης τόσο στην ηµεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών πινάκων µεταβλητών 

µηνυµάτων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών χώρων καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών ή ψηφιακών 

συσκευών, οργάνων, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών, καθώς επίσης και φωτεινών επιγραφών, ψηφιακών 

επιγραφών και επιγραφών νέον [neon], τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου και του συνόλου των ανταλλακτικών 

και εξαρτηµάτων αυτών) σύµβαση µεταβίβασης της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την οποία η τελευταία είχε αναπτύξει 

και εκµεταλλευόταν, αντί τιµήµατος 150.000,00 ευρώ. Η ως άνω τεχνολογία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων το σύνολο των 

δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, το λογισµικό, την τεχνογνωσία, την εµπειρία και εν γένει κάθε 

πληροφορία, σχέδιο, δείγµα, πρότυπο, άδεια, διαδικασία και µεθοδολογία που χρησιµοποιούσε η εν λόγω Ανώνυµη 

Εταιρεία αναφορικά µε το σύνολο των υπ’ αυτής εµπορευοµένων προϊόντων, προκειµένου η Εταιρεία και κάθε ειδικός ή 

καθολικός διάδοχος αυτής να αποκτήσει εφεξής την αποκλειστική περιουσιακή εκµετάλλευση της παραχωρούµενης 

τεχνολογίας για χρονικό διάστηµα εκατό (100) ετών, δίχως οιονδήποτε γεωγραφικό ή άλλο περιορισµό. 

 

3.2 Σηµαντικότερες µεταβολές στα ενοποιηµένα στοιχεία της περιόδου 

 

Οι σηµαντικότερες µεταβολές που εµφανίζονται στα στοιχεία της Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και της 

Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της περιόδου που έληξε την 31.3.2014 έχουν ως εξής: 

 

3.2.1 Μεταβολές Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 
 

Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου την 31η Μαρτίου 2014 ανήλθε σε 50.798,16 χιλ. ευρώ έναντι 51.724,22 χιλ. ευρώ 

της 31.12.2013, παρουσιάζοντας µείωση κατά ευρώ 926,06 χιλ. ευρώ ήτοι σε ποσοστό 1,79%. 

Οι σηµαντικότερες µεταβολές έχουν ως ακολούθως: 

• Μείωση των ταµειακών διαθεσίµων, ποσού 535,96 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 20,36%, οφειλόµενη κυρίως στην 

µείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο και την συνακόλουθη ανάγκη 

εξυπηρέτησης των λειτουργικών της δαπανών  µέσω των διαθεσίµων της . 

• Μείωση των απαιτήσεων από πελάτες ποσού 389,02 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 3,92%, οφειλόµενη τόσο στον 

περιορισµό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας , όσο και στην προσπάθεια και πολιτική της Διοίκησης για την 

είσπραξη των απαιτήσεων και τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου. 
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• Μείωση των αποθεµάτων του Οµίλου ποσού 233,99 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 6,54%, οφειλόµενη,  αφενός  

µεν στην ρευστοποίηση των αποθεµάτων τέλους χρήσης 2013 και αφετέρου στον περιορισµό των προς εκτέλεση 

παραγγελιών κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. 

• Αύξηση των λοιπών απαιτήσεων ποσού 263,09 χιλ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 23,45%, οφειλόµενη κατά κύριο λόγο 

στην αύξηση των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δηµόσιο για επιστροφή ΦΠΑ, λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα 

της Εταιρείας και των πελατών αυτής. 

• Μείωση των προµηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ποσού 1.084,74 χιλ. ευρώ, ήτοι σε 

ποσοστό 15,21%, οφειλόµενη κατά κύριο λόγο στις µειωµένες ανάγκες για αγορά πρώτων υλών και λοιπών 

υπηρεσιών οφειλόµενη κυρίως στη πτώση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο. 

 

 

3.2.2 Μεταβολές της Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων  

 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 5,02 εκατ. ευρώ έναντι 6,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 

σηµειώνοντας σηµαντική µείωση κατά 27,35 %. 

  

Μείωση σηµείωσαν και τα αποτελέσµατα του Οµίλου µε τα µικτά κέρδη να διαµορφώνονται σε 479,29 χιλ. ευρώ έναντι 

1.135,09 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας µείωση κατά 57,78 %.  

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 101,84 χιλ. ευρώ έναντι 662,38 

χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σηµειώνοντας µείωση κατά 84,63 %. 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου, διαµορφώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο σε ζηµιές 305,29 χιλ. ευρώ έναντι 

κερδών 266,51 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.  

Τέλος, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους για τον Όµιλο ανήλθαν σε ζηµιές 236,53 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 21,47 χιλ. 

ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.  

Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της θυγατρικής εταιρείας «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». της οποίας αυξήθηκε τόσο ο κύκλος εργασιών κατά 319,72 χιλ. ευρώ (αύξηση 

κατά 27,67%) όσο και τα αποτελέσµατα της. παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

31/3/2014 31/12/2013
Σύνολο ενεργητικού 5.087.475,16 4.986.339,50
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.018.919,27 1.020.437,46

1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013
Κύκλος εργασιών 1.478.403,54 1.158.686,73
Μικτά κέρδη 104.203,20 38.701,35
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών,Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 77.253,18 -45.562,39
Κέρδη/ ζηµιές προ φόρων 329,55 -134.137,87
Κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους -1.518,19 -54.471,10
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου -1.518,19 -54.736,85  

Η Διοίκηση του Οµίλου, µε βάση τις παρούσες συνθήκες και µολονότι οι εξελίξεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν µε 

ακρίβεια, δεδοµένων των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών αλλά και της αστάθειας που επικρατεί στις αγορές, 

επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός µεν στην διατήρηση της θέσης του στην αγορά εντός της οποίας 

δραστηριοποιείται, αφετέρου δε στην περαιτέρω διείσδυσή του σε νέες προϊοντικές αγορές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, προκειµένου να ανταπεξέλθει µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες από την κρίση που πλήττει σοβαρά την 

εγχώρια οικονοµία και να περιορίσει τον κίνδυνο της συγκέντρωσης του πελατολογίου του.   
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4. Δοµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/3/2014 έχει ως εξής:  

 

Επωνυµία Χώρα εγκατάστασης Έδρα
Είδος 

συµµετοχής
% Συµµετοχής

Μέθοδος Ενοποίησης  
31.3.2014

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  
 

	  

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 31/3/2014
Μεταλλικές 

κατασκευές παντός 
τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Πωλήσεις
 - σε εξωτερικούς πελάτες 3.450.245,36 99.141,12 1.470.013,54 5.019.400,02
 - σε άλλους τοµείς 0,00 0,00 8.390,00 8.390,00
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 3.450.245,36 99.141,12 1.478.403,54 5.027.790,02

Κόστος υλικών/αποθεµάτων -1.323.260,97 0,00 -971.382,23 -2.294.643,20
Παροχές στο προσωπικό -1.248.189,22 -1.267,50 -177.998,70 -1.427.455,42
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και αποµείωση µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

-273.361,83 -21.171,19 -47.428,78 -341.961,80

Λοιπά έξοδα/έσοδα -866.109,99 -40.917,07 -241.936,26 -1.148.963,32

Λειτουργικό αποτέλεσµα τοµέα -260.676,65 35.785,36 39.657,57 -185.233,72  

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/3/2014

Μεταλλικές 
κατασκευές παντός 

τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 31.594.105,82 1.545.497,20 1.031.830,94 34.171.433,96
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 71.707,49 0,00 6.000,00 77.707,49
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.130.524,25 367.053,50 4.051.439,87 16.549.017,62
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τοµέα 43.796.337,56 1.912.550,70 5.089.270,81 50.798.159,07

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόµενων τοµέων 15.101.604,82 9.840,00 3.812.018,02 18.923.462,84 	  
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Αποτελέσµατα τοµέα την 31/3/2013
Μεταλλικές 

κατασκευές παντός 
τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

 - σε εξωτερικούς πελάτες 5.657.013,64 94.320,06 1.157.931,93 6.909.265,63
 - σε άλλους τοµείς 0,00 0,00 60,46 60,46
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 5.657.013,64 94.320,06 1.157.992,39 6.909.326,09

Κόστος υλικών/αποθεµάτων -2.457.771,29 0,00 -754.041,76 -3.211.813,05
Παροχές στο προσωπικό -1.162.134,86 -2.562,69 -186.680,37 -1.351.377,92
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και αποµείωση µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

-280.350,25 -21.247,23 -54.567,74 -356.165,22

Λοιπά έξοδα/έσοδα -1.328.223,29 -30.953,28 -251.572,59 -1.610.749,17

Λειτουργικό αποτέλεσµα τοµέα 428.533,95 39.556,86 -88.870,07 379.220,73 	  

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2013

Μεταλλικές 
κατασκευές παντός 

τύπου

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(φωτοβολταικό πάρκο)

Κατασκευές 
συστηµάτων ηλιακής 

ενέργειας
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 31.573.173,10 1.566.668,39 1.079.510,02 34.219.351,51
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 73.421,50 0,00 6.000,00 79.421,50
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13.237.056,60 285.763,12 3.902.625,14 17.425.444,86
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τοµέα 44.883.651,20 1.852.431,51 4.988.135,16 51.724.217,87

Σύνολο υποχρεώσεων παρουσιαζόµενων τοµέων 15.913.451,90 8.063,34 3.700.559,23 19.622.074,47  
 

 

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 4.045.688,91 34.249.141,45 5.995.846,56 34.774.490,58

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 163.285,11 0,00 191.537,08 0,00

ΡΩΣΙΑ 32.931,75 0,00 210.583,09 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 602.342,57 0,00 240.179,26 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 175.151,68 0,00 271.119,64 0,00

Σύνολο 5.019.400,02 34.249.141,45 6.909.265,63 34.774.490,58

1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013

 

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ 2.725.503,37 33.917.510,91 5.098.805,82 34.318.036,97

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 163.285,11 0,00 191.537,08 0,00

ΡΩΣΙΑ 32.931,75 0,00 210.583,09 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 532.241,21 0,00 170.127,75 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 95.425,04 0,00 79.585,62 0,00
Σύνολο 3.549.386,48 33.917.510,91 5.750.639,36 34.318.036,97

1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013

 
 

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: 

 

31.3.2014 31.3.2013
Έσοδα Τοµέων
Συνολικά Έσοδα Τοµέα 5.027.790,02 6.909.326,09
Απαλοιφές ενδοτοµεακών Εσόδων -8.390,00 -60,46
Έσοδα Οµίλου 5.019.400,02 6.909.265,63

Αποτελέσµατα Τοµέων
Συνολικά Αποτελέσµατα Τοµέα -185.233,72 379.220,73
Απαλοιφές ενδοτοµεακών λειτουργικών αποτελεσµάτων 0,00 0,00

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Οµίλου -185.233,72 379.220,73

Zηµιά από αποτίµηση λοιπών επενδύσεων -1.714,01 -4.865,61
Χρηµατοικονοµικό κόστος -127.044,38 -117.273,77
Χρηµατοικονοµικά έσοδα 8.702,88 9.426,74
Κέρδη προ Φόρων Περιόδου Οµίλου -305.289,23 266.508,09

Στοιχεία του ενεργητικού 31.3.2014 31.12.2013
Σύνολο στοιχείων του ενεργητικού παρουσιαζόµενων τοµέων 51.502.563,82 52.438.942,32
Ενοποίηση -704.404,75 -714.724,45
Στοιχεία του ενεργητικού κατάστασης Οικονοµικής θέσης Οµίλου 50.798.159,07 51.724.217,87

O ΟΜΙΛΟΣ

 
	  

	  

5.3 Ανάλυση εσόδων κατά κατηγορία  

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

υπηρεσιών αναλύονται ως εξής: 

31.3.2014 31.3.2013
Κατασκευή προιόντων ελαφρού βάρους και µέρη αυτών 1.964.782,78 1.148.226,13

Κατασκευή βαριών µεταλλικών προιόντων και µέρη αυτών 691.726,10 524.729,20

Κατασκευή µεταλλικών µερών φωτοβολταικών συστηµάτων 435.121,63 3.327.960,15

Κατασκευή συστηµάτων ηλιακής ενέργειας και µερών αυτών 1.270.522,95 1.025.740,47

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 99.141,12 94.320,06

Λοιπών αποθεµάτων 187.649,59 160.268,01

Πωλήσεις Προϊόντων 4.648.944,17 6.281.244,02

Επεξεργασία υλικών τρίτων 366.463,05 597.179,76

Λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών 3.992,80 30.841,85

Πωλήσεις υπηρεσιών 370.455,85 628.021,61

Πωλήσεις Οµίλου 5.019.400,02 6.909.265,63

O ΟΜΙΛΟΣ
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6. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

6.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

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

16. Με την εξαίρεση των αναφεροµένων  στην σηµείωση 6.17, 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 & 
Τεχνικές εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα 

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

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 42.500,72 305.515,21 32.732,76 57.197,87 191.444,07 629.390,63
Μεταφορές 0,00 173.670,97 12.847,01 0,00 1.861,00 -188.378,98 0,00
Μεταφορές /Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.035,32 9.035,32
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -44.091,76 -285,00 -201.306,42 0,00 -245.683,18
Αποσβέσεις 0,00 -193.143,47 -1.120.313,98 -24.827,20 -37.578,43 0,00 -1.375.863,08
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 14.910,73 20,78 200.900,77 0,00 215.832,28

Λογιστική αξία την 31 Δεκεµβρίου 2013 13.128.817,00 10.815.594,28 9.801.090,04 116.428,59 129.252,93 178.005,31 34.169.188,15

Προσθήκες 0,00 14,17 60.278,43 22.750,01 2.000,41 127.185,00 212.228,02
Μεταφορές 0,00 2.892,11 0,00 0,00 0,00 -2.892,11 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.158,77 -48.158,77
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00
Αποσβέσεις 0,00 -48.684,89 -273.743,07 -5.027,95 -8.783,39 0,00 -336.239,30

Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2014 13.128.817,00 10.769.815,67 9.565.525,40 134.150,65 122.469,95 254.139,43 33.974.918,10

Ο ΟΜΙΛΟΣ

	  

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανήµατα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

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 42.500,72 270.119,29 16.923,16 51.252,76 188.444,07 569.240,00
Μεταφορές 0,00 173.670,97 12.847,01 0,00 1.861,00 -188.378,98 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.357,25 11.357,25
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -37.686,99 -285,00 -201.306,42 0,00 -239.278,41
Αποσβέσεις 0,00 -182.123,98 -931.017,81 -21.927,73 -32.154,19 0,00 -1.167.223,71
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 11.703,89 20,78 200.900,77 0,00 212.625,44

Λογιστική αξία την 31 Δεκεµβρίου 2013 13.128.817,00 10.553.891,43 9.073.637,98 84.505,65 119.305,93 356.633,97 33.316.791,96

Προσθήκες 0,00 14,17 60.278,43 22.750,01 2.000,41 127.185,00 212.228,02
Μεταφορές 0,00 2.892,11 0,00 0,00 0,00 -2.892,11 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.228,17 -58.228,17
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00
Αποσβέσεις 0,00 -45.928,27 -231.494,77 -4.112,92 -7.499,06 0,00 -289.035,02

Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2014 13.128.817,00 10.510.869,44 8.880.321,64 103.142,74 113.807,28 422.698,69 33.159.656,79

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 ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Σύνολο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Σύνολο

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 27.111,00 0,00 27.111,00 0,00 25.696,00 0,00 25.696,00 
Αποσβέσεις 0,00 (56.086,26) 0,00 (56.086,26) 0,00 (54.617,17) 0,00 (54.617,17)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεµβρίου 2013 34.128,68 16.034,68 50.163,36 34.128,68 14.708,50 48.837,18 

Προσθήκες 0,00 2.075,00 150.000,00 152.075,00 0,00 2.075,00 150.000,00 152.075,00 
Αποσβέσεις 0,00 (5.472,50) (250,00) (5.722,50) 0,00 (5.248,00) (250,00) (5.498,00)
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2014 34.128,68 12.637,18 149.750,00 196.515,86 34.128,68 11.535,50 149.750,00 195.414,18 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Σηµειώνεται ότι την 24η Φεβρουαρίου 2014 υπεγράφη µεταξύ της Εταιρείας και της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

«TANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ υπό εκκαθάριση» και 

τον διακριτικό τίτλο «TANCO ELECTRONICS» (η οποία διαθέτει µοναδική εµπειρία και τεχνογνωσία στον τοµέα της 

µελέτης, κατασκευής, συναρµολόγησης και οιαδήποτε εν γένει επεξεργασίας, αγοράς, εισαγωγής, εξαγωγής και εν γένει 

εµπορίας και διάθεσης τόσο στην ηµεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών πινάκων µεταβλητών 

µηνυµάτων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών χώρων καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών ή ψηφιακών 

συσκευών, οργάνων, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών, καθώς επίσης και φωτεινών επιγραφών, ψηφιακών 

επιγραφών και επιγραφών νέον [neon], τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου και του συνόλου των ανταλλακτικών 

και εξαρτηµάτων αυτών) σύµβαση µεταβίβασης της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την οποία η τελευταία είχε αναπτύξει 

και εκµεταλλευόταν, αντί συνολικού τιµήµατος 150.000,00 ευρώ. Η ως άνω τεχνολογία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων το 

σύνολο των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, το λογισµικό, την τεχνογνωσία, εµπειρία και εν γένει 

κάθε πληροφορία, σχέδιο, δείγµα, πρότυπο, άδεια, διαδικασία και µεθοδολογία που χρησιµοποιούσε η εν λόγω Ανώνυµη 

Εταιρεία αναφορικά µε το σύνολο των υπ’ αυτής εµπορευοµένων προϊόντων, προκειµένου η Εταιρεία και κάθε ειδικός ή 

καθολικός διάδοχος αυτής να αποκτήσει εφεξής την αποκλειστική περιουσιακή εκµετάλλευση της παραχωρούµενης 

τεχνολογίας για χρονικό διάστηµα εκατό (100) ετών, δίχως οιονδήποτε γεωγραφικό ή άλλο περιορισµό. 
	  

6.3 Λοιπές Επενδύσεις  

 
Η κίνηση των λοιπών επενδύσεων έχει ως εξής : 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
Υπόλοιπο έναρξης 54.949,14 59.814,75 54.949,14 59.814,75
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00
Πλέον/Μείον : Αναπροσαρµογές στην δίκαιη αξία/αποµειώσεις -1.714,01 -4.865,61 -1.714,01 -4.865,61

Υπόλοιπο λήξης 53.235,13 54.949,14 53.235,13 54.949,14

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 εταιρείας ανέρχεται σε 506.105,00 Ευρώ και η συµµετοχή της MEVACO 

ανέρχεται σε 13,16% επ’ αυτού.  

Στην κλειοµένη περίοδο διενεργήθηκε περαιτέρω αποµείωση της συµµετοχής αυτής ποσού 1.714,01 ευρώ η οποία 

επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσµατα περιόδου. 

 

6.4 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αναλύονται παρακάτω: 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
Εµπορεύµατα 155.485,24 173.517,23 24.508,45 29.212,23 
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή-Υποπροιόντα & Υπολείµµατα 1.286.671,63 1.580.374,32 480.561,81 659.679,14 
Παραγωγή σε εξέλιξη 951.478,21 786.245,91 951.478,21 786.245,91 
Πρώτες & βοηθητ. Ύλες - Αναλώσιµα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 948.175,01 1.035.660,29 538.475,63 671.170,23 

Σύνολο 3.341.810,09 3.575.797,75 1.995.024,10 2.146.307,51 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	  

 

Ο Όµιλος δεν έχει ενεχυριασµένα αποθέµατα. 
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6.5 Απαιτήσεις από πελάτες 

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

 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
Πελάτες 7.635.354,75 8.029.107,71 6.555.628,88 7.061.421,80 
Επιταγές Εισπρακτέες 1.587.137,84 1.759.440,57 176.188,29 423.440,30 
Επιταγές σε καθυστέρηση 2.217.911,65 2.004.002,05 1.269.205,67 1.055.296,07 
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 201.093,51 201.993,51 201.093,51 201.993,51 
Μείον: Aποµειώσεις (2.097.358,33) (2.061.388,79) (1.183.354,83) (1.108.459,49)

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 9.544.139,42 9.933.155,05 7.018.761,52 7.633.692,19 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

	  

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Εκτιµώντας την ανακτησιµότητα των 

βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων από πελάτες, ο Όµιλος εξετάζει οποιαδήποτε αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα και 

φερεγγυότητα των απαιτήσεων από την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε η πίστωση ως την ηµεροµηνία κλεισίµατος των 

οικονοµικών καταστάσεων. Η Διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι δεν χρειάζεται επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις, από αυτήν που έχει ήδη διενεργηθεί. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών 

βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία. 

  

6.6 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
Χρεόγραφα 47.800,50 47.800,50 47.800,50 47.800,50
Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας 11.214,65 8.615,70 11.214,65 8.615,70

Τέλος περιόδου 59.015,15 56.416,20 59.015,15 56.416,20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Τα αναφερόµενα χρεόγραφα αφορούν σε 10.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές και 15.445 δικαιώµατα Warrants (τίτλους 

παραστατικούς δικαιωµάτων κτήσης µετοχών)  της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. 

 

6.7 Λοιπές απαιτήσεις 

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

 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δηµόσιο 1.101.905,51 860.391,22 1.084.846,37 848.995,08 
Χρεώστες διάφοροι 282.856,38 261.277,21 237.322,39 236.799,16 
Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 30,00 30,00 30,00 30,00 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 1.384.791,89 1.121.698,43 1.322.198,76 1.085.824,24 

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. 
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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 € 

194.723,22 (2013 € 194.723,22) και εµφανίζεται στις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις/ Λοιπές Προβλέψεις . 

Το υπόλοιπο των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δηµόσιο της 31.3.2014 αναλύεται ως εξής : 

α) χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ προς συµψηφισµό (έκπτωση) ποσού € 833.012,21 της µητρικής Εταιρείας, 

β) επιστρεπτέοι και συµψηφιστέοι φόροι εισοδήµατος ποσού € 163.015,98 (της µητρικής € 162.552,02 και της θυγατρικής  

€ 463,96), 

γ) προκαταβολή φόρου εισοδήµατος επόµενης χρήσης ποσού € 68.042,40 (της µητρικής Εταιρείας ποσού € 61.233,22 και 

της θυγατρικής  € 6.809,18), 

δ) απαίτηση από ΙΚΑ συνολικού ποσού 37.834,92 ευρώ (της µητρικής ποσού € 28.048,92 και της θυγατρικής  € 

9.786,00). 

 

6.8 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

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

 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
Έξοδα εποµένων χρήσεων  36.533,58 21.245,33 33.312,47 18.723,49
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 85.221,53 85.297,94 85.221,53 85.297,94
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 1.631,21 0,00 1.631,21 0,00

123.386,32 106.543,27 120.165,21 104.021,43

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.9 Δανειακές υποχρεώσεις 

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

στον επόµενο πίνακα : 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Οµολογιακά δάνεια 2.279.000,00 2.345.000,00 2.279.000,00 2.345.000,00
Τραπεζικός δανεισµός 2.475.000,00 2.700.000,00 2.475.000,00 2.700.000,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 4.754.000,00 5.045.000,00 4.754.000,00 5.045.000,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 
χρήση 1.365.876,04 1.358.325,42 1.365.876,04 1.358.325,42
Τραπεζικός δανεισµός 1.696.020,83 1.401.672,83 248.885,28 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 3.061.896,87 2.759.998,25 1.614.761,32 1.358.325,42

Σύνολο δανείων 7.815.896,87 7.804.998,25 6.368.761,32 6.403.325,42

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Οµίλου είναι οι εξής : 
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2 έτη και λιγότερο Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο
31 Mαρτίου 2014
Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 1.365.876,04 3.877.000,00 877.000,00 6.119.876,04
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.696.020,83 0,00 0,00 1.696.020,83

3.061.896,87 3.877.000,00 877.000,00 7.815.896,87

31 Δεκεµβρίου 2013
Σύνολο µακροπρόθεσµων  δανείων 2.576.325,42 2.900.000,00 927.000,00 6.403.325,42
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.401.672,83 0,00 0,00 1.401.672,83

3.977.998,25 2.900.000,00 927.000,00 7.804.998,25  

 

6.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  

 
Η κίνηση  των υποχρεώσεων για παροχές στο προσωπικό έχει ως εξής : 

 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 282.835,24 264.997,89 257.236,07 237.398,44
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 0,00 -27.139,00 0,00 -7.335,07
Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα περιόδου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 6.607,04 35.965,43 5.316,27 19.659,58
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 2.474,81 9.009,93 2.250,82 8.071,55
Ποσά που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 0,00 0,99 0,00 -558,43

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της περιόδου 291.917,08 282.835,24 264.803,15 257.236,07

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

31/3/2014 31/12/2013
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,50% 3,50%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,40% 3,40%
Πληθωρισµός 2,00% 2,00%
Μέση εναποµένουσα Εργάσιµη Ζωή 16,87 16,87  

 

6.11 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

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

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
Ληφθείσες εγγυήσεις 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00
Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων και λοιπά έσοδα 
εποµένων χρήσεων

1.476.772,39 1.531.661,19 1.376.432,55 1.421.488,18

Σύνολο 1.562.772,39 1.617.661,19 1.462.432,55 1.507.488,18

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

	  

Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων € 1.476.772,39 και € 1.376.432,55 του Οµίλου και της Εταιρείας 

αντίστοιχα που περιλαµβάνονται στο κονδύλι του παθητικού «Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις» θα ωφελήσουν τα 

αποτελέσµατα των εποµένων χρήσεων. Η κίνηση των επιχορηγήσεων παγίων έχει ως εξής: 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013

Την 1η Ιανουαρίου 1.531.661,19 1.695.044,75 1.421.488,18 1.540.923,61

Επιχορηγήσεις κατά την διάρκεια του έτους 0,00 60.164,40 0,00 60.164,40

Αναγνωρισµένες στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων -54.888,80 -223.547,96 -45.055,63 -179.599,83

Τέλος περιόδου 1.476.772,39 1.531.661,19 1.376.432,55 1.421.488,18

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.12 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 
 Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει 

ως εξής: 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
Προµηθευτές 3.553.826,10 4.294.056,24 2.764.360,32 3.670.286,20
Επιταγές Πληρωτέες 1.287.114,24 1.228.481,42 0,00 0,00
Προκαταβολές πελατών 49.638,98 120.927,14 36.345,07 21.663,39

Σύνολο 4.890.579,32 5.643.464,80 2.800.705,39 3.691.949,59

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

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

των ενδιαµέσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 

 

6.13 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 177.708,03 336.264,35 135.675,56 250.737,77 
Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 5.928,72 0,00 5.928,72 
Πιστωτές διάφοροι 978.332,29 1.097.605,13 740.604,39 811.009,68 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 565.536,79 50.325,99 523.276,79 50.325,99 

Σύνολο 1.721.577,11 1.490.124,19 1.399.556,74 1.118.002,16 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
	  

6.14 Φόροι εισοδήµατος 

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

1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013
Φόρος περιόδου 0,00 (116.248,25) 0,00 (116.248,25)
Διαφορά φόρου εισοδήµατος προηγούµενης χρήσης 49.890,19 0,00 49.890,19 0,00
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (2.000,00) 0,00 (1.000,00) 0,00
Αναβαλλόµενος φόρος 20.870,03 (171.728,06) 21.717,77 (251.394,83)

Σύνολο 68.760,22 (287.976,31) 70.607,96 (367.643,08)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
	  

6.15 Κέρδη ανά µετοχή 

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

µετοχών (κοινές µετοχές). 

1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (236.028,01) (3.492,76) (235.010,82) 33.002,88
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) (0,0225) (0,0003) (0,0224) 0,0031 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 



 

 25 

6.16 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 19η Ιουνίου 2014 τη µη διανοµή οιουδήποτε  

µερίσµατος.  

Το σχετικό σχέδιο αποφάσεως έχει ήδη αναρτηθεί, µαζί µε τα λοιπά έγγραφα και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την 

τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην νόµιµα καταχωρηµένη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας 

(www.mevaco.gr).  

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

διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». 

 

6.17 Εµπράγµατα Βάρη  

 
Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, υφίστανται την 31.3.2014 τα ακόλουθα δύο (2) 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 οµολογιακό 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. 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. 

 

6.18 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

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

ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου. 
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6.19 Δεσµεύσεις 

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

31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013

Έως 1 έτος 8.826,48 8.826,48 8.826,48 8.826,48
Από 1-5 έτη 32.559,91 34.766,53 32.559,91 34.766,53
Σύνολο 41.386,39 43.593,01 41.386,39 43.593,01

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.20 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 31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013

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

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

Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων καλής εκτέλεσης 
συµβάσεων µε πελάτες 

156.584,77 156.550,96 156.584,77 156.550,96

Εγγυήσεις για εξασφάλιση συµβατικών υποχρεώσεων 
πιστωτών- προµηθευτών 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Σύνολο 1.363.584,77 1.363.550,96 1.363.584,77 1.363.550,96

Ποσά σε ευρώ 31/3/2014 31/12/2013 31/3/2014 31/12/2013

Απαιτήσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων πελατών 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων πελατών σε 
τράπεζες για χρηµατοδότηση 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00

Σύνολο 1.806.000,00 106.000,00 1.806.000,00 106.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.21 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 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. 

Η Εταιρεία και η θυγατρική της ελέγχθηκαν φορολογικά για τις χρήσεις 2011 και 2012 σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις 

και χορηγήθηκαν τόσο προς την Εταιρεία όσο και προς την θυγατρική τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά µε 

συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη. 

Για τη χρήση 2013 οι εταιρίες του οµίλου έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή σε πλήρη εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν µετά την 



 

 27 

ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από την ετήσια τακτική γενική Συνέλευση των µετόχων της 

Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 

που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 

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 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.  

 

6.22 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31 Μαρτίου του 2014 και την αντίστοιχη ηµεροµηνία του 2013, του 

Οµίλου και της Εταιρείας είναι: 

 

31/3/2014 31/3/2013 31/3/2014 31/3/2013
Υπάλληλοι 32 34 24 23
Υπάλληλοι εποχικό προσωπικό 1 2 0 2
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 168 142 137 113
Εργατοτεχνικό Εποχικό Προσωπικό 12 18 12 18
Σύνολο 213 196 173 156

   Ο ΟΜΙΛΟΣ       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

6.23 Επιχορηγήσεις 

 

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 νέου 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 Μεταποίησης, 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). Η Εταιρεία έχει 

ξεκινήσει την υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος και το ύψος των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων σε σχέση µε αυτό 

την 31.3.2014 ανήλθαν σε 153.727,98 ευρώ. Το πρόγραµµα προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας χρήσης. 

 

6.24 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 εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

Οι συναλλαγές µε αυτά τα µέρη πραγµατοποιούνται σε καθαρά εµπορική βάση και µε συνήθεις εµπορικούς όρους. Ο 



 

 28 

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. 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2014 καθώς και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (31.3.2014), 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 8.390,00

δ) 0,00 0,00

ε) 0,00 195.423,94

στ) 0,00 0,00

η) 126.545,41 126.545,41

θ) 0,00 0,00

ι) 52.223,59 52.223,59

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 31.3.2014 έχουν ως εξής : 

 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 

διοίκησης          

Ε κτελεστικά	  μέλη 38.552,75 3.666,67 0,00 42.219,42
Μη	  Ε κτελεστικά	  μέλη 17.250,00 0,00 0,00 17.250,00
Διευθυντικά	  στελέχη 52.465,63 14.407,11 203,25 67.075,99
Σ ύνολα 108.268,38 18.073,78 203,25 126.545,41

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης          

Ε κτελεστικά	  μέλη 38.552,75 3.666,67 0,00 42.219,42
Μη	  Ε κτελεστικά	  μέλη 17.250,00 0,00 0,00 17.250,00
Διευθυντικά	  στελέχη 52.465,63 14.407,11 203,25 67.075,99
Σ ύνολα 108.268,38 18.073,78 203,25 126.545,41

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Ε κτελεστικά	  μέλη 0,00 27.030,15 0,00 27.030,15
Μη	  Ε κτελεστικά	  μέλη 0,00 7.944,30 0,00 7.944,30
Διευθυντικά	  στελέχη 0,00 17.249,14 0,00 17.249,14
Σ ύνολα 0,00 52.223,59 0,00 52.223,59

Ο ΟΜΙΛΟΣ       (  Περίοδος 1/1-31/3/2014 )
Κόσ τος 	  Κοινω νικής 	  

ασφάλ ισηςΑμοιβές -‐Μισθοί Λοιπ ές 	  συναλλαγ ές Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ      (  Περίοδος 1/1-31/3/2014 )

Αμοιβές -‐Μισθοί
Κόσ τος 	  Κοινω νικής 	  

ασφάλ ισης Λοιπ ές 	  συναλλαγ ές Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων - υποχρεώσεων                           
(31.3.2014)

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. 

	  

Αναλυτικά οι συναλλαγές που απαλείφθηκαν κατά την περίοδο 1/1-31/3/2014 καθώς και στην αντίστοιχη συγκριτική 

περίοδο 1/1/-31/3/2013 έχουν ως εξής : 

 



 

 29 

1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική VENMAN ABEE 8.390,00 60,46

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

Αγορές παγίων
Από θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική VENMAN ABEE 195.423,94 229.818,44

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00 0,00

	  

 

Οι ενδοεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν απαλειφθεί στις 31.12.2013 έχουν ως εξής: 

	  

31/12/2013
Απαιτήσεις 
Από θυγατρική VENMAN ABEE 205.743,64

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική VENMAN ABEE 0,00

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	             	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6.25 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων 

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

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 	  
	  

	  

	  

	  

	  

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΕΝΔΑΣ   Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύµβουλος 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ   Οικονοµικός Διευθυντής 
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01 έως 31.03.2014 

 


