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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖ -ΔΜΜΔΖ ΜΔΘΟΓΟ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/12/2012 31/12/2011

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.234.641,61 1.373.144,55 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.380,27 1.061,36 Κέξδε πξν θόξωλ -60.425,06 -619.742,13

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 162.898,68 171.828,64 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζέκαηα 1.302.743,86 1.199.442,20 Απνζβέζεηο 235.357,13 259.281,32

Απαηηήζεηο από πειάηεο 2.716.296,77 3.714.296,13 Πξνβιέςεηο 283.146,00 373.035,11

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 559.174,01 603.593,56 Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε & δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 950,89 0,00

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 5.977.135,20 7.063.366,44 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ -47.580,76 -49.352,63

Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 234.599,53 222.963,09

ΊΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

Μεηνρηθό Κεθάιαην 540.000,00 540.000,00 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -111.301,02 -132.521,55

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 377.016,08 450.850,23 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 802.925,55 -215.005,77

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (α) 917.016,08 990.850,23 (Μείσζε) / αύμεζε βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ πιήλ ηξαπεδώλ -251.033,78 546.783,24

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 0,00 32.117,64 (Μείσζε)/Αύμεζε κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ παζεηηθνύ (είζπξαμε επηρνξήγεζεο) 10.357,60 -335,38

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 197.831,91 246.026,48 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ από θόξνπο -57.465,26 420.400,21

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 2.880.234,27 2.969.727,47 Μείνλ:

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 1.508.104,78 2.213.539,26 Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -234.727,40 -223.455,43

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 473.948,16 611.105,36 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -4.479,12 -53.059,73

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 5.060.119,12 6.072.516,21 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     (α) 800.324,30 528.990,35 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (α) + (β) 5.977.135,20 7.063.366,44 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -99.711,17 -97.458,02

 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 7.467,15 0,00

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  Σόθνη εηζπξαρζέληεο 127,87 492,34

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     (β) -92.116,15 -96.965,68

πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

Κύθινο εξγαζηώλ 7.047.879,41 6.335.719,76 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηο

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 891.023,59 508.619,39 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 4.931.366,34 4.725.092,89

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ,ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 409.531,60 -136.613,27 Δμνθιήζεηο ηξαπεδηθώλ δαλείσλ -5.668.918,46 -5.179.492,17

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ,ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 174.174,47 -395.894,59 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     (γ) -737.552,12 -454.399,28

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -60.425,06 -619.742,13

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α) -73.834,15 -502.727,28 Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) -29.343,97 -22.374,61

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (β) 0,00 0,00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 144.593,27 166.967,88
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) (α) + (β) -73.834,15 -502.727,28 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 115.249,30 144.593,27 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 1. ηελ θιεηόκελε ρξήζε δελ ζεκεηώζεθαλ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη εθηηκήζεηο, δηόξζσζε ινγηζηηθνύ ιάζνπο ή αλαηαμηλνκήζεηο 

ποσά εκφρασμένα σε (€)     θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

31/12/2012 31/12/2011 2. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην

Καζαξή ζέζε έλαξμεο ρξήζεσο (1/1/2012 θαη 1/1/2011 αληίζηνηρα) 990.850,23 1.493.577,51      Αζελώλ "ΜEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ AΒΔE" κε έδξα ηελ Διιάδα, κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 67% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαη

Κέξδε (δεκηέο) ηεο ρξήζεσο κεηά από θόξνπο -73.834,15 -502.727,28      ελζσκαηώλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.

Καζαξή ζέζε ιήμεο ρξήζεσο (31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα) 917.016,08 990.850,23 3. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο παξηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 6.21 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

4. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο  δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ  ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ

     Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.

5. Δηδηθόηεξα ηα πνζά ησλ πξνβιεςεσλ πνπ έρνπλ  δηελεξγεζεί αλαιύνληαη σο εμήο:

    α) Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο - επίδηθνπο πειάηεο 912.755,51

Θεζζαινλίθε, 22 Μαξηίνπ 2013     β) Πξόβιεςε γηα Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 34.000,00

    γ) Πξόβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνύ 9.710,77

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ          ύλνιν Πξνβιέςεσλ 956.466,28

6. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο  θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ήηαλ 38 θαη 40 άηνκα αληίζηνηρα.

7.  Σα πνζά ησλ αγνξώλ \ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο από θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο

      θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ ππνρξεώζεσλ \ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο εκθαλίδνληαη 

      ζηνλ αθόινπζν πίλαθα :

 ΚΗΟΠΔΛΖ ΗΟΡΓΑΝΖ ΚΗΟΠΔΛΖ ΒΔΝΟ       α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 23.359,95

 Α.Γ.Σ.  ΑΑ 250675 Α.Γ.Σ. ΑΕ 678961       β) Αγνξέο παγίσλ, αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 24.460,22

γ) Λνηπέο δαπάλεο 65.080,24

δ) Απαηηήζεηο 19.087,14

ΓΗΑ ΣΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ       ε) Τπνρξεώζεηο 291.491,09

      ζη) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 63.224,24

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 22.443,00

8. Η εηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.

9. ηελ θιεηόκελε ρξήζε δελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ηεο εηαηξείαο.

ΣΑΣΑΛΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 10. ηα πάγηα ηεο εηαηξείαο νπδέλ εκπξάγκαην βάξνο πθίζηαηαη.  

        Α.Γ.T. ΑΔ 640763 11. Με ηελ από 30/6/2012 απόθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ζπκπιεξώζεθε ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο κε ηε ιέμε «ΔΙΓΩΝ»

      θαη ηξνπνπνηήζεθε ζπλαθόινπζα ζε VENMAN ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ & ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ. 

      Η ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαζηηθνύ ηεο ζπγαηξηθήο δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ (ηΑΔ, ΔΠΔ θαη ΓΔΜΗ) ζην θύιιν κε αξηζκό 10613/1.10.2012.

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο VENMAN A.B.E.E. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή 
επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ  ηεο εηαηξίαο www.mevaco.gr, όπνπ αλαξηώληαη  νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ Νόκηκνπ Διεγθηή. 

http://www.mevaco.gr/

