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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ -ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2011 31/12/2010

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.373.144,55 1.540.180,81 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.061,36 1.689,78 Κέρδη προ φόρων -619.742,13 22.647,56 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 171.828,64 41.813,80 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποθέματα 1.199.442,20 1.058.921,29 Αποσβέσεις 259.281,32 274.681,63

Απαιτήσεις από πελάτες 3.714.296,13 4.060.970,64 Προβλέψεις 373.035,11 190.937,57

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 603.593,56 701.941,69 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 (3.894,39)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.063.366,44 7.405.518,01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων (49.352,63) (49.352,63)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 222.963,09 160.785,58

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

λειτουργικές δραστηριότητες:  

Μετοχικό Κεφάλαιο 540.000,00 540.000,00 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (132.521,55) (228.313,27)

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 450.850,23 953.577,50 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (215.005,77) (424.403,37)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 990.850,23 1.493.577,50 (Μείωση) / αύξηση βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων πλήν τραπεζών 546.783,24 506.926,08 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 32.117,64 138.627,45 (Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη επιχορήγησης) (335,38) (4.384,29)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 246.026,48 285.064,70 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων από φόρους 420.400,21 (22.861,36)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.213.539,26 2.561.428,73 Μείον:

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.580.832,83 2.926.819,63 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (223.455,43) (173.102,12)

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 6.072.516,21 5.911.940,51 Καταβεβλημένοι φόροι (53.059,73) (116.753,82)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες     (α) 528.990,35 132.913,17 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 7.063.366,44 7.405.518,01

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (97.458,02) (248.601,04)

 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 15.600,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  Αύξηση (μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 0,00 (465,00)

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) Τόκοι εισπραχθέντες 492,34 12.316,54

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες     (β) (96.965,68) (221.149,50)

Κύκλος εργασιών 6.335.719,76 6.727.460,63

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 508.619,39 853.730,62 Χρηματοδοτικές δραστηριότητς

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (136.613,27) 458.896,09 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.725.092,89 5.435.440,00 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (395.894,59) 184.214,46 Εξοφλήσεις τραπεζικών δανείων (5.179.492,17) (5.233.371,78)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (619.742,13) 22.647,56 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     (γ) (454.399,28) 202.068,22 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) (502.727,28) (77.570,82)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 0,00 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -22.374,61 113.831,89 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) (502.727,28) (77.570,82) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 166.967,88 53.136,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 144.593,27 166.967,88 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ποσά εκφρασμένα σε (€) 1. Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις 

31/12/2011 31/12/2010     κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 1.493.577,50 1.571.148,32 2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο

Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους -502.727,28 (77.570,82)      Αθηνών "ΜEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ AΒΕE" με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα) 990.850,23 1.493.577,50      ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

3.  H εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά  για τη χρήση 2010. Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο από την 

     ελεγκτική εταιρία Grant Thornton που προβλέπεται από τις διατάξεις του  άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.

4. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν  σημαντική επίπτωση στην

     Οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 5. Ειδικότερα τα ποσά των προβλεψεων που έχουν  διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:

    α) Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες 629.609,51

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     β) Πρόβλεψη για Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 34.000,00

    γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 10.324,58

         Σύνολο Προβλέψεων 673.934,09

6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας  και της προηγούμενης χρήσης ήταν 40 και 43 άτομα αντίστοιχα.

7.  Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης

 ΚΙΟΠΕΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΙΟΠΕΛΗΣ ΒΕΝΟΣ       καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται 

 Α.Δ.Τ.  ΑΑ 250675 Α.Δ.Τ. ΑΖ 678961       στον ακόλουθο πίνακα :

      α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 24.081,60

      β) Αγορές παγίων, αγαθών και υπηρεσιών 53.571,76

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ γ) Λοιπές δαπάνες 9.835,00

      δ) Υποχρεώσεις 237.229,13

      ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 72.982,27

στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 13.700,00

8. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.

        Α.Δ.T. ΑΕ 640763 10. Στα πάγια της εταιρείας ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.  

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της VENMAN A.B.E.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου  της εταιρίας www.mevaco.gr, όπου αναρτώνται  οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του Νόμιμου Ελεγκτή. 

http://www.mevaco.gr/

