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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :   26 Μαρτίου 2016 Μη εκτελεστικό μέλος : Εμμανουήλ Θ. Μπρούτζος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Θεόδωρος N. Παπαηλιού Α.Μ ΣΟΕΛ 16641 : Κωνσταντίνος Σ. Μητρόπουλος
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31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 29.197.488,05 30.815.233,45 29.197.488,05 30.036.743,36 Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (917.133,50) (971.828,02) (1.307.865,95) (1.078.866,88)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 168.530,68 189.870,44 168.530,68 189.235,43 Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας (123.976,26) (301.779,38) 0,00 0,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 65.933,35 106.406,37 65.933,35 562.439,94 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποθέματα 2.231.101,95 4.072.870,84 2.231.101,95 2.878.287,13 Αποσβέσεις 1.202.174,91 1.180.333,46 1.202.174,91 1.180.333,46

Απαιτήσεις από πελάτες 6.155.320,62 8.969.896,11 6.155.320,62 7.088.368,26 Προβλέψεις 155.265,85 104.948,53 155.265,85 104.948,53

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.188.881,16 3.428.490,88 4.188.881,16 3.090.391,96 Συναλλαγματικές διαφορές (2.300,14) (27.302,06) (2.300,14) (27.302,06)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.007.255,81 47.582.768,09 42.007.255,81 43.845.466,08

(159.970,52) (35.942,21) 230.761,93 (35.942,21)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 380.404,98 349.758,21 380.404,98 349.758,21

Μετοχικό Κεφάλαιο 9.975.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 Πλέον / μείον 

προσαρμογές για 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 17.188.176,40 18.415.167,85 17.188.176,40 18.370.822,40 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 647.185,19 (731.979,62) 647.185,19 (731.979,62)

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α) 27.163.176,40 28.390.167,85 27.163.176,40 28.345.822,40 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.032.459,33 656.956,85 1.032.459,33 656.956,85

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 297.770,05 0,00 0,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.261.912,92) 153.306,04 (1.261.912,92) 153.306,04

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 27.163.176,40 28.687.937,90 27.163.176,40 28.345.822,40 Μείον:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.200.000,00 3.827.000,00 2.200.000,00 3.827.000,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (392.550,79) (379.961,95) (392.550,79) (379.961,95)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.539.877,23 3.736.477,18 3.539.877,23 3.818.485,82 Καταβεβλημένοι φόροι (24.999,60) (167.011,74) (24.999,60) (167.011,74)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.580.676,20 3.508.529,65 4.580.676,20 2.330.210,52 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 543.496,33 431.485,22 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.523.525,98 7.822.823,36 4.523.525,98 5.523.947,34 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες    (α) 1.078.142,86 260.983,33 658.622,79 24.238,63

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 14.844.079,41 18.894.830,19 14.844.079,41 15.499.643,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   (γ) + (δ) 42.007.255,81 47.582.768,09 42.007.255,81 43.845.466,08 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (379.764,81) (923.387,76) (379.764,81) (974.624,92)

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 44.440,00 62.714,94 44.440,00 62.714,94

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 3.700,00 40.000,00 3.700,00 40.000,00

Τόκοι εισπραχθέντες 12.145,81 30.203,74 12.145,81 30.203,74

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (108.468,14) (72.527,52) 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες     (β) (327.947,14) (862.996,60) (219.479,00) (841.706,24)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 (5.726,67) 0,00 (5.726,67)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.290.000,00 3.208.837,50 6.290.000,00 3.208.837,50
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Εξοφλήσεις δανείων (5.666.534,32) (3.454.952,40) (5.666.534,32) (3.454.952,40)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 28.687.937,90 31.554.584,94 28.345.822,40 31.043.128,29 Μερίσματα πληρωθέντα (15,00) (5.928,72) (15,00) (5.928,72)

Κέρδη/ (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (1.365.714,63) (970.699,89) (1.023.599,13) (801.560,20) Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (398.894,55) (223.353,70) 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (159.046,87) (1.891.709,41) (159.046,87) (1.891.507,95) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (γ) 224.556,13 (481.123,99) 623.450,68 (257.770,29)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 (4.237,74) 0,00 (4.237,74)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 27.163.176,40 28.687.937,90 27.163.176,40 28.345.822,40

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.572.420,07 2.631.834,16 1.445.043,43 2.496.558,16

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους χρήσης 3.905,49 23.723,17 3.905,49 23.723,17

μείον ταμειακά διαθέσιμα λήξης περιόδου πωληθείσας θυγατρικής (39.534,02) 0,00 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.511.543,39 1.572.420,07 2.511.543,39 1.445.043,43

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόμες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο

Κύκλος εργασιών 17.556.202,48 3.299.591,69 20.855.794,17 13.672.019,44 5.472.610,11 19.144.629,55 15.556.202,48 0,00 15.556.202,48 13.672.273,42 0,00 13.672.273,42

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.624.951,93 368.812,11 1.993.764,04 1.270.400,90 409.595,10 1.679.996,00 1.624.951,93 0,00 1.624.951,93 1.262.124,88 0,00 1.262.124,88
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (509.067,70) (123.976,26) (633.043,96) (448.602,90) (154.678,54) (603.281,44) (509.067,70) 0,00 (509.067,70) (555.641,76) 0,00 (555.641,76)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (917.133,50) (123.976,26) (1.041.109,76) (971.828,02) (301.779,38) (1.273.607,40) (1.307.865,95) 0,00 (1.307.865,95) (1.078.866,88) 0,00 (1.078.866,88)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) (632.866,68) (63.549,96) (696.416,64) (694.521,34) (276.178,55) (970.699,89) (1.023.599,13) 0,00 (1.023.599,13) (801.560,20) 0,00 (801.560,20)

Ζημίες μετά από πώληση θυγατρικής 0,00 (669.297,99) (669.297,99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες (Α)
(632.866,68) (732.847,95) (1.365.714,63) (694.521,34) (276.178,55) (970.699,89) (1.023.599,13) 0,00 (1.023.599,13) (801.560,20) 0,00 (801.560,20)

Κατανέμονται σε :

     -Μετόχους εταιρείας (632.866,68) (435.077,90) (1.067.944,58) (746.752,43) (185.039,63) (931.792,06) (1.023.599,13) 0,00 (1.023.599,13) (801.560,20) 0,00 (801.560,20)

     -Μετόχους μειοψηφίας 0,00 (297.770,05) (297.770,05) 52.231,09 (91.138,92) (38.907,83) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0603) (0,0414) (0,1017) (0,0711) (0,0176) (0,0887) (0,0975) 0,00 (0,0975) (0,0763) 0,00 (0,0763)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - βασικά (σε €) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
510.695,98 50.626,33 561.322,31 550.526,81 (66.753,21) 483.773,60 510.695,98 0,00 510.695,98 443.487,95 0,00 443.487,95

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόμες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Σύνολο

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες (Α)
(632.866,68) (732.847,95) (1.365.714,63) (694.521,34) (276.178,55) (970.699,89) (1.023.599,13) 0,00 (1.023.599,13) (801.560,20) 0,00 (801.560,20)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Επίδραση από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων
0,00 0,00 0,00 (2.557.138,21) 0,00 (2.557.138,21) 0,00 0,00 0,00 (2.557.138,21) 0,00 (2.557.138,21)

Aναβαλλόμενη φορολογία από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων 

παγίων στοιχείων
0,00 0,00 0,00 664.855,94 0,00 664.855,94 0,00 0,00 0,00 664.855,94 0,00 664.855,94

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  που παρουσιάζονται απευθείας στην καθαρή θέση (25.710,61) 0,00 (25.710,61) 1.046,38 (272,25) 774,13 (25.710,61) 0,00 (25.710,61) 1.046,38 0,00 1.046,38
Αναβαλλόμενη φορολογία από αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές) που παρουσιάζονται απευθείας στην 

καθαρή θέση
7.456,08 0,00 7.456,08 (272,06) 70,79 (201,27) 7.456,08 0,00 7.456,08 (272,06) 0,00 (272,06)

Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων 

στοιχείων και λοιπών αποθεματικών 
(140.792,34) 0,00 (140.792,34) 0,00 0,00 0,00 (140.792,34) 0,00 (140.792,34) 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  (συνεχιζόμενες και δαικοπείσες  

δραστηριότητες (Β)
(159.046,87) 0,00 (159.046,87) (1.891.507,95) (201,46) (1.891.709,41) (159.046,87) 0,00 (159.046,87) (1.891.507,95) 0,00 (1.891.507,95)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Α) +(Β) (συνεχιζόμενες 

και διακοπείσες δραστηριότητες)
(791.913,55) (732.847,95) (1.524.761,50) (2.586.029,29) (276.380,01) (2.862.409,30) (1.182.646,00) 0,00 (1.182.646,00) (2.693.068,15) 0,00 (2.693.068,15)

Κατανέμονται σε :

     -Μετόχους εταιρείας (791.913,55) (435.077,90) (1.226.991,45) (2.638.260,38) (185.174,61) (2.823.434,99) (1.182.646,00) 0,00 (1.182.646,00) (2.693.068,15) 0,00 (2.693.068,15)
     -Μετόχους μειοψηφίας 0,00 (297.770,05) (297.770,05) 52.231,09 (91.205,40) (38.974,31)

Όμιλος Εταιρεία 
                     i) για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0,00 € 0,00 €
                     ii) για τις ανέλεγκτες  φορολογικά χρήσεις 36.000,00 € 36.000,00 €
                     iii) λοιπές προβλέψεις  194.723,22 € 194.723,22 €

Σύνολο 230.723,22 € 230.723,22 € Όμιλος Εταιρεία 

7.456,08 7.456,08

Όμιλος Εταιρεία 

α) Έσοδα 0,00 € 0,00 €
β) Έξοδα 0,00 € 0,07 € (159.046,87) (159.046,87)
γ) Απαιτήσεις 0,00 € 0,00 €
δ) Υποχρεώσεις 0,00 € 0,00 €
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 514.812,33 € 514.812,33 €
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 € 0,00 €
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 16.833,82 € 16.833,82 €

6.   Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 31.12.2015  ήταν: Όμιλος άτομα 163, Εταιρεία άτομα 163 και αντίστοιχα την 31.12.2014 ήταν: Όμιλος άτομα  213, Εταιρεία άτομα 173.

7.   Οι πάσης φύσεως συναλλαγές ( εισροές , εκροές ) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας  χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας 

χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 , έχουν ως εξής : 

2.Αναβαλλόμενη φορολογία από αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές) που παρουσιάζονται 

απευθείας στην καθαρή θέση
3.Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας 

ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεματικών λόγω αλλαγής 

φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4334/2015.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

01.01-31.12.2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)- Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014

01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2015

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

4.   Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 40 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού / Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή / Γενική Διεύθυνση Αγοράς / Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. 

και Αθλητικών Α.Ε.   

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

2.    Για την κατάρτιση των ανωτέρω ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας 

της 31.12.2014.

3.    Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρείας και του 

Ομίλου.

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσης (α) + (β) + (γ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ. ΑΕ 045313

                                                MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ασπρόπυργος  26 Μαρτίου 2016

(1.075.237,90)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E και του Ομίλου της. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την 

εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

                                                                (δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

                                                                       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

                                      ΕΔΡΑ : Θέση Πράρι - Μουστάκι  Ασπρόπυργος Αττικής

                                            ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 89232902000 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)- Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΔΤ Ι 896919

974.751,85 (1.083.137,26) 1.062.594,47

8.    Στη λήξη της τρέχουσας  χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που να κατέχονται είτε  από την ίδια , είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις

11.  Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  ποσού -159.046,87 € του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες και τον αναβαλλόμενο φόρο τους  και την αναβαλλόμενη 

φορολογία του αποθεματικού αναπροσαρμογής και των λοιπών αποθεματικών λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% με τον Ν.4334/2015. Οι εν λόγω διαφορές παρουσιάζονται 

αναλυτικά και ανά κατηγορία διάταξης στον πίνακα που ακολουθεί. Λεπτομέρειες αναφορικά με το θέμα αυτό παρατίθενται στις σημειώσεις 18.3, 21 και 33 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

9.    Στις 12 Νοεμβρίου 2015 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην θυγατρική εταιρεία «VENMAN ABEE ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» έναντι τιμήματος 100.000,00 Ευρώ. Η εν λόγω εταιρεία (κατά την 31.12.2015) αποτελούσε την μοναδική θυγατρική που ενσωματωνόταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η 

Εταιρεία προέβη στην κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και κατά την κλειομένη χρήση 2015, λόγω της ενοποίησης των αποτελεσμάτων της παραπάνω πρώην θυγατρικής για την 

περίοδο από 01.01.2015 έως 30.09.2015, τα οποία παρουσιάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α  5 «Διακοπείσες Δραστηριότητες» προσαρμόζοντας παράλληλα και τα συγκριτικά στοιχεία της 

ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης 2014. Από την πώληση αυτή προσδιορίσθηκε ζημιά 390.732,45 Ευρώ σε επίπεδο ατομικών οικονομικών καταστάσεων και ζημιά 

669.297,99 Ευρώ σε επίπεδο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην σημειώσεις 9, 31 και 32 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Σημειώνεται ότι το γεγονός αυτό δεν επέφερε, με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.09.2015, μεταβολές στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου σε ποσοστό άνω του 25% 

(κύκλος εργασιών μείωση 21,05%, αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αύξηση κατά 5,34% και ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών μητρικής μείωση κατά 2,05%)

10.   Εκτός από την εταιρεία «VENMAN ABEE ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», πληροφορίες για τον τρόπο ενοποίησης της οποίας παρατίθενται στην σημείωση 5 των Ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων, δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις Ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση, ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη 

χρήση, ούτε υφίστανται λοιπές εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.

12.  Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 19.12.2014 έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Τρουμπούνη (ο οποίος 

για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε από μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας) και επιφυλάχθηκε να προχωρήσει σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους εν καιρώ σύμφωνα με το άρθρο 23 

του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 18 παρ.8 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΕΝΔΑΣ

 ΑΔΤ ΑΒ 634296

Σύνολο

5.  Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως : 

(140.792,34) (140.792,34)

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών, 

χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)- Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

01.01-31.12.2014

1.Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  που παρουσιάζονται απευθείας στην καθαρή θέση (25.710,61) (25.710,61)

1.    Oι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η σχέση συμμετοχής (άμεση ή έμμεση)  καθώς και η 

μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

http://www.mevaco.gr/

