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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ -ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2014 31/12/2013

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 857.638,48 1.074.986,93 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 635,02 1.326,18 Κέρδη προ φόρων -143.503,36 112.441,71
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 234.462,42 179.933,47 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποθέματα 1.195.984,97 1.430.891,50 Αποσβέσεις 143.941,63 210.108,46
Απαιτήσεις από πελάτες 1.881.527,85 2.299.462,86 Προβλέψεις 53.024,84 37.614,09
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 338.098,92 173.672,03 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -44.373,79 1.496,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.508.347,66 5.160.272,97 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων -56.016,30 -43.948,13

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 145.861,06 161.769,75

Ί∆ΙΑ 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 234.906,53 -128.147,64
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 362.333,46 480.437,46 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 121.749,96 795.624,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 902.333,46 1.020.437,46 (Μείωση) / αύξηση βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων πλήν τραπεζών -129.868,29 -834.221,74

(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη επιχορήγησης) -12.153,21 -2.521,84
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 117.754,91 169.772,18 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -13.957,54 49.440,17
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 2.096.021,10 2.157.258,85 Μείον: 370,93 -10.022,22
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.178.319,13 1.401.672,83 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα -145.861,06 -161.769,75
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 213.919,06 411.131,65 Καταβεβλημένοι φόροι -16.139,54 -7.783,68
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.606.014,20 4.139.835,51 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες     (α) 137.981,86 180.080,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 4.508.347,66 5.160.272,98 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -69.970,91 -60.068,71

 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 176.142,27 4.701,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  Τόκοι εισπραχθέντες -28.698,88 1.746,00
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες     (β) 77.472,48 -53.621,71
Συνεχιζόμενες ∆ραστηριότητες 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013
Κύκλος εργασιών 5.481.140,11 6.243.573,60 Χρηματοδοτικές δραστηριότητς
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 417.871,12 764.178,42 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.490.300,00 3.973.950,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 147.539,11 485.258,30 Εξοφλήσεις τραπεζικών δανείων -3.713.653,70 -4.080.381,95
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.597,48 275.149,84 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     (γ) -223.353,70 -106.431,95

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -143.503,36 112.441,71
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) -117.902,53 118.102,01 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -7.899,36 20.026,70
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 135.276,01 115.249,30
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) -117.902,53 118.102,01 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 127.376,65 135.276,01 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε (€)

31/12/2014 31/12/2013
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα) 1.020.437,46 902.705,14 1. Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους.
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης -201,46 -369,69
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους -117.902,53 118.102,01
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) 902.333,47 1.020.437,46 2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο

     Αθηνών "ΜEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ AΒΕE" με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και
     ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.21 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων.
4. ∆εν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν  σημαντική επίπτωση στην
     Οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
5. Ειδικότερα τα ποσά των προβλεψεων που έχουν  διενεργηθεί αναλύονται ως εξής: 2014 2013

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2015                   α) Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες 871.017,12 952.929,30
                  β) Πρόβλεψη για Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 34.000,00 34.000,00

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 29.598,20 25.599,17
                                             Σύνολο Προβλέψεων 934.615,32 1.012.528,47
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας  και της προηγούμενης χρήσης ήταν 40 και 35 άτομα αντίστοιχα.
7.  Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης
      καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται 

 ΚΙΟΠΕΛΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       στον ακόλουθο πίνακα : 2014 2013
 Α.∆.Τ.  ΑΑ 250675 Α.∆.T. ΑΕ 640763                α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 342.396,67 7.429,70

               β) Αγορές παγίων, αγαθών και υπηρεσιών 2.000,00 4.056,40
               γ) Λοιπές δαπάνες 60.298,18 65.723,56

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ                δ) Απαιτήσεις 0,00 19.087,14
               ε) Υποχρεώσεις 111.098,62 233.858,45
               στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 60.044,20 65.723,56
               ζ)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της ∆ιοίκησης 18.817,88 28.114,81
8. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

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


