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30.06.2016 31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 28.841.791,13 29.197.488,05
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 161.911,39 168.530,68
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 54.343,18 65.933,35
Αποθέματα 2.103.404,54 2.231.101,95
Απαιτήσεις από πελάτες 7.552.788,15 6.155.320,62
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.275.421,39 4.188.881,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.989.659,78 42.007.255,81
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 9.975.000,00 9.975.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 17.253.320,29 17.188.176,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 27.228.320,29 27.163.176,40
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 27.228.320,29 27.163.176,40
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.681.000,00 2.200.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.550.340,56 3.539.877,23
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.921.609,83 4.580.676,20
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.608.389,10 4.523.525,98
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 14.761.339,49 14.844.079,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 41.989.659,78 42.007.255,81

1.1-30.06.2016 1.1-30.06.2015
Κύκλος εργασιών 10.539.385,01 11.006.888,86
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.688.722,84 1.164.583,56
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 321.329,29 (48.320,95)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 114.907,46 (247.289,29)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 65.143,89 (175.154,65)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 65.143,89 (175.154,65)

     -Ιδιοκτήτες μητρικής 65.143,89 (175.154,65)
    -Δικαιώματα μειοψηφίας - -

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0062 (0,0167)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 713.905,82 470.009,02

1.1-30.06.2016 1.1-30.06.2015
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 114.907,46 (247.289,29)
Αποσβέσεις 443.997,60 608.481,09
Προβλέψεις 206.484,51 132.354,91
Συναλλαγματικές διαφορές (3.851,04) (3.025,86)

(39.776,66) (82.802,64)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 191.715,51 183.707,85

Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων 127.697,41 837.527,41
Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων (1.674.037,86) (1.480.044,63)
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.750.565,75 613.259,59
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (195.698,72) (192.812,87)
Καταβεβλημένοι φόροι (1.000,00) (1.000,00)

921.003,96  368.355,56 
Επενδυτικές δραστηριότητες , ,
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (81.681,39) (281.618,74)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων - 3.700,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 3.983,21 9.105,02 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 650.000,00 1.630.000,00
Εξοφλήσεις δανείων (1.828.066,37) (1.592.935,91)
Μερίσματα πληρωθέντα - (15,00)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.511.543,39 1.445.043,43
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου 2.164,52 2.697,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.178.947,32 1.584.331,61

30/6/2016 30/6/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 27.163.176,40 28.345.822,40
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 65.143,89 (175.154,65)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2016 και 30.06.2015 αντίστοιχα) 27.228.320,29 28.170.667,75

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

Σύνολο 230.723,22 €

Εταιρεία 
                     α)  Έσοδα 0,00 €
                     β)  Έξοδα 0,00 €
                     γ) Απαιτήσεις 0,00 €
                     δ) Υποχρεώσεις 0,00 €
                     ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 258.424,74 €
                    στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 €
                     ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 25.973,33 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                                                  Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΕΝΔΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 045313                                                                                                  ΑΔΤ ΑΒ 634296 ΑΔΤ Ι 896919

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8. Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί και αναφέρεται επίσης με αναλυτικό τρόπο και στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015, στις 12 Νοεμβρίου 2015 η Εταιρεία προχώρησε στην
πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην θυγατρική της εταιρεία «VENMAN ABEE ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η οποία και αποτελούσε την μοναδική θυγατρική
που ενσωματωνόταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Συνέπεια της συγκεκριμένης πώλησης, κατά την 31.12.2015, η Εταιρεία προέβη στην κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσων
προκειμένου να παρουσιασθούν σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες δραστηριότητες», τα
αποτέλεσματα της παραπάνω πρώην θυγατρικής για την περίοδο από 01.01.2015 έως 30.09.2015. Από την πώληση αυτή προσδιορίσθηκε ζημιά 390.732,45 Ευρώ. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα
ανωτέρω παρατίθενται στην Σημείωση 5.25 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και στην Σημείωση 31 των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015. Μετά από την
ως άνω πώληση η Εταιρία δεν κατέχει οιαδήποτε άλλη επένδυση σε θυγατρική εταιρεία και ως εκ τούτου δεν συντάσσονται πλέον ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Ασπρόπυργος  16 Σεπτεμβρίου 2016

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες    (α) 

(77.698,18)

136.590,93 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (334.760,59)

(268.813,72)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     (γ) (1.178.066,37) 37.049,09 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες     (β) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

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

Πλέον/μείον : Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:  

η η γ ρ , γγ , ρ ξ

                                                MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                              ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 89232902000 

                                      ΕΔΡΑ : Θέση Πράρι - Μουστάκι,  Ασπρόπυργος Αττικής
                                                                       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

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 (Εκδότης). Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου
αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

1.     Για την κατάρτιση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρείας της χρήσης 2015.

7.       Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.6.2016)  η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

6.    Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές ,εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης ( 1.1.2016 ) καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη
της τρέχουσας περιόδου (30.6.2016), που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24,  έχουν ως εξής: 

2.     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 .

3.        Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5.21 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.

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

5.    Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.6.2016 ήταν άτομα 170, ενώ την 30.6.2015 ήταν άτομα 164.

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ


