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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Το παρόν Ετήσιο Δελτίο της MEVACO ΑΕ για το έτος 2006, απεικονίζει λεπτομερώς την εξέλιξη της 

Εταιρίας μας στους άξονες δραστηριοποίησής της  κατά το τελευταίο έτος, και εμπεριέχει όλες τις 

πληροφορίες για την γενικότερη πορεία των εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου, η οποία πορεία κατά 

την χρήση 2006 όπως έχει ήδη γίνει γνωστό μέσω της δημοσίευσης  των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική.  

Η MEVACO ΑΕ είναι μια πρωτοπόρος Βιομηχανική Εταιρία στον χώρο της παραγωγής μεταλλικών 

προϊόντων με αντικείμενο την παραγωγή και κατασκευή του μεταλλικού μέρους προϊόντων πάσης φύσεως 

ή και ολοκληρωμένων προϊόντων με βάση, τα σχέδια, τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του τελικού  

πελάτη. Η Εταιρία είναι εγκατεστημένη σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις επιφανείας 78.300 τ.μ. στην 

βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, όπου και διαθέτει περίπου 13.400 τ.μ. στεγασμένους  βιομηχανικούς 

χώρους καθώς και υπερσύγχρονο και πρωτοποριακό μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Η υγιής οικονομική διάρθρωση, η σταθερή πορεία αύξησης του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών 

κερδών, καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, οικοπεδικές και κτιριακές 

εγκαταστάσεις  που διακρίνουν την Εταιρία από την ίδρυση της, επιτρέπουν σε αυτήν να βρίσκεται σε 

ιδιαίτερα θετική και αναπτυξιακή  τροχιά. 

Το έτος 2006 ήταν μια ιδιαίτερα αποδοτική και επιτυχής χρονιά για την MEVACO. Τα αποτελέσματα 

υπερέβησαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις  της Διοίκησης , καταγράφοντας νέα υψηλά επίπεδα ,τόσο για την 

μητρική Εταιρία όσο και για τον Όμιλο. 

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 24,8 εκ. € (αύξηση 41,78 % σε σχέση με την 

αντίστοιχη χρήση 2005) και της Εταιρίας σε 21,41 εκ. € (αύξηση 41,98 % σε σχέση με την αντίστοιχη 

χρήση 2005 ) ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε 3,13 εκ. € (αύξηση 114,67 % σε σχέση με την 

αντίστοιχη χρήση 2005) και  3,18  εκ. €  αντίστοιχα (αύξηση 94,70  % σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 

2005 ). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν νέα υψηλά επίπεδα για την μητρική Εταιρία και για τον Όμιλο 

όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και τα μετά φόρων κέρδη. Το 2006, απετέλεσε αναμενόμενη συνέχεια 

των προηγουμένων ετών καθώς και μία επιβεβαίωση των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης που 

επικεντρώνονται κυρίως στον τομέα των επενδύσεων και στην διεύρυνση του πελατολογίου της Εταιρίας 

τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Η ΜΕVACO στην διάρκεια της χρήσης αυτής (2006) κατόρθωσε να κάνει εντονότερη την παρουσία της σε 

νέους τομείς δραστηριότητας (outdoor advertising, αεροπορικό υλικό, εξοπλισμό πρατηρίων υγρών 

καυσίμων) οι οποίοι παρουσιάζουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προοπτικές ανάπτυξης.  

Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη υφισταμένων δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει , 

η Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2006 σημείωσε σημαντικότατη αύξηση πωλήσεων σε τομείς όπως: οι 

οικιακές συσκευές, η  επαγγελματική ψύξη και τα έργα υποδομής (κυρίως υπόγειες σήραγγες). 

Επίσης, συνεχίσθηκε και η σταδιακή καθιέρωση σε αγορές του εξωτερικού (κυρίως Ρουμανία, Πολωνία, 

Ρωσία, Ισπανία). Η διείσδυση των προϊόντων της Εταιρίας στις συγκεκριμένες αγορές αποδεικνύει την 

ποιοτική διαφοροποίηση και υπεροχή των προϊόντων της Εταιρίας αλλά και ευρύτερα την 

ανταγωνιστικότητά της και την περαιτέρω προοπτική επέκτασής της .  

Η εταιρία συνέχισε να επενδύει σημαντικά ποσά σε μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, 

αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αυτοματοποίηση της παραγωγής με σταδιακή χρήση ρομποτικών 

συστημάτων. Ήδη η ΜΕVACO έχει εξελιχθεί σε μια πρότυπη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανική 
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μονάδα, από τις μεγαλύτερες στο είδος της σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με δυνατότητα ενασχόλησης με 

ευρύτατη ποικιλία κατασκευών πάσης φύσεως και άμεσης ανταπόκρισης στις μεταβολές της ζήτησης των 

πελατών. Αποτέλεσμα της μη εξάρτησής  της από συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων και της ευελιξίας που 

διαθέτει ,  είναι η συνεχής διείσδυσή της σε νέες δραστηριότητες, και η διαρκώς αυξανόμενη θέση της 

στην αγορά. 

Σε ότι αφορά την MEVACO Βορείου Ελλάδος μετά την μετεγκατάσταση και ολοκλήρωση του πρώτου 

κύκλου επενδύσεων της , επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες της Διοίκησης για την σημαντική ώθηση της 

δραστηριότητάς της , γεγονός που απεικονίζεται στα αποτελέσματα της .(Κύκλος εργασιών 3,4 εκ. € -

αύξηση 39,63% σε σχέση με το 2005- και κέρδη προ φόρων 229,7 χιλ. € σε σχέση με ζημιές 72,5 χιλ. €). 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Με βάση τα προαναφερθέντα θετικά στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη 

αφενός μεν την εν γένει χρηματοοικονομική κατάσταση και αφετέρου το εν εξελίξει επενδυτικό 

πρόγραμμα της Εταιρίας, προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 1.470.000  που αντιστοιχεί σε ποσό € 0,14 ανά μετοχή, ήτοι 

ποσό διπλάσιο σε σχέση με το διανεμηθέν μέρισμα κατά την προηγούμενη χρήση . 

Κατά το τρέχον έτος 2007 οι εκτιμήσεις της διοίκησης της Εταιρίας παραμένουν μέχρι σήμερα θετικές.  

Ειδικότερα , η Εταιρία και ο Όμιλος, μετά την κατακόρυφη αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών τους όσο 

και των κερδών τους τα τρία τελευταία χρόνια (αύξηση κύκλου εργασιών κατά 85%  και 60% αντίστοιχα 

και των κερδών προ φόρων 149%  και 82% αντίστοιχα), στοχεύει στο 2007 στη σταθεροποίηση των 

μεγεθών τους στα τρέχοντα επίπεδα , έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση, σχεδιασμός και 

ανάπτυξη νέων οργανωτικών σχημάτων και υποδομών που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανοδική πορεία 

με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. Παράλληλα με την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής η 

διοίκηση σχεδιάζει τη νέα της επενδυτική πολιτική που θα της επιτρέψει την συνέχιση της ανοδικής 

πορείας της για την επόμενη πενταετία. 

Η επενδυτική πολιτική εντάσσεται στο γενικότερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10εκ.€ μέρος του , εκ 4 

εκ. € υλοποιήθηκε μέσα στο 2006 κυρίως με προμήθεια νέου υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Ο σχεδιασμός προβλέπει ,για την τρέχουσα περίοδο αλλά και για το 2008 , το επενδυτικό πρόγραμμα να 

επικεντρωθεί στις κτιριακές επεκτάσεις κατά κύριο λόγο, γεγονός που θα επιτρέψει την αναδιάρθρωση της 

τεχνικής υποδομής με στόχο πάντα την αύξηση της παραγωγικότητας και της παραγωγής αφενός και 

αφετέρου τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής με στόχο την παραγωγή νέων κατηγοριών προϊόντων. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας είναι πεπεισμένη ότι η ισχυρή παραγωγική, λειτουργική και εμπορική βάση που 

έχει δημιουργήσει η Εταιρία τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τη σταθερή προσήλωση της σε 

συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους αλλά και την τεχνογνωσία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  που 

έχει η Εταιρία σε σχέση με τον ανταγωνισμό, , παρέχουν τη βεβαιότητα για την συνέχιση και ενδυνάμωση 

της μέχρι σήμερα σταθερής αναπτυξιακής της πορείας προς όφελος των πελατών, των συνεργατών και 

των μετόχων της.   

Με εκτίμηση, 

Δημήτριος Κωστόπουλος 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο παρατίθενται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα στους 

μετόχους της Εταιρίας και γενικότερα στους επενδυτές και στους συμβούλους τους, για να εκτιμήσουν 

σωστά την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την εν γένει δραστηριότητα της Ανώνυμης 

Εταιρίας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» (στο εξής η «Εταιρία» ή «MEVACO»). 

Η σύνταξή του έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών 

πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 5/204/14-11-2000 (όπως αυτή τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/232/15.02.2006 του 

ΔΣ). 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: 

 Ο κ. Κωστόπουλος Δημήτριος του Αλεξίου, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός  

Ρήγα Φεραίου 8. 

 Ο κ. Δελένδας Σπυρίδων του Νικολάου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος 

Παπάγου Αττικής , οδός Βλαχάβα 37. 

 Ο κ. Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου, Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος του Δ.Σ., κάτοικος  Άνω 

Πεύκης Αττικής , οδός Μάρκου Μπότσαρη 30. 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες: 

 Στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300, Υπεύθυνος Επενδυτικών 

Σχέσεων: Θ. Πάλλης, τηλ. 210-5596623-31 / fax 210-5596632-3. 

 Στο τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση 

info@mevaco.gr 

 Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην διεύθυνση www.mevaco.gr. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Ο έλεγχος της χρήσης 2006 διενεργήθηκε από τον Τακτικό 

Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή κ. Θεόδωρο Παπαηλιού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641), της Εταιρίας «ΣΟΛ ΑΕΟΕ», με 

Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Τριμπόνια Παναγιώτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941), της Εταιρίας «ΣΟΛ ΑΕΟΕ».  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005 (31.12.2005) με τακτικό φορολογικό 

έλεγχο. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών έκριναν τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα της 

Εταιρίας ακριβή, ειλικρινή και οριστικά.  

Όσον αφορά στις θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες:  

• Η Εταιρία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2002. 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνεται πλέον στις καταστάσεις του Ομίλου, η εταιρία «MEVATANCO 

ELECTRONICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

mailto:info@mevaco.gr
http://www.mevaco.gr/
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ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», στην οποία η MEVACO συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 51% καθώς σύμφωνα με την 

από 22 Αυγούστου 2006 ομόφωνη απόφαση της καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της αποφασίσθηκε η λύση της και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Σε σχέση με την εν λόγω τελευταία υπό 

εκκαθάριση εταιρία πρέπει επίσης να σημειωθεί  ότι με την με αριθμό πρωτοκόλλου  4054/13.9.2006 

απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής/Διεύθυνση  Εμπορίου και Τουρισμού/Τμήμα ΑΕ, 

καταχωρήθηκε  στο ΜΑΕ  η ως άνω από 22 Αυγούστου 2006 ομόφωνη απόφαση της καθολικής Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Ο αρχικός ισολογισμός εκκαθάρισης της 13.9.2006 (1.1-

13.9.2006) δημοσιεύθηκε νομίμως στις Εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ», «ΛΟΓΟΣ» και «ΘΡΙΑΣΙΟ» και αναρτήθηκε 

στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας (www.mevaco.gr). Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί. 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η  Εταιρία ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ Ίδρυσης, τ. ΑΕ και ΕΠΕ  6521/ 1993, Α.Φ.Μ. 094419148) 

προερχόμενη από τη συγχώνευση των εταιριών (α)  ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. με 

διακριτικό τίτλο MEVACO E.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1971 με αντικείμενο την κατασκευή αεροφυλακίων 

αεροσυμπιεστών και πάσης φύσεως μεταλλικών εξαρτημάτων και (β) Δ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ΜΕΚΑΤ Ο.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1986 με αντικείμενο την κατασκευή 

μεταλλικών εξαρτημάτων με εξειδίκευση στη θέρμανση. 

Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 30029/06/Β/93/12 με την 

ακριβή επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το 

διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» Η έδρα της είναι στον Ασπρόπυργο Αττικής στη θέση Πράρι Μουστάκι 

(Λεωφ. ΝΑΤΟ), Τ.Κ. 19300 και η διάρκειά της ορίζεται πεντηκονταετής και συγκεκριμένα μέχρι την 31 

Δεκεμβρίου του έτους 2043. 

Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 

26.6.2003 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (ΦΕΚ 10633/25.8.04 τ. 

ΑΕ και ΕΠΕ), είναι:  

1. Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών και μηχανουργικών ειδών και εν γένει 

ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών και εξαρτημάτων αυτών. 

2. Η διενέργεια εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου μεταλλικών μηχανουργικών ειδών και εν γένει 

ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών και εξαρτημάτων. 

3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εξωτερικού με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.  

4. Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας (μηχανουργικής, 

ηλεκτρομηχανολογικής ή μη) για την αναβάθμιση και περαιτέρω εξέλιξη των παραγομένων και 

εμπορευομένων προϊόντων.  

Προς επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρία μπορεί : 

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο . 

β) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση 

επιχειρήσεις με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό. 

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό για 

λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη. 

ε) να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και με οιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό οργανισμό (εντός του υφισταμένου εκ του Νόμου 

επιτρεπτού πλαισίου) εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται 

αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.  

στ) να διεξάγει οιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς 

τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη 

ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.   

Το έτος 1999, η Εταιρία εισήγαγε τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Στα τέλη του 1999 η ΜEVACO προχώρησε στην επέκταση των βιομηχανικών χώρων της με την 

κατασκευή, του νέου βιομηχανοστασίου και έχει επέκτεινε την παραγωγική της δραστηριότητα. Τον 

Οκτώβριο 1999, και τον Μάρτιο 2000 η Εταιρία προέβη στην αγορά όμορων οικοπέδων στην ΒΙΠΕ 

Ασπροπύργου συνολικής εκτάσεως 20 στρεμμάτων. 

Το έτος 2001 ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποθήκης λαμαρίνας και επεκτάθηκε το υπάρχον βιομηχανικό 

κτίριο με σκοπό την διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας της Εταιρίας με την ορθολογικότερη 
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αποθήκευση των πρώτων υλών. Αγοράστηκε επίσης όμορο των υπαρχουσών εγκαταστάσεων οικόπεδο, 

επιφάνειας 6.814 τ.μ. στην ΒΙΠΕ Ασπροπύργου. 

Μετά από την ανωτέρω αγορά η συνολική οικοπεδική έκταση της Εταιρίας ανέρχεται σε 78.327,19 τ.μ. με 

13.379,08 τ.μ. στεγασμένους βιομηχανικούς χώρους και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η 

Εταιρία διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις, η οποία ανανεώθηκε την 14η 

Νοεμβρίου 2003 για χρονική διάρκεια έξι (6) ετών (Αρ. Αδείας: 3287/Φ.14 ΑΣΠΡ 3608, Αρχή: Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, Διεύθυνση Βιομηχανικού και Ορυκτού Πλούτου).  

Το έτος 2001 εξαγοράσθηκε η  Εταιρία Ε.Σ.Σ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία μετονομάστηκε σε MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με στόχο την δημιουργία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πυρήνα για την εξέλιξη 

αντίστοιχης παραγωγικής μονάδας στην εντόνως αναπτυσσόμενη αγορά της Βόρειας Ελλάδας. Το ποσοστό 

συμμετοχής της MEVACO ανέρχεται σε 67%. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την δημιουργία της 

μονάδας αυτής ανήλθε 813.438,00€.  

Το ίδιο έτος δημιουργήθηκε ένα νέο εταιρικό σχήμα με την RS POWER, με αντικείμενο την εισαγωγή, 

αναβάθμιση και εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Η νέα Εταιρία ονομάσθηκε 

MEVAPOWER A.E., με το ποσοστό συμμετοχής της MEVACO να ανέρχεται αρχικά σε 51,08%, το οποίο εν 

συνεχεία μειώθηκε σε 35,09%. Το 2005 η MEVACO το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού συμμετοχής 

της αντί συνολικού τιμήματος  € 210.227,50.  

Το έτος 2002 συστάθηκε η Εταιρία MEVATANCO Electronics A.E., με την συμμετοχή και της ΤΑΝCO 

Electronics ΑΕ. Η νέα Εταιρία έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή ηλεκτρονικών 

πινακίδων (πινάκων μεταβλητών μηνυμάτων) για αθλητικές εγκαταστάσεις, οδικά και λοιπά 

συγκοινωνιακά δίκτυα, καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων. Το ποσοστό συμμετοχής της 

MEVACO στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 51%.  

Το έτος 2003 ολοκληρώθηκε επενδυτικό πρόγραμμα επέκτασης των βιομηχανικών και αποθηκευτικών 

χώρων της, κατασκευής των νέων γραφείων της και της μετεγκατάστασης των διοικητικών και τεχνικών 

υπηρεσιών στις νέες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση 

μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας.  

Το έτος 2004 αυξήθηκε σημαντικά η εξαγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας, σύμφωνα με τον στόχο και 

την στρατηγική της διοίκησης. και πραγματοποιήθηκαν νέες σημαντικές επενδύσεις σε μηχανολογικό 

εξοπλισμό (μηχανήματα Laser και Punching τελευταίας γενιάς με αυτόματη τροφοδοσία πρώτης ύλης και 

σημαντικά υψηλότερης ταχύτητας και ποιότητας παραγωγής, και ανυψωτικά μεταφορικά μέσα με σκοπό 

τη μείωση του χρόνου εσωτερικών μεταφορών και φορτώσεων). Παράλληλα τέθηκε σε εφαρμογή και η 

χρήση φυσικού αερίου από την Εταιρία. 

Το έτος 2005 αυξήθηκε σημαντικά ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας σε € 15,08 εκ. (αύξηση 30,5%) τα 

κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων στα  € 3,23 εκ. (αύξηση 28,8%),  και 

τα κέρδη μετά από φόρους σε  € 1,63 εκ. ευρώ (αύξηση 75,8%) και παράλληλα η Εταιρία κατόρθωσε να 

κάνει εντονότερη την παρουσία της σε νέους τομείς δραστηριότητας. Οι τομείς αυτοί αφορούν κυρίως 

διαφήμιση δρόμου (outdoor advertising), αεροπορικό υλικό, καθώς και εξοπλισμό πρατηρίων υγρών 

καυσίμων με κατευθείαν συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες πετρελαιοειδών και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 

προοπτικές ανάπτυξης. Περαιτέρω η Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2005 σημείωσε σημαντικότατη αύξηση 

πωλήσεων σε τομείς υφισταμένων δραστηριοτήτων όπως: οι οικιακές συσκευές (household appliances), 

αύξηση 36%, η  επαγγελματική ψύξη (commercial refrigeration) αύξηση 214% και των έργων υποδομής 

(κυρίως υπόγειες σήραγγες), αύξηση 30%, και τέλος η Εταιρία συνέχισε να επενδύει σημαντικά ποσά σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, γεγονός που θα επιτρέψει τον περαιτέρω 

εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δραστηριότητας της, ενισχύοντας περαιτέρω τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

οικονομικά στοιχεία της. Στα πλαίσια αυτά βρίσκεται σε εξέλιξη επένδυση ύψους 4 εκ. ευρώ που έχει 
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υποβληθεί προς ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Δράση 2.5.3) και 1,2 εκ. ευρώ 

στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βιομηχανική Υπεργολαβία» (Δράση 2.7.3). 

 

Τα σημαντικότερα σημεία –ορόσημα της χρήσεως 2006 για την Εταιρία και τον Όμιλο ήταν τα 

ακόλουθα :  

• Η υλοποίηση από την Εταιρία επενδύσεων ύψους 4 εκ. ευρώ που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» , Δράση 2.5.3 οι οποίες εντός της ιδίας χρήσης απέδωσαν 

περισσότερα από τα αναμενόμενα και συνέβαλαν σε μέγιστο βαθμό στην επίτευξη των αποτελεσμάτων 

της χρήσης. Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του γενικότερου επενδυτικού 

προγράμματος ύψους 10 εκ. ευρώ 

• Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων της Εταιρίας κυρίως στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης 

(147%) αλλά και στους κλάδους των οικιακών συσκευών  (12%) και της διαφήμισης δρόμου (outdoor 

advertising) ( 42%). 

• Η αύξηση των πωλήσεων στον τομέα των εξαγωγών σε επίπεδο Ομίλου κατά 10,46% και στην Εταιρία 

κατά 12,19%. Η αύξηση αυτή οποία αποτελεί ένα ενθαρρυντικό επίτευγμα, δεδομένου ότι οι εξαγωγές 

αποτελούν τον στρατηγικό στόχο της διοίκησης για  την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας και του 

Ομίλου. 

• Το αποτέλεσμα του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρίας απεικονίζεται και στα οικονομικά μεγέθη του 

Ομίλου  . Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε το 2006, σε 24,8 εκ., τα κέρδη προ 

φόρων χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 5,78 εκ. τα δε κέρδη μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,13 εκ ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν νέα 

υψηλά επίπεδα τόσο για την μητρική Εταιρία όσο και για τον Όμιλο.   

• Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μετά από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Ιουνίου 2006, κατά το ποσό των 1.575.000 Ευρώ με 

κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού «Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων». Η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2006 και πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη 

αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,45 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση, 

το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6.300.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 

10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,60 Ευρώ.  

• Η Εταιρία ολοκλήρωσε την διαδικασία Πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα 

με τον Κοινοτικό Κανονισμό EMAS, μετά από αξιολόγηση και επιθεώρηση, από επιθεωρητές του 

Διαπιστευμένου Οργανισμού TUV AUSTRIA HELLAS. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρίας, υλοποιείται 

μέσα από τις επενδύσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά 

και μέσα από την εφαρμογή της Νομοθεσίας που σχετίζεται με το περιβάλλον. 

• Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφενός σαν αποτέλεσμα της 

μετεγκατάστασης της σε νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους (5.500 τμ.) και αφετέρου της 

επενδυτικής της προσπάθειας στον τομέα της αυτοματοποίησης και της ρομποτικής, με στόχο την 

αύξηση της παραγωγικότητας της και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Ο 

κύκλος εργασιών της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ανήλθε σε 3,40 εκ. ευρώ (αύξηση 39,63% σε 

σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2005) ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 229,7 χιλ. ευρώ , σε 

σχέση με ζημιές 72,5 χιλ. ευρώ της χρήσης 2005.  

• Τέλος η αδρανοποίηση της MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE, , η οποία αφού εκπλήρωσε τον σκοπό 

ίδρυσής της και απέδωσε τα αναμενόμενα (κατασκευή ηλεκτρονικών πινάκων σταδίων), βρίσκεται 

πλέον στο στάδιο της εκκαθάρισης , το οποίο στάδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2007. 

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρία δραστηριοποιήθηκε έντονα το πρώτο εξάμηνο του 2004 σε 

Ολυμπιακά Έργα, με βάση και τον σχεδιασμό της διοίκησης της Εταιρίας .  
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Στόχοι και προοπτικές της Εταιρίας και  του Ομίλου για το έτος 2007:  

Η Εταιρία και στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως 2007 συνεχίζει την γενικότερη επενδυτική πολιτική 

της έχοντας ως στρατηγικούς στόχους:  

o την διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, στα κύρια αντικείμενα δραστηριότητάς της 

(core business)    

o την ενίσχυση του εξαγωγικού της προσανατολισμού, με έμφαση στις πωλήσεις στην 

ευρωπαϊκή αγορά και  

o τη βελτιστοποίηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η εταιρία εφαρμόζει τους παρακάτω βασικούς άξονες στρατηγικής : 

•          Δραστηριοποίησή της  Εταιρίας σε εξειδικευμένους τομείς υψηλής τεχνολογίας.  

•          Βελτίωση και αναβάθμιση της ποικιλίας των παρεχομένων προϊόντων  

•          Συνέχιση της πολιτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού            

εξοπλισμού, και ιδιαιτέρα της απόκτησης μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας με χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ρομποτικών συστημάτων τα οποία επιτρέπουν την πληρέστερη 

αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. 

           Συγκεκριμένα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας που έχει υπαχθεί στο 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα » Δράση 2.7.3 « Ενίσχυση ΜΜΕ του τομέα της 

Βιομηχανικής Υπεργολαβίας (ΜΜΕ-ΒΥ) » συνολικού προϋπολογισμού  1,2 εκ. ευρώ και ποσοστού 

επιχορήγησης 50%. Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 30.11.2007. 

• Επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού και ιδίως του στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου.   

• Επαύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, με την αύξηση του αριθμού των γραμμών παραγωγής   

• Διαρκής βελτίωση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής με στόχο την  περαιτέρω αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, την συνεχή και αυξανόμενη διάχυση της ενημέρωσης – πληροφόρησης σε 

όλες τις βαθμίδες της εταιρίας και του Ομίλου και τέλος την περαιτέρω μείωση του κόστους 

           Συγκεκριμένα τελεί υπό υλοποίηση επένδυση της εταιρίας που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 3.2 

«Ψηφιακό Μέλλον» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας » συνολικού 

προϋπολογισμού 278,6 χιλ ευρώ και ποσοστού επιχορήγησης 45%. Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής 

αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2007. 

Τέλος όσο αφορά τον κύκλο εργασιών της Εταιρίας στόχος της Διοίκησης για το 2007 είναι κατ’ ελάχιστον 

η διατήρηση των πωλήσεων της στα επίπεδα των δύο τελευταίων ετών , έτσι ώστε να απορροφηθούν από 

τον οργανωτικό ιστό οι συνεχείς αυξανόμενοι ρυθμοί παραγωγής που έχουν σημειωθεί κατά την τελευταία 

περίοδο. 

Όσο αφορά στις δραστηριότητες του Ομίλου σε σχέση με την τρέχουσα χρήση 2007 :  

o Συνεχίζεται η προσπάθεια διεύρυνσης της παραγωγικής δραστηριότητας της MEVACO 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της στον νέο 

βιομηχανικό χώρο και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επένδυση ύψους 1 εκ. ευρώ που έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Δράση 2.5.3) αναμένεται ότι το 

2007 θα είναι αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο προσδοκώντας πωλήσεις αυξημένες σε 

ποσοστό 25% τουλάχιστον, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα. 

Σημειώνεται ότι οι προοπτικές της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι εξαιρετικά ευοίωνες λόγω 

της ενασχόλησης της με ήπιες μορφές ενέργειας , ενόψει της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης 

και των κινήτρων μεταστροφής σε παρόμοιες μορφές ενέργειας. 

o Τέλος για την ΜΕVATANCO Electronics AΤEΒΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2007 

η διαδικασία εκκαθάρισης της.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Η MEVACO A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατεργασίας λαμαρίνας. Σκοπός της είναι η τροφοδοσία 

άλλων μονάδων, κυρίως βιομηχανικών αλλά και εμπορικών, με μεταλλικά εξαρτήματα και ημιτελή 

προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ενσωμάτωση σε άλλα προϊόντα ή μετατρέπονται με μικρές 

παρεμβάσεις σε τελικά προϊόντα. Η Εταιρία παράγει κυρίως μεταλλικά αντικείμενα και προϊόντα με βασική 

πρώτη ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου, ακρυλικά 

φύλλα καθώς και μεταλλικές κατασκευές μέσου βάρους για λογαριασμό πελατών. 

Το πεδίο εφαρμογής των παραγόμενων προϊόντων είναι αρκετά ευρύ λόγω των πολλαπλών χρήσεων που 

μπορεί να έχει η υπό επεξεργασία  πρώτη ύλη. Ακόμη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Εταιρίας 

προσαρμόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας σε μία ευέλικτη παραγωγική 

διαδικασία. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Εταιρία είναι σε θέση να παράγει  απεριόριστη ποικιλία  

προϊόντων σε μικρές ή μεγάλες  ποσότητες. 

Παραγόμενα Προϊόντα  

Η MEVACO Α.Ε. είναι τροφοδοτική μονάδα άλλων επιχειρήσεων, ιδιωτικών ή δημοσίων δεν παράγει 

δηλαδή δικά της προϊόντα, αλλά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των πελατών της. Η ποικιλία των 

παραγομένων προϊόντων, είναι απεριόριστη σε αριθμό και σε τομείς και είναι πρακτικά αδύνατη η 

απαρίθμηση τους.  

Για το λόγο αυτό, ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια ορισμένοι τομείς, στους οποίους κατά κύριο λόγο 

απευθύνεται η MEVACO Α.Ε., ώστε να καταστεί εφικτός ο σχηματισμός εικόνας για τη δραστηριότητα της 

Εταιρίας:  

 

• ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Κατασκευή περιβλημάτων λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, μερών χαλύβδινων λεβήτων, 

μερών στηριγμάτων θερμαντικών σωμάτων, μερών πινάκων αυτονομίας, μερών πινάκων υδροληψίας 

κ.τ.λ. 

• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Κατασκευή μεταλλικών μερών ηλεκτρικών πινάκων, 

πινάκων χειρισμού γενικώς, σχαρών καλωδίων, μεταλλικών σασί συστημάτων τηλεπικοινωνίας, 

διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών κ.α.   

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων για οικιακά ψυγεία, 

κουζίνες, πλυντήρια κ.α.  

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ: Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων ψυγείων αναψυκτικών, καταψυκτών 

κ.α.  

• ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Παραγωγή πρεσσαριστών εξαρτημάτων (κοπή– 

διαμόρφωση) για κάθε χρήση.   

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Κατασκευή ραφιών, διαφημιστικών stand 

και διαφημιστικών φωτεινών πινακίδων.  

• ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Κατασκευή του μεταλλικού μέρους θωρακισμένων πορτών ασφαλείας καθώς 

και επιμέρους τμημάτων τους. 

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Κατασκευή μερών ή/και ολοκληρωμένων μεταλλικών κατασκευών σε 

τεχνικά έργα. Παραδείγματα τέτοιων κατασκευών, αποτελούν τα εύκαμπτα πλαίσια υπογείων 

σηράγγων (ΜΕΤΡΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ) ,στάσεων λεωφορείων, στάσεων Τραμ κ.λ.π. 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρίας απαρτίζεται από τους:  

1. Κωστόπουλο Δημήτριο του Αλεξίου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Μηχανολόγο, εκτελεστικό μέλος . 

2. Δελένδα Σπυρίδωνα του Νικολάου, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μηχανολόγο – 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, εκτελεστικό μέλος . 

3. Κωστοπούλου Βασιλική του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο, Οικονομολόγο, 

Πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, εκτελεστικό μέλος . 

4. Μπρούτζο Εμμανουήλ του Θεμιστοκλή, Μέλος του Δ.Σ. (μη-εκτελεστικό), Μηχανουργό, μη 

εκτελεστικό μέλος  

5. Ρούσσο Αντώνιο του Αντωνίου, Μέλος του Δ.Σ., Οικονομολόγο – Φοροτεχνικό, Πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, 

εκτελεστικό μέλος  

6. Μητρόπουλο Κωνσταντίνο του Σωτηρίου, Μέλος (Ανεξάρτητο,  μη-εκτελεστικό) του Δ.Σ., 

Πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ. 

7. Μπαρινταντωνάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, Μέλος (Ανεξάρτητο,  μη-εκτελεστικό) 

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30.06.2007. Την εκλογή του με πενταετή  

θητεία αποφάσισε ομόφωνα και στα πλαίσια της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων Εταιρικής 

Διακυβέρνησης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 27.6.2002 

(ΦΕΚ 7480/17.7.2002 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε). 

Ο κ. Κωστόπουλος Δημήτριος είναι πατέρας της κα Κωστοπούλου Βασιλικής. Μεταξύ των μελών του Δ.Σ. 

της Εταιρίας δεν υπάρχουν άλλες συγγενικές σχέσεις μέχρι και 2ου βαθμού εξ αγχιστείας. 

Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρίας έχουν: 

1. Ο κ. Κωστόπουλος Δημήτριος του Αλεξίου, κάτοικος Πεύκης, Ρήγα Φεραίου 8. 

2. Ο κ. Δελένδας Σπυρίδων του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου, Βλαχάβα 37. 

3. Η κα Κωστοπούλου Βασιλική του Δημητρίου, κάτοικος Πεύκης, οδός Καραολή και Δημητρίου 4. 

4. Ο κ. Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου, κάτοικος Άνω Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 30. 
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ  

Η λογιστική αξία της μετοχής της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 διαμορφώνεται ως εξής: 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 2006 2005 

Αριθμός Μετοχών 10.500.000 10.500.000 

Ονομαστική Αξία 0,60 € 0,45 € 

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.300.000,00 € 4.725.000,00 € 

Αποθεματικά και λοιποί λογαριασμοί  16.583.049,00 €  16.005.884,64  € 

Αποτελέσματα εις νέον 2.692.391,69 € 2.349.786,47 € 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.575.440,69 €  23.080.671,11 € 

Λογιστική αξία Μετοχών 2,44 € 2,20 € 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας για την περίοδο 2006 ανήλθαν σε 4.396.037,99 €. Ο φόρος 

εισοδήματος που αναλογεί στην ανωτέρω περίοδο είναι 1.213.237,94 €. Tα προτεινόμενα μερίσματα 

ανέρχονται σε 1.470.000 €.  

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Με βάση τα στοιχεία του μετοχολογίου, που παρέχονται στην Εταιρία από τις υπηρεσίες του Κεντρικού 

Αποθετηρίου Αθηνών, στις 30.4.2007 ο συνολικός αριθμός των μετόχων της Εταιρίας ξεπερνά τις 4.200. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η Εταιρία στην διάθεση της, ως μεγαλύτεροι μέτοχοι της την 30.4.2007 

εμφανίζονται οι εξής:   

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ % 

Κωστοπούλου Βασιλική 1.341.450 12,78% 

Κωστοπούλου Αθηνά 1.330.582 12,67% 

Δελένδας Σπυρίδων 1.170.979 11,16% 

Μπρούτζος Εμμανουήλ 763.550 7,27% 

Κωστόπουλος Δημήτριος 752.555 7,17% 

Γκιωνάκης Γεώργιος 487.010 4,64% 

Γκιωνάκης Κωνσταντίνος 482.870 4,59% 

Αντωνίου Δημήτριος 207.538 1,98% 

Γκιωνάκη-Δουμάνη Αναστασία 200.000 1,91% 

Λοιποί Μέτοχοι  3.763.466 35,83% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 10.500.000 100% 

 

Όσον αφορά στα λοιπά  μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, ο κ.  Ρούσσος Αντώνιος είναι κάτοχος 9.704 μετοχών, 

οι δε κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Μπαρινταντωνάκης Εμμανουήλ δεν κατέχουν μετοχές της 

Εταιρίας.  
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσον αφορά στην πορεία της μετοχής, κατά το 2006 η τιμή της σημείωσε αύξηση της τάξης 48,45 %, η 

δε τιμή κλεισίματος της την τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 29.12.2006 ανήλθε 

σε 2,88 ευρώ.  

Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας την περίοδο 1.1.2006 έως 31.12.2006 ήταν 

10.500.000 τεμάχια.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται η εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής καθώς και του 

συνολικού μηνιαίου όγκου συναλλαγών για την χρονική περίοδο 1.1.2006 έως 30.4.2007, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που δημοσιεύονται στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι αναφερόμενες 

τιμές κλεισίματος είναι αυτές της τελευταίας συνεδρίασης κάθε μήνα. 

 
ΤΙΜΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ  

€ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ  
ΔΕΙΚΤΗ 

  ΣΥΝΟΛΟ Ημερήσιος Μ.Ο. 

Ιανουάριος 2,06 571.622 27.220 3.977,84 

Φεβρουάριος 1,92 459.322 24.175 4.202,85 

Μάρτιος 1,93 273.496 13.024 4.114,04 

Απρίλιος 1,92 158.087 11.292 4.198,73 

Μάιος 1,92 158.087 11.292 4.198,73 

Ιούνιος 2,00 324.279 15.442 3.693,75 

Ιούλιος 2,02 102.783 4.894 3.747,98 

Αύγουστος 2,20 452.454 20.566 3.868,62 

Σεπτέμβριος 2,15 208.840 9.945 3.919,69 

Οκτώβριος 2,35 311.357 14.153 4128,60 

Νοέμβριος 2,88 1.794.289 81.559 4.220,50 

Δεκέμβριος 2,88 574.611 30.243 4.394,13 

Ιανουάριος 2,88 699.219 31.783 4.710,24 

Φεβρουάριος 2,79 494.531 26.028 4.503,96 

Μάρτιος 3,02 759.058 34.503 4.643,14 

Απρίλιος 3,24 732.709 38.564 4.736,83 

Η αποκοπή του μερίσματος της χρήσεως 2005 έγινε την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2006. 

Από την από την 29η Δεκεμβρίου 2006 όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με 

τη νέα ονομαστική αξία, 0,60 Ευρώ ανά μετοχή. 
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5. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Γενικά 

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006)  συντάχθηκε και είναι 

εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εφαρμόζει η Εταιρία μας από την 1.1.2005. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί 

μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα 

της Εταιρίας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» (διακριτικός τίτλο «MEVACO A.E» και εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρία» ή 

«MEVACO» ), αλλά και του Ομίλου MEVACO, κατά την διάρκεια της χρήσεως 2006, καθώς και οι 

προοπτικές και οι στόχοι για την χρήση 2007. 

Στον Όμιλο, περιλαμβάνονται πλην της Εταιρίας και η συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία με την επωνυμία 

«MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » στην οποία η MEVACO 

συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 67%,  ενώ δεν περιλαμβάνεται πλέον η εταιρία «MEVATANCO 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», στην οποία 

η MEVACO συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 51% καθώς σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου 2006 

ομόφωνη απόφαση της καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η λύση 

της και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση.   

Σημειώνεται , αναφορικά με την εν λόγω τελευταία υπό εκκαθάριση εταιρία,  ότι με την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4054/13.9.2006 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής /Διεύθυνση  

Εμπορίου και Τουρισμού /Τμήμα ΑΕ, καταχωρήθηκε  στο ΜΑΕ  η ως άνω από 22 Αυγούστου 2006 

ομόφωνη απόφαση της καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.  

Ο αρχικός ισολογισμός εκκαθάρισης της 13.9.2006 (1.1-13.9.2006) δημοσιεύθηκε νομίμως στις 

Εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ», «ΛΟΓΟΣ» και «ΘΡΙΑΣΙΟ» και αναρτήθηκε στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας 

(www.mevaco.gr). Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

Δεδομένου ότι η Εταιρία συντάσσει ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η 

παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενιαία, πλην όμως έχει ως κύριο και πρωτεύον σημείο 

αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Ομίλου, που απαρτίζεται από την Εταιρία  και την 

συνδεδεμένη με αυτή ως άνω εταιρία. Η όποια αναφορά σε μη ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα στην 

ανάλυση που ακολουθεί λαμβάνει χώρα στα συγκεκριμένα εκείνα σημεία όπου τούτο έχει κριθεί ως 

σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της Έκθεσης.  

Επισημαίνεται τέλος ότι στην παρούσα Έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου  περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερο 

κεφάλαιο στο τέλος αυτής και η προβλεπόμενη από το άρθρο 11α του ν. 3371/2005 επεξηγηματική 

έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν 

λόγω άρθρου.  

 

Ανασκόπηση της Εταιρίας και του Ομίλου το 2006 

Το 2006 κατεγράφησαν τόσο για την μητρική Εταιρία όσο και για τον Όμιλο νέα υψηλά επίπεδα όσον 

αφορά τόσο τον κύκλο εργασιών, όσο και τα μετά φόρων κέρδη. 

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 24,8 εκ. € (αύξηση 41,78 % σε σχέση με την 

αντίστοιχη χρήση 2005 ) και της Εταιρίας σε 21,41  εκ. € (αύξηση 41,98 % σε σχέση με την αντίστοιχη 

χρήση 2005) ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε  3,13 εκ. € ( αύξηση 114,67 % σε σχέση με την 

http://www.mevaco.gr/
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αντίστοιχη χρήση 2005) και 3,18 εκ. € αντίστοιχα (αύξηση 94,70 % σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 

2005). 

Ουσιαστικά το 2006 , απετέλεσε μία λογική και αναμενόμενη  συνέχεια των προηγουμένων ετών καθώς 

και μία επιβεβαίωση των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης που επικεντρώνονται κυρίως στον τομέα 

των επενδύσεων και στην διεύρυνση του πελατολογίου της Εταιρίας τόσο στην εγχώρια όσο και στην 

ευρωπαϊκή αγορά. 

Πράγματι στη διάρκεια του 2006 στα πλαίσια του γενικότερου επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκ. € 

υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 4 εκ. € οι οποίες εντός της ιδίας χρήσης (2006) απέδωσαν περισσότερα 

από τα αναμενόμενα και συνέβαλαν σε μέγιστο βαθμό στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της χρήσης. 

Αναλυτικότερα παρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση πωλήσεων κυρίως στον κλάδο της επαγγελματικής 

ψύξης (147%) αλλά και στους κλάδους των οικιακών συσκευών  (12%) και της διαφήμισης δρόμου 

(outdoor advertising) ( 42%). 

Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση πωλήσεων στον τομέα των εξαγωγών σε επίπεδο Ομίλου κατά 10,46% και 

στην Εταιρία κατά 12,19 % ,αύξηση , η οποία αποτελεί ένα ενθαρρυντικό επίτευγμα και παράλληλα δείγμα 

γραφής, δεδομένου ότι οι εξαγωγές αποτελούν τον στρατηγικό στόχο της διοίκησης για  την περαιτέρω 

ανάπτυξη της Εταιρίας και του Ομίλου. 

Σχετικά με την MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά την χρήση του 2006 επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες της 

διοίκησης για βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, αφενός σαν αποτέλεσμα της μετεγκατάστασης της 

σε νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους (5.500τμ.) και αφετέρου της επενδυτικής της προσπάθειας στον 

τομέα της αυτοματοποίησης και της ρομποτικής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και κατά 

συνέπεια της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ανήλθε σε 3,40 εκ.€ (αύξηση 

39,63% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2005) ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 229,7 χιλ. € σε 

σχέση με ζημιές 72,5 χιλ.€ της χρήσης 2005. 

Τέλος η αδρανοποιημένη MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE , αφού εκπλήρωσε τον σκοπό ίδρυσής της 

και απέδωσε τα αναμενόμενα, βρίσκεται με βάση τα όσα προελέχθησαν στο στάδιο της εκκαθάρισης η 

οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση 

χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Συγκεκριμένα, οι κύριοι δείκτες  

που παρακολουθεί ο Όμιλος, καθώς και η εξέλιξη των δεικτών αυτών για το 2006 και σε σύγκριση με το 

2005 είχε ως εξής: 
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31/12/06 31/12/05 31/12/06 31/12/05
 Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως
      GROSS PROFIT MARGIN

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
Κύκλος Εργασιών

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προ αποσβέσεω

 

 
ν

      RETURN OF INVESTMENT (ROI)
 

Κέρδη Χρήσης προ φόρων και αποσβέσεων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 
      RETURN ON EQUITY(ROE)

Κέρδη Χρήσης ( συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) μετά από φόρους
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων
      RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (ROCE)

Κέρδη Χρήσης προ φόρων, χρηματοοικονομικων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια=Καθαρή θέση+δανεισμός+μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις 14,32% 9,50%14,55% 8,96%

12,15% 6,21% 12,44% 7,08%

21,59% 13,33% 21,49% 13,68%

27,64% 25,78%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

26,14% 25,05%
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Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 2006, συγκριτικά με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2005 (σε χιλιάδες ευρώ), 

έχουν ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Μεταβολή (%) 

Κύκλος εργασιών 24.799,77 17.492,28 41,78% 

Μικτό κέρδος 6.483,12 4.382,24 47,94% 

Αποτελέσματα προ φόρων, αποσβέσεων, 

χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  

5.779,51 3.284,33 75,97% 

Κέρδη προ φόρων 4.471,28 2.284,58 95,72% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους 

και δικαιωμάτων μειοψηφίας 
3.105,41 1.532,89 102,59% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους 3.134,09 1.459,97 114,67% 

Περιθώριο EBITDA % 23,30% 18,78%  

Καθαρό περιθώριο κέρδους % 12,64% 8,35%  

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1-31.12.2006 1.1- 31.12.2005 Μεταβολή (%) 

Κύκλος εργασιών 21.412,46 15.081,33 41,98% 

Μικτό κέρδος 5.917,62 3.888,36 52,19% 

Αποτελέσματα προ φόρων, 

αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  

5.355,23 3.228,93 65,85% 

Κέρδη προ φόρων 4.396,04 2.358,67 86,38% 

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 

φόρους 
3.182,80 1.634,72 94,70% 

Περιθώριο EBITDA % 25,01% 21,41%  

Καθαρό περιθώριο κέρδους % 14,86% 10,84%  

 

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την 

Εταιρία  και ευρύτερα τον Όμιλο, ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από 

τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: 
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 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρίας 

1. Επιτοκιακός κίνδυνος  

(επιδρά στο κόστος 

χρηματοδότησης) 

Η ύπαρξη  πολύ χαμηλού ύψους τραπεζικού 

δανεισμού(μόνο μακροπρόθεσμος) αποτελεί το ουσιαστικό 

αντιστάθμισμα στον αναφερόμενο κίνδυνο  (σχεδόν  

μηδενικός). 

2. Κίνδυνος ρευστότητας Η δυνατότητα άντλησης λόγω των προαναφερθέντων από 

την Εταιρία τραπεζικών κεφαλαίων μηδενίζει τον κίνδυνο 

αυτό . 

3. Συναλλαγματικός κίνδυνος Δεν  υπάρχει. Το νόμισμα συναλλαγών της εταιρίας είναι 

μόνο το ευρώ . 

4. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία έχει θέσει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι 

πωλήσεις της πραγματοποιούνται σε πελάτες µε ελεγμένη 

από πλευράς φερεγγυότητας πιστοληπτικής ικανότητας και 

με τους οποίους υφίσταται σταθερή και μακροχρόνια σχέση 

συνεργασίας.  Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 

αντιμετωπίζεται με την συνεχή και συστηματική 

παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των πελατών  

και με την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα 

καθώς και την λήψη σχετικών εγγυήσεων.  

5. Αύξηση τιμών πρώτων υλών Δυνατότητα μετακύλισης της αύξησης αυτής στη τιμή 

πώλησης των παραγομένων λόγω του τρόπου παραγωγής 

και λειτουργίας της εταιρίας (κατά παραγγελία). 

6. Ενίσχυση ανταγωνισμού από 

εγχώριες και αλλοδαπές  

επιχειρήσεις  

Η καθετοποιημένη μορφή της εταιρίας της επιτρέπει να 

αντιμετωπίζει  με το καλύτερο δυνατό τρόπο πιθανούς 

ανταγωνιστές. 

7. Μείωση ζήτησης λόγω 

γενικότερης καταναλωτικής 

ύφεσης                                       

Ο κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός, λόγω του γεγονότος ότι η 

εταιρία δεν παράγει συγκεκριμένο καταναλωτικό προϊόν, 

αλλά είναι τροφοδότης κατόπιν παραγγελίας άλλων 

βιομηχανιών παραγωγής ποικίλων προϊόντων. Επίσης η 

εταιρία λόγω της ανεπτυγμένης ευελιξίας και της  

προσαρμοστικότητας που την διακρίνει , της παρέχεται η 

δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους τομείς 

μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και καλύτερων προοπτικών. 

 

Όσον αφορά στην πορεία της μετοχής του Ομίλου, κατά το 2006 η τιμή της σημείωσε αύξηση της τάξης 

48,45%, η δε τιμή κλεισίματος της την τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών  την 

31.12.2006 ανήλθε σε 2,88 ευρώ.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, η Εταιρία και ο Όμιλος, μετά την κατακόρυφη αύξηση τόσο του κύκλου 

εργασιών τους όσο και των κερδών τους τα τρία τελευταία χρόνια (αύξηση κύκλου εργασιών κατά 85% 

και 60% αντίστοιχα και των κερδών προ φόρων 149%  και 82% αντίστοιχα), στοχεύει στο 2007 στη 

σταθεροποίηση των μεγεθών τους στα τρέχοντα επίπεδα , έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση, 



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο Δελτίο 2006 

 19 

σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων οργανωτικών σχημάτων που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανοδική πορεία 

με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. 

Παράλληλα με την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής η διοίκηση σχεδιάζει τη νέα της επενδυτική 

πολιτική που θα της επιτρέψει την συνέχιση της ανοδικής πορείας της για την επόμενη πενταετία. 

Η επενδυτική πολιτική εντάσσεται στο γενικότερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10 εκ. € του οποίου όπως 

προαναφέρθηκε μέρος του, 4 εκ. € υλοποιήθηκε μέσα στο 2006 , κυρίως με προμήθεια νέου 

υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο σχεδιασμός προβλέπει ,για την τρέχουσα περίοδο αλλά και 

για το 2008, να επικεντρωθεί στις κτιριακές επεκτάσεις κατά κύριο λόγο, γεγονός που θα επιτρέψει την 

αναδιάρθρωση της τεχνικής υποδομής με στόχο πάντα την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

παραγωγής αφενός και αφετέρου τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής με στόχο την παραγωγή νέων 

κατηγοριών προϊόντων. 

Παραμένει βέβαια πάντα σαν στρατηγικός στόχος η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε ποσοστό 

της τάξεως του 10% ετησίως, έτσι ώστε στην προσεχή πενταετία η Εταιρία, να έχει καταστεί εξαγωγική σε 

ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. 

Η ίδια στρατηγική θα ακολουθηθεί και για την θυγατρική εταιρία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπου οι 

προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες λόγω της ενασχόλησής της με ηλιακά συστήματα , ενόψει της 

παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και της αντίστοιχης προσπάθειας απεξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές 

ενέργειας (πετρέλαιο-φυσικό αέριο κ.λ.π) και στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) . 

Ήδη και σε σχέση με την εν λόγω θυγατρική εταιρία τα στοιχεία του 2006 δείχνουν σημαντική ανάκαμψη 

σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις ενώ και τα μηνύματα για το 2007 είναι άκρως ενθαρρυντικά. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων εκτός των επενδυτικών επιλογών και νέων οργανωτικών 

σχημάτων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: 

-  Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιαίτερα στελεχών. 

-  Ποιοτική αναβάθμιση-πιστοποίηση διαδικασιών. 

Πράγματι αποτελεί στόχο η ποιοτική αναβάθμιση των διαδικασιών της Εταιρίας προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η αντιμετώπιση κατασκευής με υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις (στρατιωτικό υλικό, 

αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρονικές κατασκευές, αεροπορικό υλικό) που ολοένα γίνεται φανερό ότι θα 

αποτελέσουν το εφαλτήριο για την ανοδική κίνηση της Εταιρίας και του Ομίλου την προσεχή πενταετία και 

την παγίωση της σε νέες αγορές υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων. 

Με πρωταρχικό στόχο πάντα τη συνεχή και διατηρήσιμη ανάπτυξη της Εταιρίας και του Ομίλου, έχουν 

τεθεί από το 2006  οι κατωτέρω αναφερόμενοι βασικοί άξονες στρατηγικής : 

• Περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στον εσωτερικό τομέα  

• Συστηματική υλοποίηση της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρίας για την δραστηριοποίησή της σε 

εξειδικευμένους τομείς υψηλής τεχνολογίας.  

• Βελτίωση και αναβάθμιση της ποικιλίας των παρεχομένων προϊόντων  

• Συνέχιση της πολιτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού, και 

ιδιαιτέρα της απόκτησης μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και ρομποτικών συστημάτων τα οποία επιτρέπουν την πληρέστερη αυτοματοποίηση των 

παραγωγικών διαδικασιών. 

•  Επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού και ιδίως του στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου.   

• Διαρκής επισκόπηση και εφόσον είναι αναγκαίο αναθεώρηση  του συνόλου των συμμετοχών της 

Εταιρίας με στόχο την επωφελέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της.  

• Επαύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, με την αύξηση του αριθμού των γραμμών παραγωγής   
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• Διαρκής βελτίωση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής με στόχο την  περαιτέρω αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, την συνεχή και αυξανόμενη διάχυση της ενημέρωσης – πληροφόρησης σε 

όλες τις βαθμίδες της εταιρίας και του Ομίλου και τέλος την περαιτέρω μείωση του κόστους 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.  Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, 

αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, στόχο έχει την 

διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και 

όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MEVACO  είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως του 

Ομίλου. Σήμερα απαρτίζεται από 4 εκτελεστικά και 3 μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 

2 πληρούν τις προϋποθέσεις , με βάση τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την 

Εταιρική Διακυβέρνηση, αποκαλούνται «ανεξάρτητα».  

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και έχει ως αποστολή την αντικειμενική διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και 

την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 

αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

και η εποπτεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της MEVACO αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία 

αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση 

και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση 

της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οροθετούνται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές  διατάξεις. 

Η MEVACO διαθέτει  υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Χρήστος Ζαχαρίας 

του Στεργίου,  με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την 

αποδοτικότητα του Ομίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανομή μερίσματος ίσου 

με 0,14 € / μετοχή , ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο μέρισμα της χρήσης 2005. 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11Α Ν. 3371/2005  

Με βάση το άρθρο 11α του ν. 3371/2005 , όπως ισχύει σήμερα ,  η Εταιρία υποχρεούται να δημοσιεύσει 

στην παρούσα έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου  και τουλάχιστον 20 ημέρες προ της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια σειρά από θέματα και 

κατόπιν τούτων, επί σκοπώ εκπληρώσεως της υποχρεώσεως αυτής παρατίθενται κατωτέρω τα ακόλουθα :  

 Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των  Ευρώ 6.300.000 , είναι 

ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας εκάστης μετοχής 0,60 Ευρώ. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες και  

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
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Β) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας. 

Γ) Οι σημαντικές συμμετοχές της Εταιρίας , κατά την έννοια των διατάξεων του ΠΔ 51/1992  είναι οι 
ακόλουθες :  

-Εταιρία «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» : ποσοστό 
67%  των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου    

-Εταιρία «MEVATANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ υπό εκκαθάριση» : ποσοστό 51% των μετοχών  και δικαιωμάτων ψήφου.  

Περαιτέρω και αναφορικά με τις σημαντικές συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και με βάση 
τα στοιχεία που έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας και την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρίας, αυτές έχουν ως ακολούθως :  

 

1 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.341.450 12,78% 

2 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 1.300.000 12,38% 

3 ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.170.979 11,15% 

4 ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 763.550 7,27% 

5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 752.555 7,17% 

6 ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 480.000 4,57% 

7 ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 480.000 4,57% 

 

Δ) Δεν υφίστανται μετοχές οι οποίες να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  

Ε) Δεν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρία περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου σε κατόχους μετοχών της 

Εταιρίας.  

Στ) Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών  ή περιορισμούς στην άσκηση  δικαιωμάτων ψήφου.  

Ζ) Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και 

τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι να 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 

Η) Δεν υφίσταται  ειδική αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών  ή την αγορά ιδίων μετοχών , καθώς δεν έχει ληφθεί σχετική 

απόφαση  ούτε σύμφωνα με το άρθρο 16, ούτε σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920  

Θ) Δεν υφίσταται οιαδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρία, η οποία να τίθεται σε ισχύ, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση  αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν  δημόσιας πρότασης.  

Ι) Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και μελών του ΔΣ αυτής ή του προσωπικού, η 

οποία να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού 

της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας οιασδήποτε δημόσιας πρότασης .  

Ασπρόπυργος,  14 Μαρτίου 2007 

 

Δημήτριος Κωστόπουλος 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 
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6. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας 

«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (η «Εταιρία») καθώς και τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και των θυγατρικών της ( ο «Όμιλος») που αποτελούνται από τον 

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταμειακών ροών της χρήσεως  που έληξε αυτήν την ημερομηνία αυτή καθώς και  περίληψη των 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών  επεξηγηματικών σημειώσεων. 

Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και 

διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια, είτε οφείλεται σε απάτη 

είτε οφείλεται σε λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 

λογιστικών πολιτικών, και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές κατά τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, που βασίζεται στον 

έλεγχό µας διενεργήσαμε τον έλεγχό µας σύμφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρμονισμένα µε τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα απαιτούν τη συμμόρφωσή µας µε τις 

απαιτήσεις της δεοντολογίας και το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου µας για την αποκόμιση 

εύλογης διασφάλισης, αν και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις 

ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την αποκόμιση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

ως προς τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων. Οι διαδικασίες που επιλέγονται 

εξαρτώνται από την κρίση του Ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων είτε οφείλεται σε απάτη είτε οφείλεται σε λάθος. Κατά τις 

εκτιμήσεις αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σχετικό µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων εσωτερικό έλεγχο, ούτως ώστε να σχεδιάσει τις ελεγκτικές 

διαδικασίες που είναι κατάλληλες κατά τις περιστάσεις, αλλά όχι για το σκοπό έκφρασης γνώμης ως προς 

την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής μονάδας. Ο έλεγχος επίσης 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, κανόνων που εφαρμόσθηκαν 

και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς επίσης και την 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να θεμελιώσουν την ελεγκτική γνώμη 

µας. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη µας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  και του Ομίλου την 31ης Δεκεμβρίου 2006 και την 

χρηματοοικονομική τους απόδοση και τις ταμιακές τους ροές για τη χρήση που έληξε αυτήν την 

ημερομηνία σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόμενες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα, 16  Μαρτίου 2007 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 

ΣΟΛ αεοε 
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1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 24.799.771,81 17.492.283,51 21.412.455,84 15.081.328,83 
Κόστος Πωληθέντων 5.18 (18.316.655,38) (13.110.042,49) (15.494.836,65) (11.192.971,51)
Μικτό Κέρδος 6.483.116,43 4.382.241,02 5.917.619,19 3.888.357,32 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.20 303.162,72 179.560,11 282.541,24 169.403,40 
Έξοδα διοίκησης 5.19 (1.109.038,21) (1.138.840,50) (995.763,22) (896.937,79)
Έξοδα  διάθεσης 5.19 (407.307,00) (531.986,28) (293.361,68) (301.602,74)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 5.19 (197.620,76) (166.137,62) (197.620,76) (166.137,62)
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 5.20 (470.104,32) (291.585,07) (457.970,45) (262.369,90)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

4.602.208,86 2.433.251,66 4.255.444,32 2.430.712,67 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 5.21 37.798,38 23.466,38 188.376,21 23.466,38 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 5.21 (168.722,95) (172.140,23) (47.782,54) (95.507,51)

Κέρδη προ φόρων 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54 

 Φόρος εισοδήματος 5.22 (1.299.842,31) (729.980,28) (1.213.237,94) (723.953,69)

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
(α)

3.171.441,98 1.554.597,53 3.182.800,05 1.634.717,85 

Διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) 5.24 (37.348,05) (94.631,36) 0,00 0,00 
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες (α) + (β)

3.134.093,93 1.459.966,17 3.182.800,05 1.634.717,85 

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 3.105.409,29 1.532.893,89 3.182.800,05 1.634.717,85 

28.684,64 (72.927,72)

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,30 0,15 0,30 0,16 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων 
και Αποσβέσεων

5.779.505,73 3.284.327,36 5.355.230,28 3.228.930,38 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων 4.602.208,86 2.433.251,66 4.255.444,32 2.430.712,67 

Κέρδη Προ φόρων 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54 
Κέ 3.171.441,98 1.554.597,53 3.182.800,05 1.634.717,85 

Σύνοψη αποτελεσμάτων χρήσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ

ρδη μετά από Φόρους (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
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Ισολογισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 1/1-31/12/2006 1/-31/12/2005 1/1-31/12/2006 31/12/2005

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5.1 22.593.461,69 18.955.090,61 21.861.181,63 18.471.608,09 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία 5.2 509.114,93 564.995,10 504.426,91 557.199,08 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.3 0,00 0,00 329.932,45 360.532,45 
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 5.3 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.5 18.116,78 17.066,78 12.116,78 11.066,78 

23.123.523,39 19.539.982,49 22.710.487,77 19.403.236,40 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέματα 5.6 2.183.477,27 2.538.147,21 1.522.285,37 2.005.237,41 
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 5.7 8.171.038,47 6.718.021,47 5.582.293,24 4.976.413,63 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 5.3 15.450,38 0,00 15.450,38 0,00 
Λοιπές Απαιτήσεις 5.8 2.626.166,96 1.993.576,13 2.562.999,45 1.882.560,97 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 5.9 43.492,21 21.752,59 43.492,21 21.727,33 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.10 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71 

14.792.627,09 12.070.425,74 11.321.259,66 9.431.017,05 

Σύνολο Ενεργητικού 37.916.150,48 31.610.408,23 34.031.747,43 28.834.253,45 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 5.11 6.300.000,00 4.725.000,00 6.300.000,00 4.725.000,00 
Υπερ Το Άρτιο 5.11 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 
Αποθεματικά  εύλογης αξίας 5.11 6.078.943,19 6.044.801,86 6.078.943,19 6.044.801,86 
Λοιπά αποθεματικά 5.11 2.894.424,76 2.361.601,73 2.877.986,96 2.334.963,92 
Αποτελέσματα Εις Νέον 2.717.085,19 2.434.437,34 2.692.391,69 2.349.786,47 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 25.616.571,99 23.191.959,78 25.575.440,69 23.080.671,11 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 183.512,23 324.022,07 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.800.084,22 23.515.981,85 25.575.440,69 23.080.671,11 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.12 211.843,08 317.764,60 211.843,08 317.764,60 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.4 1.221.283,62 1.302.461,85 1.223.535,44 1.300.352,18 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (πρόβλεψη 
αποζημείωσης)

5.13 121.403,95 88.794,00 111.417,55 85.412,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.14 2.510.498,69 678.435,04 2.480.498,69 678.655,04 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 4.065.029,35 2.387.455,49 4.027.294,76 2.382.183,82 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.15 3.777.088,84 2.706.437,31 2.204.013,48 1.749.900,10 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 5.16 1.819.209,10 935.548,05 1.549.161,17 869.021,20 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.12 1.650.245,85 1.128.879,81 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 5.12 116.360,50 127.102,86 116.360,50 127.102,86 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.17 688.132,61 809.002,86 559.476,82 625.374,36 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 8.051.036,91 5.706.970,89 4.429.011,98 3.371.398,52 

Σύνολο Υποχρεώσεων 12.116.066,26 8.094.426,38 8.456.306,74 5.753.582,34 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 37.916.150,48 31.610.408,23 34.031.747,43 28.834.253,45 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικά εύλογης 

αξίας
Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 4.725.000,00 7.626.118,85 6.026.859,60 2.351.891,54 1.726.849,84 22.456.719,83 396.905,94 22.853.625,77
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2005
Διόρθωση αποθεματικού αναπροσαρμογής 17.942,26 9.710,19 27.652,45 43,85 27.696,30
Μεταφορά μερισμάτων  και αμοιβών Δ.Σ μητρικής σε λογαριασμό υποχρέωσης -770.000,00 -770.000,00 -770.000,00
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2005 1.532.893,89 1.532.893,89 -72.927,72 1.459.966,17
Αλλαγή από την μη ενοποίηση εταιρείας -55.489,80 -55.489,80 -55.489,80
Λοιπές προσαρμογές 183,41 183,41 183,41
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 17.942,26 9.710,19 707.587,50 735.239,95 -72.883,87 662.356,08

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβίου 2005 4.725.000,00 7.626.118,85 6.044.801,86 2.361.601,73 2.434.437,34 23.191.959,78 324.022,07 23.515.981,85

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2006 4.725.000,00 7.626.118,85 6.044.801,86 2.361.601,73 2.434.437,34 23.191.959,78 324.022,07 23.515.981,85
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.575.000,00 -1.575.000,00 0,00 0,00
Μεταφορά μερισμάτων  σε λογαριασμό υποχρέωσης -735.000,00 -735.000,00 -735.000,00
Μερίσματα μειοψηφίας από διακοπτόμενη δραστηριότητα 0,00 -147.000,00 -147.000,00
Μεταφορά από υπόλοιπο κερδών εις νέο σε λογαριασμό αποθεματικού 450.000,00 -450.000,00 0,00 0,00
Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας 34.141,33 12.828,20 46.969,53 46.969,53
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού 80.194,83 -80.194,83 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες 3.124.216,70 3.124.216,70 47.225,29 3.171.441,98

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -18.807,41 -18.807,41 -18.540,64 -37.348,05
Λοιπές προσαρμογές 223,78 223,78 223,78

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων από διακοπείσες δραστηριότητες -10.200,00 17.209,62 7.009,62 -22.194,48 -15.184,87

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 1.575.000,00 0,00 34.141,33 532.823,03 282.647,86 2.424.612,22 -140.509,84 2.284.102,37

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2006 6.300.000,00 7.626.118,85 6.078.943,19 2.894.424,76 2.717.085,20 25.616.571,99 183.512,23 25.800.084,22

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26  



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο Δελτίο 2006 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας 

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικά εύλογης 

αξίας
Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 4.725.000,00 7.626.118,85 6.026.859,60 2.351.891,54 1.726.849,84 22.456.719,83 396.905,94 22.853.625,77
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2005
Διόρθωση αποθεματικού αναπροσαρμογής 17.942,26 9.710,19 27.652,45 43,85 27.696,30
Μεταφορά μερισμάτων  και αμοιβών Δ.Σ μητρικής σε λογαριασμό υποχρέωσης -770.000,00 -770.000,00 -770.000,00
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2005 1.532.893,89 1.532.893,89 -72.927,72 1.459.966,17
Αλλαγή από την μη ενοποίηση εταιρείας -55.489,80 -55.489,80 -55.489,80
Λοιπές προσαρμογές 183,41 183,41 183,41
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 17.942,26 9.710,19 707.587,50 735.239,95 -72.883,87 662.356,08

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβίου 2005 4.725.000,00 7.626.118,85 6.044.801,86 2.361.601,73 2.434.437,34 23.191.959,78 324.022,07 23.515.981,85

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2006 4.725.000,00 7.626.118,85 6.044.801,86 2.361.601,73 2.434.437,34 23.191.959,78 324.022,07 23.515.981,85
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.575.000,00 -1.575.000,00 0,00 0,00
Μεταφορά μερισμάτων  σε λογαριασμό υποχρέωσης -735.000,00 -735.000,00 -735.000,00
Μερίσματα μειοψηφίας από διακοπτόμενη δραστηριότητα 0,00 -147.000,00 -147.000,00
Μεταφορά από υπόλοιπο κερδών εις νέο σε λογαριασμό αποθεματικού 450.000,00 -450.000,00 0,00 0,00
Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας 34.141,33 12.828,20 46.969,53 46.969,53
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού 80.194,83 -80.194,83 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες 3.124.216,70 3.124.216,70 47.225,29 3.171.441,98

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -18.807,41 -18.807,41 -18.540,64 -37.348,05
Λοιπές προσαρμογές 223,78 223,78 223,78

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων από διακοπείσες δραστηριότητες -10.200,00 17.209,62 7.009,62 -22.194,48 -15.184,87

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 1.575.000,00 0,00 34.141,33 532.823,03 282.647,86 2.424.612,22 -140.509,84 2.284.102,37

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2006 6.300.000,00 7.626.118,85 6.078.943,19 2.894.424,76 2.717.085,20 25.616.571,99 183.512,23 25.800.084,22

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας
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Κατάσταση ταμειακών ροών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Κέρδη χρήσης πρό φόρων 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις χρήσης 1.1-31.12 1.177.296,87 851.075,70 1.099.785,96 798.217,71
Προβλέψεις 409.821,85 243.976,27 373.217,45 222.320,27
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 0,00 -74.344,85 0,00 -72.524,35
    - Ζημιές από πώληση παγίων -5.734,51 23.988,81 -8.151,26 26.596,27
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -205.813,56 -69.372,53 -205.813,56 -69.372,53
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 127.750,43 125.497,69 12.406,33 72.041,13
Κέρδη προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας -20.969,71 -94.129,86 0,00 0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων 355.393,72 -89.925,54 482.952,04 -64.096,98
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -3.183.575,19 -1.921.396,11 -2.443.199,89 -1.453.909,92
Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού -21.739,62 34.234,16 -21.764,88 16.157,86
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών 
και φόρων) 477.120,36 -36.843,30 -149.322,39 -469.808,98
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους 821.556,97 -183.292,44 614.269,72 52.041,40
(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 2.048.497,39 -8.285,16 2.048.497,39 -8.255,16
Μείον: 0,00
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι -168.722,95 -115.888,62 -47.782,54 -39.136,74
Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή μη 
ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι -1.332.429,33 -658.428,70 -1.225.085,13 -650.210,60

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.949.737,01 311.443,33 4.926.047,23 718.730,92

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων -20.622,75 0,00 0,00 0,00

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.599.643,31 -1.517.426,74 -3.265.426,09 -1.299.110,01
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 68.040,00 198.227,50 59.440,00 166.427,50
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων -1.050,00 -8.996,72 -1.050,00 -9.243,51
Τόκοι εισπραχθέντες 40.972,52 46.761,70 35.376,21 23.466,38
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 153.000,00 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.512.303,54 -1.281.434,26 -3.018.659,88 -1.118.459,64

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 3.633.600,00 2.216.890,00 600.000,00 0,00
Aύξηση  Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αύξηση  Βραχυπρόθεσμων  Δανειακών Υποχρεώσεων -3.228.897,84 -1.784.508,65 -716.663,88 -140.721,13

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 -18.706,33 0,00 -18.706,33
Μερίσματα πληρωθέντα -888.062,17 -788.683,05 -741.062,17 -788.683,05

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -483.360,01 -375.008,03 -857.726,05 -948.110,51

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 954.073,46 -1.344.998,96 1.049.661,30 -1.347.839,23

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 798.928,34 2.143.927,30 545.077,71 1.892.916,94

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ
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1. Πληροφορίες για τον Όμιλο 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Το 1993, ιδρύθηκε η MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. μετά από την συγχώνευση των εταιριών: (α) 

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο MEVACO Ε.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 

1971, (β) Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ΜΕΚΑΤ Ο.Ε. , η οποία 

λειτουργούσε από το 1986. 

Η MEVACO το 1993 μεταφέρεται σε ιδιόκτητους χώρους στη βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου και 

εξοπλίζεται με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που της έδωσε μια σημαντική ώθηση στον τομέα 

της παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων και προϊόντων με υψηλές απαιτήσεις. 

Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 (συμπεριλαμβάνοντας τα 

συγκριτικά στοιχεία για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2005) εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 14 Μαρτίου 2007. 

 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

Η MEVACO ΑΕ είναι μια πρωτοπόρος Βιομηχανική Εταιρία στον χώρο της παραγωγής μεταλλικών 

προϊόντων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999. Με εμπειρία 40 χρόνων, σημαντική 

τεχνογνωσία και παραγωγική ευελιξία, η MEVACO AE διαθέτει πρωτοποριακές δυνατότητες στην 

επεξεργασία ελασμάτων και στις σιδηρές κατασκευές ακριβείας. 

Διαθέτοντας πλούσιο και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ιδιαίτερη γνώση της επεξεργασίας 

μετάλλου και άνετους βιομηχανικούς χώρους, η MEVACO AE έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή / 

κατασκευή του μεταλλικού μέρους προϊόντων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τα σχέδια και τις ποιοτικές 

και ποσοτικές απαιτήσεις του πελάτη. 

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα της MEVACO AE οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις 

προγραμματιζόμενες μέσω Η/Υ μηχανές που διαθέτει, στην καθετοποιημένη της παραγωγική δομή, και 

το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, στοιχεία που δίνουν την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, οικονομικά 

και ποιοτικά σε οσοδήποτε μικρές ή μεγάλες ποσότητες επιθυμεί ο πελάτης.  

H εταιρία ακολουθώντας την επιθετική πολιτική της στον τομέα των επενδύσεων, για την αντιμετώπιση 

των συνεχώς αυξανομένων απαιτήσεων της αγοράς, προχωρεί σε επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να 

συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην περαιτέρω 

ευελιξία και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας στην ταχύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις των 

πελατών, καθώς και στην δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλότερης ποιοτικής στάθμης. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜEVACO Α.B.E.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2006 που 

καλύπτουν περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2006, έχουν συνταχθεί με βάση  

την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και 

των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της 

IASB. 

Τα ΔΠΧΠ τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας είναι 

τα ακόλουθα: 
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Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα 

Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών  

Δ.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές 

Μεθόδους 

Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος 

Δ.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια 

Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα 

Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζομένους 

Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

Δ.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος 

Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού 

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

Δ.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης 

προσωπικού 

Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε 

θυγατρικές 

Δ.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά μετοχή 

Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

Δ.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δ.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση 

Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. 

Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες 
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Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 

κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την 

διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρίας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 

κατάλληλα. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 και 

έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η ανάγνωση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 , θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση. Στην κλειόμενη χρήση ορισμένα κονδύλια της συγκρίσιμης περιόδου στα αποτελέσματα 

έχουν ανακαταταχθεί για λόγους παρουσίασης και συγκρισιμότητας. 

Σημείωση: Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές 

αρχές απαιτεί την χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ,την γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων 

και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί 

βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρίας σε σχέση με τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς του 

υπολογισμούς. 

 

2.1  Νέα λογιστικά πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση προτύπων 

Ορισμένα νέα ΔΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η μεταγενέστερα. Η 

εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1.1.2006) 

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρίες τη δυνατότητα επιλογής μίας εναλλακτικής μεθόδου 

αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Επειδή η Εταιρία δεν προτίθεται να αλλάξει τη 

λογιστική αρχή που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεν 

συμμετέχει σε προγράμματα συνταξιοδότησης µε συμμετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής 

της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την παρουσίαση και την έκταση των γνωστοποιήσεων που 

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Απεικόνιση Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών 

Προβλεπόμενων Ενδοεταιρικών Συναλλαγών (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

Η τροποποίηση επιτρέπει να χαρακτηρισθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος από μια πολύ πιθανή 

προβλεπόμενη ενδοεταιρική συναλλαγή ως αντισταθμισµένο στοιχείο στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, υπό τους όρους ότι:  

α) η συναλλαγή πραγματοποιείται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας της εταιρίας, η 

οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και  

β) ο συναλλαγματικός κίνδυνος θα επηρεάσει την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων.  

Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική µε τον Όμιλο . 
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ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ταξινομηθεί σε 

εύλογη αξία µέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού αυτών των 

χρηματοοικονομικών μέσων ως μέρος αυτής της κατηγορίας. Η Εταιρία πιστεύει ότι η τροποποίηση αυτή 

δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2006) 

Με την τροποποίηση αυτή απαιτείται να αναγνωρισθούν οι εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, 

εκτός από αυτές οι οποίες έχουν ήδη δηλωθεί από την εταιρία ως ασφαλιστικά συμβόλαια, αρχικά σε 

εύλογη αξία και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ των.  

α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και  

β) της δαπάνης που απαιτείται για να εξοφληθεί η ανειλημμένη υποχρέωση κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού.  

Η τροποποίηση αυτή του ΔΛΠ 39 δεν θα επηρεάσει τον Όμιλο. 

 

ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης και ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων 

(εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2006) 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και Αξιολόγηση Πηγών Ορυκτού Πλούτου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 

2006) 

Το ΔΠΧΠ 6 δεν σχετίζεται µε τις λειτουργίες του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο 

ΔΛΠ 1,Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 

1 Ιανουαρίου 2007) 

Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης 

πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηματοοικονομικά μέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και 

ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει από χρηματοοικονομικά 

μέσα, συμπεριλαμβανομένων προκαθορισμένων ελάχιστων απαιτούμενων γνωστοποιήσεων για 

πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς (συμπεριλαμβάνεται ανάλυση ευαισθησίας 

σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 

32, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες που 

συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ. Η προσαρμογή στο ΔΛΠ 1 εισάγει 

γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που 

γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρία εκτίμησε την επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και της προσαρμογής στο 

ΔΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι κύριες επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή τους 

είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η 

Εταιρία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007. 
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ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση), Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος (Ισχύει από 1 

Ιανουαρίου2006). 

Η τροποποίηση αφορά σε καθαρή επένδυση σε επιχείρηση του εξωτερικού και δεν επηρεάζει τις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση (Ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2006). 

Σύμφωνα µε την διερμηνεία 4 ο προσδιορισμός αν μια συμφωνία περιλαμβάνει μίσθωση απαιτείται να 

βασίζεται στην ουσία της συμφωνίας. Συγκεκριμένα απαιτείται να εξεταστεί κατά πόσο: α) η εκπλήρωση 

της συμφωνίας εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριμένου παγίου(ων) και β) η συμφωνία παραχωρεί στον 

μισθωτή το δικαίωμα χρήσης του παγίου. Η διοίκηση εκτιμά ότι η διερμηνεία 4 δεν αναμένεται να 

επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων συμφωνιών. 

 

Διερμηνεία 5, Δικαιώματα σε Συμμετοχές σε Ταμεία Παύσης Λειτουργίας, Αποκατάστασης και 

Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006). 

Η διερμηνεία 5 δεν σχετίζεται µε τις λειτουργίες του Ομίλου. 

 

Διερμηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες αγορές – 

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2005). 

Η διερμηνεία 6 δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

Διερμηνεία 7: Εφαρμογή της μεθόδου μετατροπής ΔΛΠ 29 (Ισχύει από 1η Μαρτίου 2006). 

Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και δεν επηρεάζει τις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

Διερμηνεία 8: Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (Ισχύει από 1η Μαΐου 2006). 

Η διερμηνεία 8 δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  

 

Διερμηνεία 9:  Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων (Ισχύει από 1η Ιουνίου 2006). 

Δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι οι ακόλουθες:  

 

3.1 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.  
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Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων. Γεωγραφικά ο Όμιλος 

δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωζώνη και σε Λοιπές Χώρες. 

 

3.2 Ενοποίηση 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρίες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία 

(μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας στην οποία έγινε η 

επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. Δηλαδή, 

θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ΜEVACO A.E 

αποκτά και ασκεί έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων 

ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται 

υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι 

θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία 

που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος 

έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος 

κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών 

που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον 

τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή.  Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση 

επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής.  Το 

κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως 

υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Ειδικά για τις επιχειρηματικές συνενώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία μετάβασης 

του Ομίλου στα ΔΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του ΔΠΧΠ 1 και δεν 

εφαρμόστηκε αναδρομικά η μέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρία δεν 

επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία 

μετάβασης στα ΔΠΧΠ, ούτε  την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά 

την ημερομηνία μετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ΔΠΧΠ 1, υπολογίστηκε με βάση τις 

προηγούμενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε με τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύμφωνα με τις 

τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου πριν την μετάβαση στα ΔΠΧΠ.  

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των 

εταιριών του Ομίλου απαλείφονται.  Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η 

συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές 

αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί 

από τον Όμιλο. 

Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική 

επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε 

κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό 

μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρίας σε συνδυασμό με την άσκηση δεσπόζουσας 

επιρροής σ’ αυτήν (κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση της ή στην λειτουργία της ) υποδηλώνει 

σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
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Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται με την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις 

μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη 

συγγενή μερίσματα. 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της. Ο Όμιλος εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Π. 3 δεν 

διενεργεί αποσβέσεις και η υπεραξία που θα προκύψει από μελλοντικές αποκτήσεις θυγατρικών θα 

εμφανίζεται στο αναπόσβεστο κόστος της, μείον οποιεσδήποτε μειώσεις της αξίας της. 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, 

αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των 

επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή 

επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων 

οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν 

έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν 

γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. 

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  Μη 

πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του 

μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχουν 

τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

 

 

3.3 Δομή του Ομίλου 

Η δομή του Ομίλου κατά την 31/12/2006 έχει ως εξής:  

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΠΟΣΟΣΤΑ 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E ΜΗΤΡΙΚΗ   

MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ A.B.E.E ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 67% 

 

 

3.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του 

νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό 

νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 

νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρίας και όλων των θυγατρικών της. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 

καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
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Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Ομίλου σε ξένα νομίσματα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα 

αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με την 

χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του 

ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων της υπεραξίας 

και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε 

Ευρώ µε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 

3.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Ακίνητα 

Τα ακίνητα που ανήκουν στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις εύλογες αξίες τους, 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας τους. 

 

Λοιπά ενσώματα Πάγια 

Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις αξίες κτήσης τους, μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες 

τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή 

ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί 

να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια 10-65 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10-20 έτη 

Αυτοκίνητα   6-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός    3-10 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν 

την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και 

της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του 

προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  
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3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα Εσωτερικά Δημιουργούμενα Άϋλα Περιουσιακά 

στοιχεία , το λογισμικό και η υπεραξία. 

 

Εσωτερικά Δημιουργούμενα Άυλα Περιουσιακά: Είναι τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται 

από ανάπτυξη (ή από τη φάση ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράμματος) και καταχωρούνται όταν και 

μόνον όταν, μία επιχείρηση μπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα: 

(α) Την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να είναι 

διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση. 

(β) Την πρόθεση της να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο  και να χρησιμοποιήσει ή 

πωλήσει αυτό. 

(γ) Την ικανότητα της να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

(δ) Πως το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Μεταξύ 

άλλων, η επιχείρηση πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη μιας αγοράς για το προϊόν του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου  ή για το ίδιο το άυλο περιουσιακό στοιχείο  ή, αν πρόκειται να 

χρησιμοποιείται εσωτερικώς, τη χρησιμότητα του άυλου περιουσιακού στοιχείου . 

(ε) Τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για να 

ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

(στ)Την ικανότητα της να αποτιμά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο, 

κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως του. 

 

Το κόστος του εσωτερικώς δημιουργούμενου άυλου περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνει όλες τις 

δαπάνες που μπορεί άμεσα να αποδοθούν ή να κατανεμηθούν επάνω σε μία λογική και συνεπή βάση, 

για τη δημιουργία, την παραγωγή και προετοιμασία του περιουσιακού στοιχείου  για τη χρήση που 

προορίζεται αυτό. Το κόστος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση: 

(α) Δαπάνες υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή αναλίσκονται για τη δημιουργία του 

άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

(β) Τους μισθούς, ημερομίσθια και άλλα σχετικά  κόστη προσωπικού άμεσα απασχολούμενου για τη 

δημιουργία του περιουσιακού στοιχείου. 

(γ) Κάθε δαπάνη που είναι άμεσα αποδοτέα στη δημιουργία του περιουσιακού στοιχείου, όπως 

αμοιβές για κατοχύρωση ενός νομικού δικαιώματος και η απόσβεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

και αδειών που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν το περιουσιακό στοιχείο. 

(δ) Γενικά  κόστη που είναι αναγκαία για να δημιουργήσουν το περιουσιακό στοιχείο και που μπορεί να 

κατανεμηθούν πάνω σε μία λογική και σταθερή βάση στο περιουσιακό στοιχείο (για παράδειγμα, 

μία κατανομή της  απόσβεσης των ενσώματων παγίων, ασφαλίστρων και ενοικίων). Κατανομές  

του γενικού κόστους  γίνονται πάνω σε βάσεις όμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στην 

κατανομή  του γενικού κόστους στα αποθέματα ( Δ.Λ.Π. 2 «Αποθέματα»).  Το Δ.Λ.Π. 23 

«Κόστος Δανεισμού», καθιερώνει κριτήρια για την καταχώρηση του τόκου ως ενός συνθετικού 

στοιχείου του κόστους ενός εσωτερικώς δημιουργούμενου άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

Μετά την αρχική καταχώρηση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος του 

μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
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με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία με βάση 

την προσδοκώμενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου καθώς και την περίοδο ελέγχου του σύμφωνα με 

τις σχετικές συμβάσεις εκτιμήθηκε από την Διοίκηση της εταιρίας σε 10 έτη. 

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η 

οποία κυμαίνεται από 2 έως 6 έτη. 

Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του 

παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η εταιρία κατά την 

ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο 

του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το ποσό κατά το οποίο το 

κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις 

υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρίας . 

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές λόγω 

μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση της αξίας 

της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζημιά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36. 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της εταιρίας στα ίδια 

κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, 

αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της 

αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος , 

οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό. 

 

3.7 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να 

μην είναι ανακτήσιμη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η 

ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω 

χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την 

επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμιακών Ροών) 

είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια 

μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 

οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου 

ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών 

που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την 

διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
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3.8 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια 

άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία 

της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα 

αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και 

τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη 

αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Στον Ισολογισμό του Ομίλου οι συναλλαγές και η αποτίμηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων 

απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων με τίτλο «Παράγωγα 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία». Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και 

Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από 

το κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών 

ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως την λήξη τους. 

Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες. 
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iv) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 

αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 

μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται 

μέσω αποτελεσμάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που 

είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πώληση το στοιχείο. Οι επενδύσεις 

αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, 

με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν 

το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών 

ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην 

κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 

απομείωση. Για μετοχές εταιριών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το 

κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η 

διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  

 

3.9 Αποθέματα  

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην 

συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το 

κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  

 

3.10 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, 
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μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος 

ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο 

ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, 

η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας 

στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο 

Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

 

3.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς 

χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

3.12 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να 

πουλήσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.  

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα 

προς πώληση, και την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που 

ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που 

προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών 

στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης 

Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση. 

 

3.13 Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με 

την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ το άρτιο) . 

 

3.14 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από 

τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
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Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 

προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του 

ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 

επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 

φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 

απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 

νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε 

περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 

εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του 

ισολογισμού χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή 

των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν 

θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι 

μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 

αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης 

περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

3.15 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (παροχές λήξης 

της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευμένες. Η εταιρία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα 

παροχών προς του εργαζομένους της. Το μόνο πρόγραμμα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο 

παρελθόν είναι η συμβατική υποχρέωση ( με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν2112/20) για παροχή ενός 

εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί απαραίτητα βάση 

αναλογιστικής μελέτης.  
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3.16 Επιχορηγήσεις 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 

Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με 

τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την 

αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.17 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 

εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 

υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 

είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

3.18 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα 

μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων 

αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά 

από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε 

σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με 

την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική 

αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 

λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής 

τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 

χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
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3.19 Μισθώσεις 

Εταιρία Ομίλου ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλος όλοι 

οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, 

ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις 

χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη 

χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται 

στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν 

με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των 

παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους 

και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι 

πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν 

από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 

 

3.20 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

 

4. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έναν και μόνο επιχειρηματικό τομέα τις μεταλλικές κατασκευές παντός 

τύπου. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του ομίλου αναφέρονται σε έσοδα από μεταλλικές 

κατασκευές στο σύνολο τους. 

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

Η έδρα του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα.  Οι περιοχές 

δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες.  

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής: 
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O ΟΜΙΛΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ 22.794.912,05 16.883.182,33 5.911.729,72 15.677.278,32 11.863.381,12 3.813.897,20

ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 296.675,70 230.547,83 66.127,87 229.473,55 153.309,38 76.164,17
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.289.939,38 933.410,89 356.528,49 1.283.178,58 879.089,73 404.088,85

Σ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 418.244,68 269.514,33 148.730,35 302.353,06 214.262,25 88.090,81

λο 24.799.771,81 18.316.655,38 6.483.116,43 17.492.283,51 13.110.042,49 4.382.241,02

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

ΛΟΙΠΕ

Σύνο

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ 19.536.018,12 14.167.762,13 5.368.255,99 13.408.726,70 10.041.236,34 3.367.490,36
ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 187.552,16 140.138,23 47.413,93 112.855,80 79.140,90 33.714,90
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.289.939,38 933.410,89 356.528,49 1.283.178,58 879.089,73 404.088,85
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 398.946,18 253.525,39 145.420,79 276.567,75 193.504,54 83.063,21
Σύνολο 21.412.455,84 15.494.836,65 5.917.619,19 15.081.328,83 11.192.971,51 3.888.357,32

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

 

5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

5.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιμούνται στην «δίκαιη αξία» (fair value) αυτών , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 16. Ως «δίκαιη αξία»  θεωρείται η εύλογη αξία αυτών η οποία προσδιορίστηκε μετά 

από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών κατά την 31.12.2005. Η Εταιρία ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα θα επανεκτιμά την παραπάνω κατηγορία παγίων της. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

προσδιορίστηκε η ωφέλιμη ζωή τους και η υπολειμματική αξία τους και σύμφωνα με αυτά θα 

διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις. 

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 

ενεργητικού έναντι δανεισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.356.669,44 9.540.311,40 260.144,46 376.907,27 59.757,10 21.750.100,26
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0,00 -191.808,38 -2.333.639,61 -114.702,04 -153.200,77 0,00 -2.793.350,80

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 7.156.310,59 4.164.861,06 7.206.671,79 145.442,42 223.706,50 59.757,10 18.956.749,46

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.201.818,50 9.927.620,60 267.120,83 434.298,60 259.619,55 22.246.788,67
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0,00 -75.075,45 -2.915.317,68 -103.422,22 -197.882,71 0,00 -3.291.698,06

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 7.156.310,59 4.126.743,05 7.012.302,92 163.698,61 236.415,89 259.619,55 18.955.090,61

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.615.834,05 14.335.999,85 290.620,83 523.882,18 9.640,17 26.932.287,67
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0,00 -152.240,82 -3.811.839,11 -116.118,08 -258.627,96 0,00 -4.338.825,98

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 7.156.310,59 4.463.593,23 10.524.160,74 174.502,75 265.254,22 9.640,17 22.593.461,69

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανήματα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 7.156.310,59 4.151.073,42 6.956.486,59 129.552,33 211.000,00 2.563,50 18.606.986,44

Προσθήκες-Μεταφορές 13.997,50 306.432,62 62.615,22 38.043,62 184.522,99 605.611,95
Λοιπές τακτοποιήσεις -199.768,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -199.768,48
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 -30.065,77 -55.638,85 0,00 0,00 -85.704,62
Αποσβέσεις -71.445,85 -569.476,69 -17.123,86 -41.361,58 0,00 -699.407,98
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 17.848,10 25.060,25 0,00 0,00 42.908,35
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 188.654,22 5.727,63 5.638,03 962,55 0,00 200.982,43
Μεταφορές 30.920,04 52.063,11 0,00 0,00 -82.983,15 0,00
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 7.156.310,59 4.113.430,85 6.739.015,59 150.103,12 208.644,59 104.103,34 18.471.608,09

Προσθήκες 24.000,00 4.018.841,73 16.500,00 75.603,85 288.431,30 4.423.376,88
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις -56.256,22 -56.256,22
Αποσβέσεις -75.796,28 -842.186,94 -10.401,26 -54.130,12 -982.514,60
Μειώσεις αποσβέσεων 4.967,48 4.967,48
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0,00
Μεταφορές 240.116,47 136.827,91 5.950,09 -382.894,47 0,00
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 7.156.310,59 4.301.751,04 10.001.209,55 156.201,86 236.068,41 9.640,17 21.861.181,63

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανήματα & τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.341.794,95 9.228.483,35 237.044,01 354.627,82 2.563,50 21.320.824,22
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0,00 -190.721,52 -2.271.996,76 -107.491,68 -143.627,82 0,00 -2.713.837,78

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 7.156.310,59 4.151.073,42 6.956.486,59 129.552,33 211.000,00 2.563,50 18.606.986,44

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.186.944,01 9.556.913,31 244.020,38 392.671,44 104.103,34 21.640.963,07
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0,00 -73.513,15 -2.817.897,72 -93.917,26 -184.026,85 0,00 -3.169.354,98

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 7.156.310,59 4.113.430,85 6.739.015,59 150.103,12 208.644,59 104.103,34 18.471.608,09

Μικτή Λογιστική αξία 7.156.310,59 4.451.060,48 13.656.326,73 260.520,38 468.275,29 9.640,17 26.002.133,64
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0,00 -149.309,43 -3.655.117,18 -104.318,52 -232.206,88 0,00 -4.140.952,01

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 7.156.310,59 4.301.751,04 10.001.209,55 156.201,86 236.068,41 9.640,17 21.861.181,63

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 7.15 4.1 6 7.26.310,59 64.861,0 06.671,79 145.442,42 223.706,50 59.757,10 18.956.749,46

Προσθήκες-Μεταφορές 0,00 13.997,50 409.914,23 62.615,22 58.213,09 282.845,60 827.585,64
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 -199.768,48 -8.096,20 0,00 -821,75 0,00 -208.686,43
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -66.515,54 -55.638,85 0,00 0,00 -122.154,39
Αποσβέσεις 0,00 -71.921,29 -613.992,20 -19.418,47 -45.644,50 0,00 -750.976,47
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 17.848,10 25.060,25 0,00 0,00 42.908,35
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0,00 188.654,22 14.409,64 5.638,03 962,55 0,00 209.664,44
Μεταφορές 0,00 30.920,04 52.063,11 0,00 0,00 -82.983,15 0,00
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 7.156.310,59 4.126.743,05 7.012.302,92 163.698,61 236.415,89 259.619,55 18.955.090,61

Προσθήκες 0,00 73.500,00 4.281.524,00 23.500,00 83.633,49 295.436,61 4.757.594,10
Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -72.095,10 0,00 0,00 0,00 -72.095,10
Αποσβέσεις 0,00 -77.165,37 -906.311,04 -12.695,86 -60.745,25 0,00 -1.056.917,53
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 9.963,86 0,00 0,00 0,00 9.963,86
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 -174,25 0,00 0,00 0,00 -174,25
Μεταφορές/λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 340.515,55 198.950,35 0,00 5.950,09 -545.415,99 0,00
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 7.156.310,59 4.463.593,22 10.524.160,74 174.502,75 265.254,22 9.640,17 22.593.461,69
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5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 315.969,88 449.060,34 765.030,22 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (31.605,65) (142.108,30) (173.713,94)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 284.364,23 306.952,04 591.316,28 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 500.044,74 838.808,28 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (65.734,30) (208.078,88) (273.813,18)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 273.029,24 291.965,86 564.995,10 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 564.543,95 903.307,49 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (99.862,95) (294.329,62) (394.192,56)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 238.900,59 270.214,33 509.114,93 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 284.364,23 306.952,04 591.316,28 

Προσθήκες 22.793,66 50.984,40 73.778,06 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις (34.128,65) (65.970,58) (100.099,23)
Μεταφορές 0,00 0,00 
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 273.029,24 291.965,86 564.995,10 

Π

0,00 

ροσθήκες 0,00 64.499,21 64.499,21 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις (34.128,65) (86.250,74) (120.379,39)
Μεταφορές 0,00 0,00 
Λογιστική αξία την 31 Δεκμεβρίου 2006 238.900,59 270.214,33 509.114,93 

0,00 

 

Τα ανωτέρω ποσά προσθηκών προέρχονται κυρίως από κονδύλια της μητρικής εταιρίας του ομίλου.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 315.969,88 438.558,29 754.528,17 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (31.605,65) (134.911,77) (166.517,42)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 284.364,23 303.646,52 588.010,75 

 Λογιστική αξία 338.763,54 483.762,69 822.526,23 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (65.734,30) (199.592,85) (265.327,15)
γιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 273.029,24 284.169,84 557.199,08 

Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 548.261,90 887.025,44 
ευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (99.862,95) (282.735,58) (382.598,53)

γιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 238.900,59 265.526,32 504.426,91 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μικτή

Λο

Συσσωρ
Λο

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 284.364,23 303.646,52 588.010,75 

Προσθήκες 22.793,66 45.204,40 67.998,06 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις (34.128,65) (64.681,08) (98.809,73)
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 
γιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 273.029,24 284.169,84 557.199,08 Λο

Προσθήκες 64.499,21 64.499,21 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 
Αποσβέσεις (34.128,65) (83.142,73) (117.271,38)
Μεταφορές 0,00 
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 238.900,59 265.526,32 504.426,91 
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5.3 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις-Διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία προς 

πώληση – Λοιπές επενδύσεις 

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο του κόστους συμμετοχής, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την απομείωση της 

θυγατρικής εταιρίας MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE για την οποία σύμφωνα με την 

αρ.πρωτ.4054/13.9.2006 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτ. Αττικής/ Διεύθυνση Εμπορίου & 

Τουρισμού /Τμήμα Α.Ε καταχωρήθηκε η από 22 Αυγούστου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία αποφασίσθηκε η λύση της και η έναρξη διαδικασίας 

εκκαθάρισης της. 

 

Το αναφερόμενο κονδύλι έχει διαμορφωθεί ως εξής : 

Καθαρή θέση MEVATANCO A.E 30.9.2006 45.294,86 

  

X Ποσοστό συμμετοχής της μητρικής 51% 23.100,38 

Επιπλέον έξοδα εκκαθάρισης που αφορούν την μητρική -7.650,00 

Υπολοιπόμενο ποσό προς επιστροφή στην μητρική 15.450,38 

 

To υπόλοιπο του λογαριασμού όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Xρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 30.600,00 0,00 30.600,00 0,00
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας (15.149,62) 0,00 (15.149,62) 0,00

Τέλος περιόδου 15.450,38 0,00 15.450,38 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Το ποσό των  επενδύσεων σε θυγατρικές αναλύεται στον ισολογισμό ως εξής : 

 

 

 48 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Συμμετοχές σε θυγατρικές  επιχειρήσεις 0,00 0,00 813.438,00 844.038,00

Πλέον/Μείον : Αναπροσαμρογές στην δίκαιη αξία/απομειώσεις 0,00 0,00 -483.505,55 -483.505,55
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0,00 0,00 329.932,45 360.532,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Το ποσό των λοιπών επενδύσεων αναλύεται στον ισολογισμό ως εξής : 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Συμμετοχές σε λοιπές  επιχειρήσεις 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.4 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαίτηση  Υποχρέωση  Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες-ασώματες Ακινητοποιήσεις 48.858,46 -1.293.406,22 56.455,47 -1.347.800,22 47.818,77 -1.293.406,22 55.469,77 -1.345.143,82
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Χρημ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποθεματικά  
Αποφορολόγηση αποθεματικών 0,00 -81.460,77 0,00 -94.288,98 0,00 -80.176,30 0,00 -93.004,50

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους 27.336,59 0,00 20.962,71 0,00 24.839,99 0,00 20.117,21 0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 77.388,32 0,00 78.209,16 77.388,32 0,00 78.209,16 0,00

Σύνολο 153.583,37 -1.374.866,99 155.627,35 -1.458.089,20 150.047,08 -1.373.582,52 153.796,15 -1.454.148,33
Συμφηφισμός  153.583,37 155.627,35 150.047,08  153.796,15
Σύνολο -1.221.283,62 -1.302.461,85 -1.223.535,44 -1.300.352,18

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/20051/1-31/12/2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται ο Όμιλος είναι για το 2006 ίσος με 29%. 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν 

υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι 

φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

5.5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
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1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Δοσμένες Εγγυήσεις 18.116,78 17.066,78 12.116,78 11.066,78 
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων

18.116,78 17.066,78 12.116,78 11.066,7

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

8 

Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. Λόγω μη 

σημαντικότητας των ποσών αυτών δεν έχει διενεργηθεί προεξόφληση στην παρούσα αξία. 

5.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Εμπορεύματα 3.021,87 25.720,82 2.868,55 2.898,62
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελη-Υποπροιοντα & Υπολειμματα 774.129,93 595.560,72 325.820,46 231.462,34
Παραγωγή σε εξέλιξη 586.656,68 813.045,97 550.033,18 792.569,97
Πρώτες & βοηθητ. ύλες
Αναλώσιμα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 819.668,79 1.103.819,70 643.563,18 978.306,48

Σύνολο 2.183.477,27 2.538.147,21 1.522.285,37 2.005.237,41 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Πελάτες 3.137.408,41 3.354.935,54 2.741.500,54 3.010.211,75 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 29.541,68 15.757,17 28.241,68 0,00 
Επιταγές Εισπρακτέες 5.330.765,90 3.349.081,26 3.101.941,54 2.015.965,38 
Επιταγές σε καθυστέρηση 100.333,00 176.111,00 99.520,00 90.000,00 
Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες 74.723,22 0,00 74.723,22 0,00 
Μείον: Aπομειώσεις (501.733,74) (177.863,50) (463.633,74) (139.763,50)
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 8.171.038,47 6.718.021,47 5.582.293,24 4.976.413,63 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η μητρική Εταιρία διενήργησε για την χρήση 1.1.2006-31.12.2006 συμπληρωματική απομείωση για 

πελάτες ποσού € 332.062,28. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 

8.192,04 . 

 

5.8 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 2.122.617,66 469.253,60 2.078.457,54 362.640,49

Χρεώστες διάφοροι 278.370,39 1.305.872,30 259.363,00 1.301.470,25

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 225.178,91 218.450,23 225.178,91 218.450,23

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 2.626.166,96 1.993.576,13 2.562.999,45 1.882.560,97 

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο αφορούν κατά κύριο λόγο υπόλοιπα εγκριθεισών 

επιχορηγήσεων ποσού 1.241.038,50 € (σχετική σημείωση 5.32) και προκαταβολές φόρου εισοδήματος 

επόμενης χρήσης. 

 

5.9 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Έξοδα επομένων χρήσεων  33.427,41 11.034,58 33.427,41 11.034,58

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 10.019,00 10.718,01 10.019,00 10.692,75

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 45,80 0,00 45,80 0,00

43.492,21 21.752,59 43.492,21 21.727,33

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Διαθέσιμα στο ταμείο 101.907,09 52.182,50 13.889,09 13.639,72
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 1.651.094,71 746.745,84 1.580.849,92 531.437,99
Σύνολο 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

5.11 Ίδια κεφάλαια 

i)Μετοχικό κεφάλαιο 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Συνολικός 
αριθμός 
μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο σε 

ευρώ
Υπόλοιπα 31/12/2005 10.500.000 10.500.000 10.500.000 4.725.000,00 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικού και αύξηση της ονομαστικής αξίας 
των μετοχών

0  0 0 1.575.000,00 

Υπόλοιπα 31/12/2006 10.500.000 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00 

Η μετοχή της MEVACO A.E  είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με 

ονομαστική αξία 0,60 ευρώ ανά μετοχή. 

Σημείωση: Με την με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-17255/11.12.2006 απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης / Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως , εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ η από 21 Ιουνίου 2006 

απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, με την οποία 

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000,00 με 

κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού ,η οποία υλοποιήθηκε μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας του 

συνόλου των μετοχών της Εταιρίας από 0,45 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ. 

Το υπέρ το άρτιο αποθεματικό κεφάλαιο του Ομίλου ποσού 7.626.118,85 ευρώ προέκυψε από την 

έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.  

 

ii) Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 

Η ανάλυση των αποθεματικών εύλογης αξίας όσον αφορά τον Όμιλο έχει ως ακολούθως: 

 

Επανεκτίμηση 
Παγίων

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004 6.026.859,60

Διόρθωση αποθεματικού επανεκτίμησης 17.942,26
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 6.044.801,86
Διόρθωση αποθεματικού επανεκτίμησης 34.141,33

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 6.078.943,19

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

 

Το παραπάνω αποθεματικό προέρχεται στο σύνολο του από την μητρική Εταιρία του ομίλου. 

  

 51 



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο Δελτίο 2006 

iii) Λοιπά Αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά Σύνολο Τακτικό αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 
2004 398.816,09 544.326,33 1.408.749,12 2.351.891,54 387.200,00 544.326,33 1.393.816,44 2.325.342,77

  
Μεταβολή λόγω αλλαγής της 
αναβαλλόμενης φορολογίας

0,00 0,00 9.710,19 9.710,19 0,00 0,00 9.621,16 9.621,16

Λοιπά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 
2005 398.816,09 544.326,33 1.418.459,31 2.361.601,73 387.200,00 544.326,33 1.403.437,59 2.334.963,92

Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε 
λογαριασμό τακτικού 
αποθεματικού

80.194,83 0,00 0,00 80.194,83 80.194,83 0,00 0,00 80.194,83

Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε 
λογαριασμό ειδικού  
αποθεματικού

0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

Μεταβολές λόγω διακοπείσας 
δραστηριότητας

(10.200,00) 0,00 (10.200,00) 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταβολή λόγω αλλαγής της 
αναβαλλόμενης φορολογίας 0,00 0,00 12.828,20 12.828,20 0,00 0,00 12.828,20 12.828,20

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 
2006 468.810,92 994.326,33 1.431.287,51 2.894.424,76 467.394,83 994.326,33 1.416.265,79 2.877.986,95

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ETAΙΡΙΑ

Τα ειδικά και λοιπά αποθεματικά είναι πλήρως φορολογημένα και ελεύθερα προς διανομή κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 

 

5.12 Δανειακές υποχρεώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Τραπεζικός δανεισμός 211.843,08 317.764,60 211.843,08 317.764,60

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 211.843,08 317.764,60 211.843,08 317.764,60

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 116.360,50 127.102,86 116.360,50 127.102,86
Τραπεζικός δανεισμός 1.650.245,85 1.128.879,81 0,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.766.606,35 1.255.982,67 116.360,50 127.102,86

Σύνολο δανείων 1.978.449,43 1.573.747,27 328.203,58 444.867,46

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

5.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

 

 

 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 121.403,95 88.794,00 111.417,55 85.412,00

Σύνολο 121.403,95 88.794,00 111.417,55 85.412,00

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (32.609,95) (7.886,00) (26.005,55) (7.230,00)

Σύνολο (32.609,95) (7.886,00) (26.005,55) (7.230,00)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 

αναλογιστική μελέτη που καταρτίσθηκε την 31.12.2006 ανέρχονται για την μητρική Εταιρία στο ποσό 

26.005,55 ευρώ και για την θυγατρική εταιρία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στο ποσό των 6.604,40 

ευρώ . 

Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού επανεξετάζεται  σε ετήσια βάση. 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
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31/12/2006 31/12/2005

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1% 4,5%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,0% 4,0%

 

5.14 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

Σχετικά με τις επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων αναφερόμαστε αναλυτικά στην παράγραφο 5.32 . 

 

5.15 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και 

της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

 

 

 

5.16 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας χωρίζονται σε υποχρεώσεις από 

φόρους και υποχρέωση σε έξοδο φόρου που αναλογεί στην τρέχουσα χρήση  και αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Πληθωρισμός 2,0% 2,5%

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Δοσμένες εγγύησεις 1.320,00 1.100,00 1.320,00 1.320,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για αγορά 
πάγιου εξοπλισμού 0,00 114.500,00 0,00 114.500,00
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 122.723,22 0,00 92.723,22 0,00
Έσοδα επομένων χρήσεων(επιχορηγήσεις 
παγίων στοιχείων) 2.386.455,47 562.835,04 2.386.455,47 562.835,04

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.510.498,69 678.435,04 2.480.498,69 678.655,04

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Προμηθευτές 2.266.123,16 1.556.360,44 2.161.375,30 1.407.271,02
Επιταγές Πληρωτέες 1.457.750,32 913.392,14 0,00 150.000,00

Προκαταβολές πελατών 53.215,36 236.684,73 42.638,18 192.629,08

Σύνολο 3.777.088,84 2.706.437,31 2.204.013,48 1.749.900,10

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 1.239.995,68 646.804,95 1.178.044,12 646.804,95
Λοιπές υποχρεώσεις από Φόρους 579.213,42 288.743,10 371.117,05 222.216,25

Σύνολο 1.819.209,10 935.548,05 1.549.161,17 869.021,20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.17 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 
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1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 255.888,13 295.581,62 200.909,00 177.741,90
Μερίσματα πληρωτέα 39.996,44 46.058,61 39.996,44 46.058,61
Πιστωτές διάφοροι 355.858,91 450.036,89 282.182,25 384.248,11
Έσοδα επόμενης περιόδου 0,00 17.325,74 0,00 17.325,74
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 36.381,54 0,00 36.381,54 0,00
Λοιπές υποχρεώσεις 7,59 0,00 7,59 0,00

Σύνολο 688.132,61 809.002,86 559.476,82 625.374,36

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
 
 
 
 

 

5.18 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο 11.293.589,64 7.939.628,91 9.436.878,72 6.680.499,15
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.978.866,74 3.083.991,93 3.471.167,61 2.726.396,09
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 1.502.808,82 956.049,23 1.310.192,96 810.655,81
Παροχές τρίτων 474.290,04 448.518,85 349.792,71 366.652,47
Φόροι τέλη 25.572,69 19.810,75 16.231,10 14.580,87
Διάφορα έξοδα 114.935,21 98.470,19 42.323,06 40.110,49
Αποσβέσεις παγίων 985.291,38 648.542,32 922.430,28 617.356,11
Προβλέψεις 5.356,15 0,00 0,00 0,00
Ιδιοπαραγωγή (54.179,79) (63.279,48) (54.179,79) (63.279,48)
Μείον :
Διεταιρικές απαλειφές (9.875,50) (21.690,22)

18.316.655,38 13.110.042,49 15.494.836,65 11.192.971,51

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

5.19 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης /ερευνών 

 

 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
1/1-

31/12/2006
1/1-

31/12/2005
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 472.224,01 524.281,98 413.238,78 397.002,11
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 380.928,22 334.639,51 358.549,83 282.889,31
Παροχές τρίτων 85.779,71 96.187,42 71.315,43 67.048,54
Φόροι τέλη 11.676,59 35.998,83 10.591,27 34.137,35
Διάφορα έξοδα 58.189,16 65.436,97 49.752,97 44.664,87
Αποσβέσεις παγίων 99.618,24 82.295,79 92.314,94 71.195,61
Προβλέψεις 622,29 0,00 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 0,00
Σύνολο 1.109.038,21 1.138.840,50 995.763,22 896.937,79

ΕΞΟΔΑ ΔΙOIKΗΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

Σημειώσεις
1/1-

31/12/2006 1/1-31/12/2005
1/1-

31/12/2006
1/1-

31/12/2005
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 164.535,30 222.404,91 105.201,01 101.185,98
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 55.181,96 78.674,97 32.671,14 29.389,06
Παροχές τρίτων 51.111,90 61.749,34 36.562,02 33.998,02
Φόροι τέλη 5.790,71 5.548,71 4.698,97 3.775,87
Διάφορα έξοδα 99.068,58 129.064,78 90.582,47 109.281,83
Αποσβέσεις παγίων 30.992,58 34.543,57 23.646,07 23.971,97
Προβλέψεις 625,97 0,00 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 0,00
Σύνολο 407.307,00 531.986,28 293.361,68 301.602,74

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 

 

 

 

 

1/1-
31/12/2006

1/1-
31/12/2005

1/1-
31/12/2006 1/1-31/12/2005

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 108.775,31 62.736,14 108.775,31 62.736,14
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 11.451,12 8.901,00 11.451,12 8.901,00
Παροχές τρίτων 11.597,98 7.370,39 11.597,98 7.370,39
Φόροι τέλη 852,31 383,28 852,31 383,28
Διάφορα έξοδα 3.549,38 1.052,79 3.549,38 1.052,79
Αποσβέσεις παγίων 61.394,67 85.694,02 61.394,67 85.694,02
Μείον/Πλέον : Διαιτερικές απαλειφές 0,00 0,00

197.620,76 166.137,62 197.620,76 166.137,62

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.20 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για το  2006 και 2005 έχουν ως εξής: 

 

 

 

 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1/1-31/12/2006
1/1-

31/12/2005
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 205.813,56 17.451,60 205.813,56 11.615,60
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 77.979,08 74.312,94 56.394,48 74.315,94
Έκτακτα έξοδα - έσοδα από προβλέψεις 20.835,08 89.856,12 20.333,20 83.471,86
Μείον διαιτερικές απαλειφές (1.465,00) (2.060,55)
Σύνολο 303.162,72 179.560,11 282.541,24 169.403,40

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
Προβλέψεις χρήσης 41.617,36 124.419,33 41.617,36 124.419,33
Έκτακτα έξοδα 92.059,56 5.525,95 82.342,44 708,21
Έκτακτες ζημιές 2.749,50 30.094,62 507,00 26.612,64
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1.441,37 539,45 1.441,37 539,45
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 332.062,28 131.746,27 332.062,28 110.090,27
Λοιπά έξοδα 174,25 0,00 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 (740,55)
Σύνολο 470.104,32 291.585,07 457.970,45 262.369,90

 

5.21 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1/1-31/12/2006
1/1-

31/12/2005
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 205.813,56 17.451,60 205.813,56 11.615,60
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 77.979,08 74.312,94 56.394,48 74.315,94
Έκτακτα έξοδα - έσοδα από προβλέψεις 20.835,08 89.856,12 20.333,20 83.471,86
Μείον διαιτερικές απαλειφές (1.465,00) (2.060,55)
Σύνολο 303.162,72 179.560,11 282.541,24 169.403,40

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
Προβλέψεις χρήσης 41.617,36 124.419,33 41.617,36 124.419,33
Έκτακτα έξοδα 92.059,56 5.525,95 82.342,44 708,21
Έκτακτες ζημιές 2.749,50 30.094,62 507,00 26.612,64
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1.441,37 539,45 1.441,37 539,45
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 332.062,28 131.746,27 332.062,28 110.090,27
Λοιπά έξοδα 174,25 0,00 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 (740,55)
Σύνολο 470.104,32 291.585,07 457.970,45 262.369,90

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

5.22 Φόρος εισοδήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Φόρος χρήσης 1.239.995,68 646.804,95 1.178.044,12 646.804,95
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 75.044,00 8.218,10 45.044,00 0,00
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 3.997,02 3.405,65 3.997,02 3.405,65
Αναβαλλόμενος φόρος -19.194,39 71.551,58 -13.847,21 73.743,09
Σύνολο 1.299.842,31 729.980,28 1.213.237,93 723.953,69

Κέρδη προ φόρων 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54
Συντελεστής Φόρου 0,29 0,32 0,29 0,32
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 1.296.672,44 731.064,90 1.274.851,02 754.774,89

Προσαρμογές για μεταβολή στον συντελεστή φόρου 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσαρμογές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία
 - Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης -19.194,39 71.551,58 -13.847,21 73.743,09
 - Αναμορφώσεις χρήσης -56.676,76 -84.259,95 -96.806,90 -107.969,94

Λοιπές προσαρμογές (Αφορολόγητα αποθεματικά - λοιπές 
φορολογικές ελαφρύνσεις)
 - Διαφορές φορολογικού ελέγχου 75.044,00 8.218,10 45.044,00 0,00

 - Λοιποί μη ενωσματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 3.997,02 3.405,65 3.997,02 3.405,65

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 1.299.842,31 729.980,28 1.213.237,93 723.953,69

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.23 Κέρδη ανά μετοχή 

 

Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός τους επί 

του συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές). 
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1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 3.105.409,29 1.532.893,89 3.182.800,05 1.634.717,85
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,296 0,146 0,303 0,1

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.24 Διακοπείσες δραστηριότητες 

 

Με την από  22 Αυγούστου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

θυγατρικής εταιρίας MEVATANCO ELECTRONICS A.T.E.B.E  αποφασίστηκε η λύση και η έναρξη 

διαδικασίας εκκαθάρισης της . Πιο συγκεκριμένα οι παριστάμενοι και εκπροσωπούμενοι μέτοχοι , οι 

οποίοι εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της μετά από διεξοδική συζήτηση επί της 

κατάστασης , την οποία παρουσιάζει σήμερα η πορεία των εργασιών της MEVATANCO και σχετικά με το 

ότι ο σκοπός της φέρεται να έχει εκπληρωθεί και συνακόλουθα να παραμένει άνευ αντικειμένου η 

περαιτέρω δραστηριοποίηση της στη σχετική αγορά, εξέτασε την πρόταση του Προέδρου και κατόπιν 

ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, υιοθέτησε την ως άνω πρόταση και αποφάσισε τη λύση και 

εκκαθάριση της MEVATANCO υπό τις προϋποθέσεις  του Νόμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 38 του Καταστατικού της , συνεκτιμώντας ιδίως τους ακόλουθους παράγοντες : 

-η MEVATANCO συνεστήθη για να δραστηριοποιηθεί με γνώμονα τα ολυμπιακά έργα 

-δεν υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλής αξίας (από οικονομικής απόψεως) έργα για τα οποία να είναι αναγκαία 

η περαιτέρω ύπαρξη και συνέχιση της λειτουργίας της  

-η MEVATANCO κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες εκκρεμότητες και ως εκ 

τούτου το στάδιο της εκκαθαρίσεως αυτής μπορεί να ολοκληρωθεί σε ιδιαίτερα σύντομο, από χρονικής 

απόψεως, διάστημα.  

 Στην συνέχεια παραθέτουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας MEVATANCO A.E για την περίοδο  

1.1.2006-30.9.2006 : 
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Κατάσταση Ισολογισμού 
  Υπόλοιπα 
  13.9.2006  31.12.2005
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία     

Ενσώματα πάγια  0,03  0,03

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία  220,00  220,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  0,00  985,70

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα  0,00  23.168,88

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  26.975,97  85.298,00

Λοιπές απαιτήσεις  103.027,28  102.746,76

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  20.622,75  210.713,54

Σύνολο ενεργητικού  150.846,03  423.132,91

Iδια κεφάλαια και αποθεματικά     

Μετοχικό κεφάλαιο  60.000,00  60.000,00

Λοιπά αποθεματικά  20.000,00  20.000,00

Υπόλοιπο κερδών εις νέον  -34.705,14  303.132,91

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  45.294,86  383.132,91

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  105.551,17  40.000,00

Σύνολο παθητικού  150.846,03  423.132,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 
1.1-13.9.2006 
  Υπόλοιπα 
  1.1-13.9.2006  1.1-31.12.2005
Κύκλος εργασιών  23.168,88  0,00 

Κόστος πωληθέντων  23.168,88  0,00 

Μικτό κέρδος  0,00  0,00

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  0,00  3,00 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  17.031,46  74.076,43 

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων  7.302,39  44.552,59 

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως  300,00  0,00 

Αποτελέσματα προ φόρων 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  -24.633,85  -118.626,02

Χρηματοοικονομικά έσοδα   3.174,14  23.295,32 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   0,00  119,16 

Κέρδη προ φόρων  -21.459,71  -95.449,86

Φόρος εισοδήματος  16.378,34  501,50 

Κέρδη μετά από φόρους  -37.838,05  -95.951,36

    

Κατανεμημένα σε :     

Μετόχους μητρικής  -37.838,05  -95.951,36
     

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  -0,63  -1,60
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 Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 Μετοχικό  Τακτικό Υπόλοιπο  

 Κεφάλαιο αποθεματικό εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2004 σύμφωνα     

με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές 60.000,00 3.714,22 70.570,22 134.284,

Προσαρμογές μετάβασης στα ΔΠΧΠ 0,00 0,00 -2.248,10 -2.248,1

Υπόλοιπα την 01.01.04 σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ 60.000,00 3.714,22 68.322,12 132.036,34

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου

01.01.04 έως 31.12.04     

 

 44 

0 

 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 347.047,93 347.047,

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 
31.12.04 60.000,00 3.714,22 415.370,05 479.084,27

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2005 σύμφωνα     

 

 
93 

με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές 60.000,00 20.000,00 400.191,03 480.191,

Προσαρμογές μετάβασης στα ΔΠΧΠ 0,00 0,00 -1.106,76 -1.106,7

Υπόλοιπα την 01.01.05 σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ 60.000,00 20.000,00 399.084,27 479.084,27

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 

01.01.05 έως 31.12.05     

 

 03 

6 

 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 -95.951,36 -95.951,

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 
31.12.05 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 60.000,00 20.000,00 303.132,91 383.132,91
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 

01.01.06 έως 13.09.06   

Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,0

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1.1-

13.9.2006 0,00 0,00 -37.838,05 -37.838,05 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 13.9.06 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 60.000,00 20.000,00 -34.705,14 45.294,86

 

 
36 

0 

 

 

 

 

 

 

 Κατάσταση ταμιακών ροών 
 

01.01-
13.9.2006  

01.01-
31.12.2005 

Κέρδη χρήσης προ φόρων  (21.459,71)  (95.449,86)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :   

Αποσβέσεις χρήσης- προβλέψεις 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα (3.174,14) (23.176,16)

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες   
Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων 23.168,88 0,00

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 58.016,25 378.007,33

Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 25,26  76,30

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 61.785,00  (8,70)

(Μείωση)/Αύξηση  φόρων πληρωτέων 3.766,17 (301.365,93)

(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού  0,00  (30,00)

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 0,00  (119,16)

Καταβεβλημένοι φόροι (15.392,64) 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 106.735,07  (42.066,18)

 
  

 

 

 

 

  

Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες   

Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 0,00  (10,00)

Αγορά Ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0,00  0,00

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

Τόκοι εισπραχθέντες 3.174, 23.295,32

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) 3.174,14  23.285,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14  

Αύξηση  μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 0,00  0,00

Αύξηση  βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων Πωλήσεις από  0,00  0,00

Μερίσματα πληρωθέντα (300.000,00)  0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (300.000,00) 0,00

 

 
 

  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (190.090,79)  (18.780,86)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 210.713,54  229.494,40

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 20.622,75  210.713,54
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Σημειώνεται ότι οι πλήρεις οικονομικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στο site της εταιρίας 

(www.mevaco.gr). 

Τα παραπάνω κονδύλια που έχουν διαμορφωθεί στον ισολογισμό της θυγατρικής αφορούν και 

ρευστοποιήσιμες αξίες. Για τον λόγω αυτό η μητρική εταιρία αποτίμησε την αξία κτήσης στην 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ ρευστοποιήσιμης αξίας και της λογιστικής μείον τα έξοδα εκκαθάρισης. Η 

διαφορά που προέκυψε ποσό -15.149,62 επιβάρυνε τα αποτελέσματα (ατομικά και ενοποιημένα) και 

παρουσιάζεται ως εξής : 

 

Καθαρή θέση MEVATANCO A.E 30.9.2006 45.294,86 

  

X Ποσοστό συμμετοχής της μητρικής 51% 23.100,38 

Επιπλέον έξοδα εκκαθάρισης που αφορούν την μητρική -7.650,00 

Υπολειπόμενο ποσό προς επιστροφή στην μητρική 15.450,38 

Υπόλοιπο κόστους συμμετοχής της μητρικής 30.9.2006 30.600,00 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ -15.149,62 

 

Το υπόλοιπο του κόστους συμμετοχής όπως έχει διαμορφωθεί μετά την απομείωση, εμφανίζεται στο 

κονδύλι του ισολογισμού “Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση”.   

Τα βασικά μεγέθη και οι επιπτώσεις τους, για την τρέχουσα χρήση 2006 και την αντίστοιχη 

περσινή χρήση 2005 ,από την μη ενοποίηση της  εν λόγω εταιρίας  έχουν ως εξής : 

 

 

 

 

 

    Περίοδος 1/1 -31/12/2006     Περίοδος 1/1 -31/12/2005
                     α) Κύκλος Εργασιών 22.668,88 0,00
                     β) Μικτά κέρδη 0,00 0,00
                     γ) Κέρδη / (ζημιές) πρo φόρων,χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων                                        (24.143,85) (117.306,02)                                   
                     δ) Κέρδη /(ζημιές) πρo φόρων                                        (20.969,71) (94.129,86)                                     
                     ε) Κέρδη /(ζημιές) μετά από φόρους                                        (37.348,05) (94.631,36)                                     

ΌΜΙΛΟΣ

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2006 καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που 

έχουν προκύψει από συναλλαγές της με την MEVATANCO ELECTRONICS ΑΤΕΒΕ (διακοπείσα 

δραστηριότητα), κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

Όμιλος-Διακοπείσες δραστηριότητες Εταιρία-Διακοπείσες δραστηριότητες
                     α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 990,00 990,00 
                     β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 500,00 500,00 
                     γ) Απαιτήσεις 51.000,00 51.000,00 
                     δ) Υποχρεώσεις 220,00 220,00 
                     ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 9.000,00 0,00 
                    στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 
                     ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 
                     η) Έσοδα από μερίσματα 0,00 153.000,00 

 59 



MEVACO Μεταλλουργική                                                        Ετήσιο Δελτίο 2006 

5.25 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2006 καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που 

έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24,προς αυτή μέρη 

έχουν ως εξής:  

 

1/1-
31/12/2006

1/1-
31/12/2005

1/1-
31/12/2006 1/1-31/12/2005

 

 Πω

 

λήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0,00 0,00 8.713,00 9.213,18
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 990,00 1.320,00 990,00 1.320,00

Α

 
γορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική 0,00 0,00 1.162,50 14.157,50
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 500,00 0,00 500,00 0,00

 Α

 

γορές παγίων
Από θυγατρική 0,00 0,00 4.500,00 0,00
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Α

 

παιτήσεις 
Από θυγατρική 0,00 0,00 6.473,61 15.632,56
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00

Υ
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ποχρεώσεις 
Σε θυγατρική 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 220,00 0,00 220,00 0,00

σοδα από μερίσματα
Σε θυγατρική 0,00 0,00 0,00 0,00
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 153.000,00 0,00

 προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας

Αμοιβές μελών διοίκησης          349.446,80 403.456,56 340.446,80 349.456,56

Αμοιβές υπολοίπων διευθυντικών στελεχών     183.954,62 153.923,67 183.954,62 153.923,67
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  1.472,87 927,20 1.304,80 285,80
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης   1.271,00 83,30 1.071,00 83,30
Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης                        12.957,91 37.642,10 12.957,91 37.642,10

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε

Παροχές

 

Αναλυτικότερα οι αμοιβές μελών της διοίκησης παρουσιάζονται ως εξής : 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 

Αμοιβές μελών διοίκησης (εκτός μισθού)  184.000,00 212.000,00 175.000,00 158.000,00 

Αμοιβές από κέρδη χρήσης 50.000,00 35.000,00  50.000,00 35.000,00 

Μισθοί μελών διοίκησης 100.774,12 139.668,87 100.774,12 139.668,87 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 14.672,68 16.787,69 14.672,68 16.787,69 

Σύνολο 349.446,80 403.456,56 340.446,80 349.456,56 

 

Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιριών που περιλαμβάνονται ολικά στις ενοποιημένες Οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου απαλείφονται. 
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5.26 Μερίσματα – Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Ο Όμιλος κατά την διάρκεια της χρήσης 2006 προχώρησε σε εγκρίσεις καταβολής μερισμάτων ποσού € 

882.000 (ποσό € 147.000,00 αφορά το αναλογία της μειοψηφίας από το μέρισμα που δόθηκε από την 

πρώην θυγατρική εταιρία Mevatanco Electronics ATEBE). 

Ο Όμιλος κατά την διάρκεια της χρήσης προχώρησε σε πληρωμές μερισμάτων και αμοιβές Διοικητικού 

Συμβουλίου ποσού €  741.062,17 και  €  50.000,00 αντίστοιχα. 

 

5.27 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

 

H μητρική Εταιρία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των συνδεμένων εταιριών της έχει εγγυηθεί 

υπέρ αυτών για την χρηματοδότηση τους από Τράπεζες έως το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από 

την παροχή αυτή δεν αναμένονται επιβαρύνσεις. Η εξυπηρέτηση των δανείων διενεργείται κανονικά . 

 

5.28  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Ομίλου έχουν ως εξής: 

Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005 και η Mevaco Βορείου Ελλάδος 

ΑΒΕΕ μέχρι και τη χρήση 2002 . 

Οι σχηματισθείσες προβλέψεις φόρου που πιθανόν να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο κρίνονται 

ικανοποιητικές. 

 

5.29 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας στο τέλος της χρήσης του 

2006 και 2005, ήταν: 

                            Ο ΟΜΙΛΟΣ             Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 

Υπάλληλοι 27 24 22 21 

Εργατοτεχνικό 
Προσωπικό 

178 155 147 131 

Σύνολο 205 179 169 152 
 

 

5.30 Πρόταση Διανομής Χρήσης 2006 

Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η διανομή 

μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2006 συνολικού ποσού € 1.470.000,00 που αντιστοιχεί σε € 0,14 

ανά μετοχή, έναντι καταβληθέντος επίσης μερίσματος € 0,07 ανά μετοχή για την χρήση 2005.  
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5.31 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

Με την αρ.πρ.10210/ΔΒΕ/1074/18.5.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη του 

επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας συνολικού προϋπολογισμού 4.000.0000,00 ευρώ στη Δράση 2.5.3 

του ΕΠΑΝ ( Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα ») με αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης 

1.800.000,00 ευρώ .Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.20719/2939/28.9.2006 εντολή της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης καταβλήθηκε στην εταιρία το 30% της αναλογούσας 

επιχορήγησης ποσού 540.000,00 ευρώ .Το ύψος της πραγματοποιηθείσας επένδυσης έως την 

31.12.2006 ανέρχεται στο ποσό των 3.931.126,14 ευρώ. Η ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής 

αναμένεται να υλοποιηθεί έως την 30.6.2007. 

Επίσης εισπράχθηκε από την εταιρία σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση 15624/1025-10/8/2004 του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και της σχετικής σύμβασης με αρ. ΕΛΑ/2.9.2.2/Β/030/11.10.2004  η 

αναλογούσα επιχορήγηση ποσού 19.435,50 ευρώ που αφορούσε ένταξη της εταιρίας στο πρόγραμμα « 

Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων ( EMAS –ECOLABEL) » Δράση 2.9.2 του ΕΠΑΝ συνολικού 

προϋπολογισμού 38.871,00 ευρώ. 

Με την αρ.πρωτ.16868/1095/2.8.2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή 

επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας στο πρόγραμμα 2.7.3 του Μέτρου 2.7 του Ε.Π.ΑΝ « Ενίσχυση 

ΜΜΕ του τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας (ΜΜΕ-ΒΥ) » συνολικού προϋπολογισμού  1.200.000,00 

ευρώ με αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης 600.000,00 ευρώ. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ποσό  

240.000,00 ευρώ δηλαδή το 40% της αναλογούσας επιχορήγησης καταβλήθηκε στην εταιρία από τον 

ΕΟΜΜΕΧ Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 30.11.2007. 

Τέλος με την αρ.πρ.31856/ΔΠΛ 787/Φ19Γ/27.12.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η 

ένταξη πρόταση της εταιρίας στο πλαίσιο του προγράμματος « Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του 

Επιχειρησιακού προγράμματος « Κοινωνία της Πληροφορίας » συνολικού προϋπολογισμού 278.590,00 

ευρώ και ποσοστού επιχορήγησης 45%. Το ύψος της πραγματοποιηθείσας επένδυσης έως την 

31.12.2006 ανέρχεται στο ποσό των 56.430,00 ευρώ. Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής αναμένεται να 

ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2007. 

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων ποσού € 2.386.455,47 περιλαμβάνεται στο κονδύλι του 

παθητικού «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» και το οποίο θα ωφελήσει τα αποτελέσματα 

επομένων χρήσεων. 

 

5.32 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005 

 

ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Δημοσίευση Εταιρικών & Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων χρήσης 2005 

www.mevaco.gr 24.03.2006 

Δελτίο Τύπου  - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων 

χρήσης 2005 

www.mevaco.gr 24.03.2006 

Ανακοίνωση Αλλαγής Εσωτερικού ελεγκτή www.mevaco.gr 04.04.2006 

Σχολιασμός Δημοσιεύματος της  9.5.2006 για τη 

MEVACO ΑΕ     

www.mevaco.gr 11.05.2006  

Πρόσκληση - Προαναγγελία Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης       

www.mevaco.gr 26.05.2006  

Δημοσίευση Περιοδικών Οικονομικών Καταστάσεων Α’ 

Τριμήνου 2006 

www.mevaco.gr  26.05.2006 

Δελτίο τύπου -  Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α’ 

Τριμήνου 2006 

www.mevaco.gr 29.05.2006  

Ανακοίνωση Εκποίησης Ενσώματων Ονομαστικών 

Μετοχών      

www.mevaco.gr 02.06.2006  

Ανακοίνωση Διάθεσης Ετησίου Δελτίου  www.mevaco.gr 05.06.2006 

Αποφάσεις  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης www.mevaco.gr 21.06.2006  

Δελτίο Τύπου - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  www.mevaco.gr 21.06.2006  

Ανακοίνωση πληρωμής Μερίσματος χρήσεως 2005 www.mevaco.gr 21.06.2006  

Δημοσίευση Eταιρικών & Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων Α εξαμήνου 2006 

www.mevaco.gr  28.08.2006  

Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α’ 

Εξαμήνου 2006  

www.mevaco.gr 28.08.2006  

Δημοσίευση Εταιρικών & Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων εννεαμήνου 2006 

www.mevaco.gr 21.11.2006  

Δελτίο τύπου -  Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων 

εννεαμήνου 2006 

www.mevaco.gr 21.11.2006  

Ανακοίνωση για Α.Μ.Κ.  με μεταβολή της ονομαστικής αξίας 

της μετοχής - ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης των 

μετοχών της MEVACO με την νέα ονομαστική αξία  

www.mevaco.gr 22.12.2006  

Σημείωση : Το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών έχουν καταχωρηθεί και στον διαδικτυακό τόπο 

www.ase.gr 
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9. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΚΘΕΣΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» 
ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΧΡΗΣΗ 2006 (1/1/2006-31/12/2006) 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3016/2002) 

 

Οι συνδεδεμένες με την Εταιρία εταιρίες είναι οι ακόλουθες :  

* MEVACO BΟΡΕΙΟΥ EΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, στην οποία η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 67%, κατέχοντας 

αντίστοιχο ποσοστό με τοχών  και δικαιωμάτων ψήφου  

* Στην παρούσα έκθεση μολονότι μετά την θέση της υπό εκκαθάριση η εταιρία ΜEVATANCO 

ELECTRONICS ATEBE (στην οποία η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 51%)  δεν περιλαμβάνεται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, θα παρατεθούν εν τούτοις και οι συναλλαγές της 

Εταιρίας με την εν λόγω εταιρία, για λόγους πληρέστερης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης του 

επενδυτικού κοινού, χωρίς η παράθεση αυτή να υποδηλώνει ή να συνεπάγεται οιαδήποτε διαφορετική 

προσέγγιση των όρων που έχουν παρατεθεί ανωτέρω και δη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με 

την συγκεκριμένη εταιρία  

Κατά την χρήση 2006 οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν  με τις ως άνω 2 επιχειρήσεις έχουν ως 

ακολούθως :  

 

Α. MEVACO BΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Α.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕVACO AE  Α.2 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ MEVACO AE 
ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΠΑΓΙΑ   3.622,50  ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΠΑΓΙΑ      - 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ               -   ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                  8.713,00 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                     2.040,00  ΕΡΓΑΣ. FACON                         - 
ΕΡΓΑΣ. FACON                      -  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                             - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                          -  ΛΟΙΠΑ                                    - 
ΕΝΟΙΚΙΑ                              -    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                    5.662,50  ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                        8.713,00 

 

Β. ΜEVATANCO ELECTRONICS ATEBE

Α.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕVACO AE  Α.2 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ MEVACO AE 
ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΠΑΓΙΑ   500,00  ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΠΑΓΙΑ      - 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ               -  ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                  - 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                     -  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                        - 
ΕΡΓΑΣ. FACON                      -  ΕΡΓΑΣ. FACON                         - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                          -  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                             - 
ΕΝΟΙΚΙΑ                              -  ΕΝΟΙΚΙΑ                                 1.320,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                    500,00  ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                        1.320,00 

 

Ασπρόπυργος  18 Απριλίου 2007 

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΕΝΔΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ  

Τα κάτωθι παρατιθέμενα συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιημένη και μη βάση 

συντάχθηκαν με βάση τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

και του Υπουργού Ανάπτυξης και ειδικότερα την Κοινή Απόφαση με αριθμό 172/10.1.2006. Σημειώνεται 

ότι η έκδοση της εν λόγω Απόφασης προβλέπεται στο άρθρο 135 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. 
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Äéåýèõíóç Åäñáò Åôáéñßáò: ÈÝóç ÐñÜñé - ÌïõóôÜêé 193 00 Áóðñüðõñãïò
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñéþí: 30029/06/Â/93/12
Áñìüäéá Íïìáñ÷ßá: Yðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñéþí & Ðßóôåùò
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: Êùóôüðïõëïò ÄçìÞôñéïò, ÄåëÝíäáò Óðõñßäùí, Êùóôïðïýëïõ ÂáóéëéêÞ,

Ìðñïýôæïò ÅììáíïõÞë, Ñïýóóïò Áíôþíéïò, Ìçôñüðïõëïò Êùí/íïò,
ÌðáñéôáíôùíÜêçò ÅììáíïõÞë

Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôùí åôÞóéùí
ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò
áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá) 14 Μαρτίου 2007
Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò ËïãéóôÞò: Èåüäùñïò Í. Ðáðáçëéïý Á.Ì.ÓÏÅË 16641
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñßá: ÓÏË á.å.ï.å.
Týðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôþí: Ìå óýìöùíç ãíþìç
Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ Åôáéñßáò: www.mevaco.gr

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

ÏÏ ÏÏÌÌÉÉËËÏÏÓÓ ÇÇ ÅÅÔÔÁÁÉÉÑÑÉÉÁÁ

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005
ÅÅÍÍÅÅÑÑÃÃÇÇÔÔÉÉÊÊÏÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 23.123.523,39 19.539.982,49 22.710.487,77 19.403.236,40
AðïèÝìáôá 2.183.477,27 2.538.147,21 1.522.285,37 2.005.237,41
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 8.171.038,47 6.718.021,47 5.582.293,24 4.976.413,63
ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 4.438.111,35 2.814.257,06 4.216.681,05 2.449.366,01−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 37.916.150,48 31.610.408,23 34.031.747,43 28.834.253,45=============== =============== =============== ===============
ÐÐÁÁÈÈÇÇÔÔÉÉÊÊÏÏ
Máêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 4.065.029,35 2.387.455,49 4.027.294,76 2.382.183,82
Bñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 1.766.606,35 1.255.982,67 116.360,50 127.102,86
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 6.284.430,56 4.450.988,22 4.312.651,48 3.244.295,66−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 12.116.066,26 8.094.426,38 8.456.306,74 5.753.582,34−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 6.300.000,00 4.725.000,00 6.300.000,00 4.725.000,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò 19.316.571,99 18.466.959,78 19.275.440,69 18.355.671,11−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò èÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò (â) 25.616.571,99 23.191.959,78 25.575.440,69 23.080.671,11
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (ã) 183.512,23 324.022,07 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (ä) = (â) + (ã) 25.800.084,22 23.515.981,85 25.575.440,69 23.080.671,11−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (å) = (á) + (ä) 37.916.150,48 31.610.408,23 34.031.747,43 28.834.253,45=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

ÏÏ ÏÏÌÌÉÉËËÏÏÓÓ ÇÇ ÅÅÔÔÁÁÉÉÑÑÉÉÁÁ

1.01-31.12.2006 1.01-31.12.2005 1.01-31.12.2006 1.01-31.12.2005

Κýêëïς åñãáóéþí 24.799.771,81 17.492.283,51 21.412.455,84 15.081.328,83
MéêôÜ ÊÝñäç / (ζηµιές) 6.483.116,43 4.382.241,02 5.917.619,19 3.888.357,32
ÊÝñäç / (ζηµιές) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí,
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí & áðïóâÝóåùí 5.779.505,73 3.284.327,36 5.355.230,28 3.228.930,38
ÊÝñäç / (ζηµιές) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí
êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 4.602.208,86 2.433.251,66 4.255.444,32 2.430.712,67
ÊÝñäç / (ζηµιές) ðñï öüñùí 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54
Ìåßïí öüñïé (1.299.842,31) (729.980,28) (1.213.237,94) (723.953,69)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 3.171.441,98 1.554.597,53 3.182.800,05 1.634.717,85
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
από διακοπείσες δραστηριότητες (β) (37.348,05) (94.631,36) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) 3.134.093,93 1.459.966,17 3.182.800,05 1.634.717,85=============== =============== =============== ===============
KáôáíÝìïíôáé óå:
Ìåôü÷ïõò Åôáéñßáò 3.105.409,29 1.532.893,89 3.182.800,05 1.634.717,85
Ìåôü÷ïõò Ìåéïøçößáò 28.684,64 (72.927,72)
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ-βασικά (óå ~~) 0,30 0,15 0,30 0,16
Ðñïôåéíüìåíï ìÝñéóìá ÷ñÞóçò 2006
áíÜ ìåôï÷Þ (óå Åõñþ) 0,14 0,07 0,14 0,07

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ XΡΗΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

ÏÏ ÏÏÌÌÉÉËËÏÏÓÓ ÇÇ ÅÅÔÔÁÁÉÉÑÑÉÉÁÁ
1.01-31.12.2006 1.01-31.12.2005 1.01-31.12.2006 1.01-31.12.2005

KáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ÷ñÞóåùò
(01.01.2006 êáé 01.01.2005 áíôßóôïé÷á) 23.515.981,85 22.853.625,77 23.080.671,11 22.188.389,84
ÊÝñäç ôçò ÷ñÞóåùò, ìåôÜ áðü öüñïõò 3.134.093,93 1.459.966,17 3.182.800,05 1.634.717,85
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá / áìïéâÝò Ä.Ó. (882.000,00) (770.000,00) (735.000,00) (770.000,00)
Êáèáñü åéóüäçìá êáôá÷ùñçìÝíï
áðåõèåßáò óôçí êáèáñÞ èÝóç 47.193,31 (27.610,09) 46.969,53 27.563,42
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων από
διακοπείσες δραστηριότητες (15.184,87) 0,00 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ÷ñÞóåùò
(31.12.2006 êáé 31.12.2005 áíôßóôïé÷á) 25.800.084,22 23.515.981,85 25.575.440,69 23.080.671,11=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

ÏÏ ÏÏÌÌÉÉËËÏÏÓÓ ÇÇ ÅÅÔÔÁÁÉÉÑÑÉÉÁÁ
1.01-31.12.2006 1.01-31.12.2005 1.01-31.12.2006 1.01-31.12.2005

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
ÊÝñäç ðñï öüñùí 4.471.284,29 2.284.577,81 4.396.037,99 2.358.671,54
ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 1.177.296,87 851.075,70 1.099.785,96 798.217,71
ÐñïâëÝøåéò (åðéóöáëåßò áðáéôÞóåéò,
áðïìåßùóç óõììåôï÷þí êëð.) 409.821,85 243.976,27 373.217,45 222.320,27
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç êáé æçìéÝò)
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (211.548,07) (119.728,57) (213.964,82) (115.300,61)
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 127.750,43 125.497,69 12.406,33 72.041,13
Κέρδη προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας (20.969,71) (94.129,86) 0,00 0,00
ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò
ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé
ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí 355.393,72 (89.925,54) 482.952,04 (64.096,98)
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí (3.205.314,81) (1.887.161,95) (2.464.964,77) (1.437.752,06)
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí ðëçí ôñáðåæþí 3.347.174,72 (228.420,90) 2.513.444,72 (426.022,74)
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâëçìÝíá (168.722,95) (115.888,62) (47.782,54) (39.136,74)
KáôáâåâëçìÝíïé öüñïé (1.332.429,33) (658.428,70) (1.225.085,13) (650.210,60)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / (Åêñïþí) áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 4.949.737,01 311.443,33 4.926.047,23 718.730,92−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí
& ëïéðþí åðåíäýóåùí (20.622,75) 0,00 0,00 0,00
AãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí ðåñéïõó. óôïé÷åßùí (3.599.643,31) (1.517.426,74) (3.265.426,09) (1.299.110,01)
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí
êáé Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí 68.040,00 198.227,50 59.440,00 166.427,50
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (1.050,00) (8.996,72) (1.050,00) (9.243,51)
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 40.972,52 46.761,70 35.376,21 23.466,38
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 153.000,00 0,00 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / (Åêñïþí) áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) (3.512.303,54) (1.281.434,26) (3.018.659,88) (1.118.459,64)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
XñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 3.633.600,00 2.216.890,00 600.000,00 0,00
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí (3.228.897,84) (1.784.508,65) (716.663,88) (140.721,13)
ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò ìéóèþóåéò (÷ñåïëýóéá) 0,00 (18.706,33) 0,00 (18.706,33)
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá (888.062,17) (788.683,05) (741.062,17) (788.683,05)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / (Åêñïþí) áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) (483.360,01) (375.008,03) (857.726,05) (948.110,51)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) 954.073,46 (1.344.998,96) 1.049.661,30 (1.347.839,23)
TáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 798.928,34 2.143.927,30 545.077,71 1.892.916,94−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71=============== =============== =============== ===============

EÄÑÁ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12
ÓÕÍÏÐÔÉÊÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ áðü 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ìÝ÷ñé 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

(äçìïóéåõüìåíá âÜóåé ôïõ í. 2190, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ)

MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της εταιρίας MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E.. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικό-
να της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων του Οµίλου και της εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογι-
στή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

MEVACO A.E.
METAËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες του Οµίλου που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους, τις διευθύνσεις τους, τη µέθοδο ενοποίησης, την σχέση συµµετοχής και τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις είναι:

Åðùíõìßá Åäñá Ðïóïóôü ÌÝèïäïò Åíïðïßçóçò Ó÷Ýóç Συµµετοχής ÁíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ∆ήµος Ασπροπύργου Μητρική Ολική Μητρική 2006
A.B.E.E. Ασπρόπυργος Αττικής - Ελλάδα Ενσωµάτωση

MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ∆ήµος Καλλιθέας 67% Ολική Άµεση 2003-2006
ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Β.Ε.Ε. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα Ενσωµάτωση

Σηµειώνεται ότι στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της κλειοµένης χρήσεως 2006, δεν ενοποιήθηκε η εταιρία µε τη επωνυµία «MEVATANCO ELECTRONICS ΑΤΕΒΕ»,  η οποία είχε ενσωµατωθεί στις αντίστοιχες καταστάσεις της χρήσεως
2005. Η µη ενοποίηση οφείλεται στους λόγους που αναλύονται στην σηµείωση µε αριθµό 8.

2. Για την κατάρτιση των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου της 31.12.2005.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρίας και του Οµίλου.
4. Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού την 31.12.2006 ήταν : Όµιλος άτοµα 205 , Εταιρία άτοµα 169 και αντίστοιχα την 31/12/2005 ήταν :Όµιλος άτοµα  179, Εταιρία άτοµα 152.
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδε-

δεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη έχουν ως εξής:  
¼ìéëïò Åôáéñßá

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 990,00 ~ 9.703,00 ~
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 500,00 ~ 6.162,50 ~
γ) Απαιτήσεις 51.000,00 ~ 57.473,61 ~
δ) Υποχρεώσεις 220,00 ~ 220,00 ~
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 534.874,29 ~ 525.706,22 ~
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 1.271,00 ~ 1.071,00 ~
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 12.957,91 ~ 12.957,91 ~
η) Έσοδα από µερίσµατα 0,00 ~ 153.000,00 ~

6. Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων χρήσης 2006  ανήλθαν σε : Όµιλος 4.822.093,31 €. Εταιρία 4.487.876,09 €.
7. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρίας κατά κατηγορία του Κλάδου Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 2003 (ΣΤΑΚΟ∆ ’03) έχει ως εξής :

¼ìéëïò Åôáéñßá
ÊÙÄ. 287.9 ÊáôáóêåõÞ Üëëùí ìåôáëëéêþí ðñïúüíôùí ì.á.ê. 19.063.629,00 ~ 18.965.607,72 ~
ÊÙÄ. 297.1 ÊáôáóêåõÞ çëåêôñéêþí ïéêéáêþí óõóêåõþí 3.111.099,53 ~ 0,00 ~
ÊÙÄ. 282.2 ÊáôáóêåõÞ óùìÜôùí êáé ëåâÞôùí êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò 1.357.986,20 ~ 1.357.986,20 ~
ÊÙÄ. 281.1 ÊáôáóêåõÞ ìåôáëëéêþí óêåëåôþí êáé ìåñþí ìåôáëëéêþí óêåëåôþí 487.098,44 ~ 487.098,44 ~
ÊÙÄ. 285.2 ÃåíéêÝò ìç÷áíïëïãéêÝò åñãáóßåò 339.759,66 ~ 302.567,96 ~
ÊÙÄ. 519.0 Ëïéðü ÷ïíäñéêü åìðüñéï 254.162,61 ~ 117.392,17 ~
ÊÙÄ. 515.7 ×ïíäñéêü åìðüñéï áðïññéììÜôùí êáé õðïëåéììÜôùí 186.036,37 ~ 181.803,35 ~------------------------------------- ---------------------------------------

24.799.771,81 ~ 21.412.455,84 ~================= ==================
8. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου  4054/13.9.2006 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής/∆ιεύθυνση  Εµπορίου και Τουρισµού/Τµήµα ΑΕ, καταχωρήθηκε  στο ΜΑΕ  η από 22 Αυγούστου 2006 οµόφωνη απόφαση της καθολι-

κής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρίας MEVATANCO ELECTRONICS AΤΕΒΕ, µε την οποία αποφασίσθηκε η λύση της εν λόγω εταιρίας και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Ο αρχικός ισολογισµός εκκαθάρισης
της 13.9.2006 (1.1-13.9.2006) δηµοσιεύθηκε νοµίµως στις Εφηµερίδες «ΚΕΡ∆ΟΣ», «ΛΟΓΟΣ» και «ΘΡΙΑΣΙΟ» και αναρτήθηκε στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας (www.mevaco.gr). Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.

9. Στην τρέχουσα χρήση η MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE καταχωρήθηκε στα " Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία " και συγκεκριµένα στην κατηγορία " Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση" και δεν ενοποιήθηκε.Τα βασικά
µεγέθη και οι επιπτώσεις τους, για την τρέχουσα περίοδο και την αντίστοιχη περσινή χρήση,από την µη ενοποίηση της της εν λόγω εταιρίας  έχουν ως εξής : 

¼ìéëïò
Περίοδος 1/1 - 31/12/2006 Περίοδος 1/1 - 31/12/2005

α) Κύκλος Εργασιών 22.668,88 0,00
β) Μικτά κέρδη 0,00 0,00
γ) Κέρδη / (ζηµιές) πρo φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (24.143,85) (117.306,02)
δ) Κέρδη /(ζηµιές) πρo φόρων (20.969,71) (94.129,86)
ε) Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους (37.348,05) (94.631,36)

10. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ2-17255/11.12.2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης / ∆ιεύθυνση ΑΕ και Πίστεως, εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ η από 21 Ιουνίου 2006 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των
µετόχων της εταιρίας, µε την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000,00, µε κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού, η οποία υλοποιήθηκε µέσω αύξησης της ονοµαστικής αξίας του συνό-
λου των µετοχών της εταιρίας από 0,45 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ. 

Áóðñüðõñãïò, 14 Μαρτίου 2007
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÄÅËÅÍÄÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ
Á.Ä.Ô. ΑΕ 045313 Á.Ä.Ô. ΑΒ 634296 Á.Ä.Ô. É 896919



"MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας : 12ο χλμ Π.E.O Θεσ/νίκης -Κιλκίς, ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ΑΡΜΑΕ) : 40922/62/Β/98/0157 Πρόεδρος : Κωστόπουλος Δημήτριος
Αρμόδια Νομαρχία : Νομαρχία Θεσσαλονίκης Αντιπρόεδρος : Δελένδας Σπυρίδων
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :  Διευθύνων Σύμβουλος : Κιοπελής Ιορδάνης
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 14 Μαρτίου 2007 Μέλος : Ρούσσος Αντώνιος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Γεώργιος Δεληγιάννης Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15791 Μέλος : Κιουπελής Βένος
Ελεγκτική εταιρεία : Grant Thornton AE
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη 
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.mevaco.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

31/12/2006 31/12/2005 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 745.694,89 497.278,51 Κέρδη προ φόρων 229.711,30 (72.493,28)
Αποθέματα 661.248,58 510.021,38 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Απαιτήσεις από πελάτες 2.596.208,84 1.671.942,40 Αποσβέσεις 77.510,91 52.857,99 
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 221.430,30 51.430,75 Προβλέψεις (επισφαλείς απαιτήσεις, απομείωση συμμετοχών κλπ) 36.604,40 21.656,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.224.582,61 2.730.673,04 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 1.941,75 (4.427,96)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 118.518,24 76.632,72 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 39.986,40 6.477,37 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που  
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.650.245,85 1.128.879,81 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (151.227,20) (26.109,02)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.978.252,69 1.182.325,12 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (959.560,50) (843.126,08)
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 3.668.484,94 2.317.682,30 (Μείωση) / αύξηση βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων πλήν τραπεζών 572.826,70 448.606,94 
Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000,00 300.000,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων από φόρους 203.521,08 66.032,09 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 256.097,67 112.990,74 Μείον:  
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β) 556.097,67 412.990,74 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (120.940,41) (76.632,72)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 4.224.582,61 2.730.673,04 Καταβεβλημένοι φόροι (91.951,56) (8.218,10)
 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες     (α) (83.045,29) (365.221,42)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επενδυτικές δραστηριότητες
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (334.217,22) (218.316,73)

1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 8.600,00 31.800,00 
Κύκλος εργασιών 3.397.191,47 2.432.925,36 Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0,00 256,79 
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 565.497,24 494.164,16 Τόκοι εισπραχθέντες 2.422,17 0,00 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 425.740,45                       56.997,43 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες     (β) (323.195,05) (186.259,94)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

348.229,54 4.139,44 Χρηματοδοτικές δραστηριότητς

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 229.711,30 (72.493,28) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.033.600,00 2.216.890,00 

Μείον φόροι (86.604,37) (6.026,58) Αύξηση Βραχυπροθέσμων Δανειακών υποχρεώσεων (2.512.233,96) (1.643.787,51)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) 143.106,93 (78.519,86) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     (γ) 521.366,04 573.102,49 

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) 115.125,70 21.621,13 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
(α) + (β) 143.106,93 (78.519,86) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 43.137,09 21.515,96 
Κατανέμονται σε :  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 158.262,79 43.137,09 

Μετόχους Εταιρίας 143.106,93 (78.519,86) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 1,43 -0,79 1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2002.
Προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2006 ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,47 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε (€) 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα) 412.990,74 491.377,35
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους 143.106,93 -78.519,86 6. Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων χρήσης 2006  ανήλθαν σε 334.217,22 €.    

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση 0,00 133,25
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα) 556.097,67 412.990,74

                      Θεσσαλονίκη 14  Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΠΕΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 045313 Α.Δ.Τ.  ΑΑ 250675         Α.Δ.T. T 234472

7. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 6.21 των σημειώσεων και έχουν 
ως εξής : Πωλήσεις 1.162,50 ευρώ, Αγορές 8.713,00 ευρώ, Υποχρεώσεις 6.473,61 ευρώ.

2. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη στις 31/12/2006.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρείας .
4. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις  της μητρικής ΜEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ AΒΕE που κατέχει το 67% της Εταιρείας.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ανέρχονταν σε 36 και 27 

                                Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίεςστοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου
www.mevaco.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.



MMEEVVAATTAANNCCOO EELLEECCTTRROONNIICCSS ÕÐÏ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ
ÁÍÙÍÕÌÇ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÊÁÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ

ÓÕÍÏÐÔÉÊÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ
áðü 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ìÝ÷ñé 13 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2006 & ÁÑ×ÉÊÏÓ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇÓ 

(äçìïóéåõüìåíá âÜóåé ôïõ í. 2190, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ)

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò MEVATANCO ELECTRONICS
ÁTEBÅ ÕÐÏ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ. Ï áíáãíþóôçò ðïõ åðéæçôÜ íá áíôëÞóåé ïëïêëçñùìÝíç åéêüíá ôçò ïéêïíïìéêÞò èÝóçò êáé ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò Åôáéñßáò, ðñÝðåé íá
åîáóöáëßóåé ðñüóâáóç óôéò åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ôá ÄéåèíÞ ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá, êáèþò êáé ç Ýêèåóç åëÝã÷ïõ ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ
ëïãéóôÞ. ÅíäåéêôéêÜ ìðïñåß íá áíáôñÝîåé óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò åôáéñßáò www.mevaco.gr, üðïõ áíáñôþíôáé ôá åí ëüãù óôïé÷åßá.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Äéåýèõíóç Ýäñáò: ÈÝóç ÐñÜñé-ÌïõóôÜêé 193 00 Áóðñüðõñãïò
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí: 52614/03/B/02/50
Áñìüäéá Íïìáñ÷ßá: Íïìáñ÷ßá ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò
ÅêêáèáñéóôÝò: Êùóôüðïõëïò ÄçìÞôñéïò, ÆåíÝôïò Íéêüëáïò
Çìåñïìçíßá ¸ãêñéóçò ôùí
Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí: 13/9/2006
Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò ËïãéóôÞò: ÌáêñÞò Ä. Óåñáöåßì 
ÅëåãêôéêÞ åôáéñåßá: ÓÏË áåïå
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ: Ìå óýìöùíç ãíþìç
ÄéÝèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò åôáéñßáò: www.mevaco.gr

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

13.9.2006 31.12.2005
ÅÅÍÍÅÅÑÑÃÃÇÇÔÔÉÉÊÊÏÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 220,03 1.205,73
ÁðïèÝìáôá 0,00 23.168,88
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 26.975,97 85.298,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 123.650,03 313.460,30−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åíåñãçôéêïý 150.846,03 423.132,91============= =============
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 105.551,17 40.000,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 105.551,17 40.000,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï 60.000,00 60.000,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá êáèáñÞò èÝóçò -14.705,14 323.132,91−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï êáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí
åôáéñßáò (â) 45.294,86 383.132,91−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ðáèçôéêïý (á) + (â) 150.846,03 423.132,91============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ XÑÇÓÇÓ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

1.1-13.9.2006 1.1-31.12.2005
Óýíïëï êýêëïõ åñãáóéþí 23.168,88 0,00
ÌéêôÜ êÝñäç / (æçìéÝò) 0,00 0,00
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí -24.633,85 -118.626,02
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí,
åðåíäõôéêþí áð/ôùí êáé áðïóâÝóåùí -24.633,85 -118.626,02
ÊÝñäç ðñï öüñùí -21.459,71 -95.449,86
Ìåßïí öüñïé 16.378,34 501,50−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò -37.838,05 -95.951,36========================== ==========================
ÊáôáíÝìïíôáé óå:
Ìåôü÷ïõò Åôáéñßáò -37.838,05 -95.951,36
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò
áíÜ ìåôï÷Þ – âáóéêÜ (óå ~~) -0,63 -1,60
Ðñïôåéíüìåíï ìÝñéóìá áíÜ ìåôï÷Þ 0,00 5,00

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

13.9.2006 31.12.2005
ÊáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ÷ñÞóçò
(01.01.2006 êáé 01.01.2005 áíôßóôïé÷á) 383.132,91 479.084,27
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá -300.000,00 0,00
ÊÝñäç (æçìßåò) ôçò ÷ñÞóåùò, ìåôÜ áðü öüñïõò -37.838,05 -95.951,36−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ÷ñÞóåùò
(13.9.2006 êáé 31.12.2005 áíôßóôïé÷á) 45.294,86 383.132,91========================== ==========================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

1.1-13.9.2006 1.1-31.12.2005
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÊÝñäç ÷ñÞóçò ðñü öüñùí -21.459,71 -95.449,86
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýóïäá -3.174,14 -23.176,16
ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò
ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ
ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Ìåßùóç /(áýîçóç) ôùí áðïèåìÜôùí 23.168,88 0,00
Ìåßùóç/(áýîçóç) ôùí áðáéôÞóåùí 58.016,25 378.007,33
Ìåßùóç/(áýîçóç) ìåôáâáôéêþí
ëïãáñéáóìþí åíåñãçôéêïý 25,26 76,30
(Ìåßùóç)/Áýîçóç âñá÷õðñüèåóìùí
õðï÷ñåþóåùí 61.785,00 -8,70
(Ìåßùóç)/Áýîçóç öüñùí ðëçñùôÝùí 3.766,17 -301.365,93
(Ìåßùóç)/Áýîçóç ìåôáâáôéêþí
ëïãáñéáóìþí ðáèçôéêïý 0,00 -30,00
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé 
óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâëçìÝíá 0,00 -119,16
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé -15.392,64 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 106.735,07 -42.066,18−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÝò ÑïÝò áðü ÅðåíäõôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò
Áýîçóç ëïéðþí ìáêñïðñüèåóìùí ÁðáéôÞóåùí 0,00 -10,00
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 3.174,14 23.295,32−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) 3.174,14 23.285,32−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÝò ÑïÝò áðü XñçìáôïäïôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò
Måñßóìáôá ðëçñùèÝíôá -300.000,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) -300.000,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) -190.090,79 -18.780,86
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá
Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 210.713,54 229.494,40−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 20.622,75 210.713,54========================== ==========================

ÁèÞíá 13 Óåðôåìâñßïõ 2006
Ï ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÔÇÓ Ï ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÔÇÓ Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÆÅÍÅÔÏÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ 
ÁÄÔ Ç 656831 ÁÄÔ Ö 016419 ÁÄÔ É 896919

ÊÊÑÑÏÏÍÍÏÏÓÓ ÁÁ..ÅÅ..

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñßáò ðåñéëáìâÜíïíôáé ìå ôçí ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíïðïßçóçò óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò ìçôñéêÞò
ÌEVACO AE ðïõ êáôÝ÷åé ôï 51% ôçò Åôáéñßáò.

2. Ç Åôáéñßá äåí Ý÷åé åëåã÷èåß öïñïëïãéêÜ ãéá ôéò ÷ñÞóåéò 2005 êáé 2006.
3. Äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ôçò Åôáéñßáò.
4. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá êáèþò êáé áðïöÜóåéò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ

ëåéôïõñãßá ôçò Åôáéñßáò.
5. Ç Åôáéñßá äåí áðáó÷ïëåß ðñïóùðéêü êáôÜ ôçí 13.9.2006.
6. Ôá ðïóÜ ôùí áãïñþí êáé åîüäùí êáèþò êáé ôùí ðùëÞóåùí ôçò Åôáéñßáò, óùñåõôéêÜ áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñÞóçò, áðü êáé ðñïò ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç áõôÞò, êáôÜ ôçí

Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24, áíÝñ÷ïíôáé óå 880,00 ~ êáé 23.168,88 ~ áíôßóôïé÷á. Ôá õðüëïéðá ôùí áðáéôÞóåùí êáé ôùí õðï÷ñåþóåùí ôçò Åôáéñßáò óôç ëÞîç ôçò ôñÝ÷ïõóáò
ðåñéüäïõ, ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýøåé áðü óõíáëëáãÝò ôçò ìå ôá óõíäåäåìÝíá, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24, ðñïò áõôÞí ìÝñç áíÝñ÷ïíôáé óå 26.975,97 ~ êáé 0,00 ~ áíôßóôïé÷á.

7. Óýìöùíá ìå ôçí áñ. ðñùô. 4054/13.9.2006 ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Äõô. ÁôôéêÞò/Äéåýèõíóç Åìðïñßïõ & Ôïõñéóìïý/ÔìÞìá ÁÅ êáôá÷ùñÞèçêå ç áðü 22
Áõãïýóôïõ 2006 áðüöáóç ôçò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ìå ôçí ïðïßá áðïöáóßóèçêå ç ëýóç ôçò åôáéñßáò êáé ç èÝóç áõôÞò óå åêêáèÜñéóç.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ  

Παρατίθενται επιπλέον τα συνοπτικά ενδιάμεσα στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιημένη και μη βάση, 

τα οποία συνετάγησαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 17/336/21.4.2005 του ΔΣ της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ 

Äéåýèõíóç ¸äñáò Åôáéñßáò: ÈÝóç ÐñÜñé - ÌïõóôÜêé 193 00 Áóðñüðõñãïò
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñéþí: 30029/06/Â/93/12
Áñìüäéá Íïìáñ÷ßá: Yðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñéþí & Ðßóôåùò
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: Êùóôüðïõëïò ÄçìÞôñéïò, ÄåëÝíäáò Óðõñßäùí, Êùóôïðïýëïõ ÂáóéëéêÞ,

Ìðñïýôæïò ÅììáíïõÞë, Ñïýóóïò Áíôþíéïò, Ìçôñüðïõëïò Êùí/íïò,
ÌðáñéôáíôùíÜêçò ÅììáíïõÞë

Ôýðïò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí (áðü ôéò
ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): ÅíäéÜìåóåò ôñéìÞíïõ 2006
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôùí 
ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò
áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá) 17 Máúïõ 2006
Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò ËïãéóôÞò: Èåüäùñïò Í. Ðáðáçëéïý Á.Ì.ÓÏÅË 16641
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñßá: ÓÏË á.å.ï.å.
Týðïò Ýêèåóçò åðéóêüðçóçò: Äåí áðáéôåßôáé
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ üðïõ Ý÷ïõí
êáôá÷ùñçèåß ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò: www.mevaco.gr

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

31.3.2006 31.12.2005 31.3.2006 31.12.2005
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 22.036.165,71 19.539.982,49 21.874.950,37 19.403.236,40
ÁðïèÝìáôá 2.990.396,25 2.538.147,21 2.305.654,79 2.005.237,41
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 9.154.757,81 6.718.021,47 7.640.582,99 4.976.413,63
ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 1.779.885,15 2.814.257,06 1.251.716,64 2.449.366,01−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 35.961.204,92 31.610.408,23 33.072.904,79 28.834.253,45=============== =============== =============== ===============
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 3.589.050,33 2.387.455,49 3.582.681,34 2.382.183,82
Âñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 1.536.713,19 1.128.879,81 400.538,00 0,00
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 6.482.946,83 4.578.091,08 5.153.381,89 3.371.398,52−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 11.608.710,35 8.094.426,38 9.136.601,23 5.753.582,34−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò 19.312.979,96 18.466.959,78 19.211.303,56 18.355.671,11−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò (â) 24.037.979,96 23.191.959,78 23.936.303,56 23.080.671,11
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (ã) 314.514,61 324.022,07 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (ä) = (â) + (ã) 24.352.494,57 23.515.981,85 23.936.303,56 23.080.671,11−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (å) = (á) + (ä) 35.961.204,92 31.610.408,23 33.072.904,79 28.834.253,45=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÌÅ×ÑÉ 31 ÌÁÑÔÉÏÕ 2006 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-31.3.2006 1.01-31.3.2005 1.01-31.3.2006 1.01-31.3.2005

Êýêëïò åñãáóéþí 6.178.234,59 4.563.625,73 5.659.393,60 4.213.105,33 
ÌéêôÜ êÝñäç 1.702.967,44 1.160.294,44 1.639.825,19 1.139.084,65 
ÊÝñäç ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí,
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí & áðïóâÝóåùí 1.498.542,15 764.389,95 1.478.874,84 899.487,11 
ÊÝñäç ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí
& åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 1.236.203,88 544.543,47 1.230.804,96 694.068,75 
ÊÝñäç ðñü öüñùí 1.206.615,63 537.787,24 1.224.236,99 697.666,98 
Ìåßïí öüñïé (370.326,69) (281.628,00) (368.604,54) (277.310,13)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 836.288,94 256.159,24 855.632,45 420.356,85=============== =============== =============== ===============
ÊáôáíÝìïíôáé óå:
Ìåôü÷ïõò åôáéñßáò 845.796,40 322.524,55 
Ìåôü÷ïõò Ìåéïøçößáò (9.507,46) (66.365,31)
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå ~~) 0,081 0,031 0,081 0,040

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÌÅ×ÑÉ 31 ÌÁÑÔÉÏÕ 2006 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1.01-31.3.2006 1.01-31.3.2005 1.01-31.3.2006 1.01-31.3.2005

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
ÊÝñäç ðñï öüñùí 1.206.615,63 537.787,24 1.224.236,99 697.666,98 
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 262.338,27 219.846,48 248.069,88 205.418,36 
ÐñïâëÝøåéò (åðéóöáëåßò áðáéôÞóåéò,
áðïìåßùóç óõììåôï÷þí êëð) 80.496,97 126.065,53 80.496,97 126.065,53 
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç & æçìßåò)
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (24.722,90) 12.966,55 (24.495,27) 12.966,55 
×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá 29.588,25 6.756,23 6.567,97 (3.598,23)
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò
ëïã/óìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé
ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí (452.025,27) (131.318,55) (300.417,38) (33.152,48)
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí (2.343.141,93) (1.323.975,31) (2.530.003,56) (1.429.942,49)
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí ðëÞí ôñáðåæþí 1.611.043,63 607.533,52 1.521.760,05 417.410,68 
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâëçìÝíá (32.336,75) (17.606,76) (8.071,41) (6.571,56)
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé (3.997,02) (11.623,75) (3.997,02) (3.405,65)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 333.858,88 26.431,18 214.147,22 (17.142,31)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí
& ëïéðþí åðåíäýóåùí 0,00 (4.328,42) 0,00 (4.318,42)
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí
ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí (740.801,82) (262.121,01) (702.291,81) (166.441,12)
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí
êáé Üûëùí ðáãßùí 12.800,00 12.700,00 12.800,00 12.700,00

Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 2.748,50 11.107,32 1.503,44 10.169,79−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) (725.253,32) (242.642,11) (687.988,37) (147.889,75)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 1.063.800,00 0,00 400.000,00 0,00
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí (725.635,95) (16.033,91) (47.661,72) (61.223,76)
ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò ìéóèþóåéò (÷ñåïëýóéá) 0,00 (7.934,48) 0,00 (7.934,48)
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá (77,60) (125,76) (77,60) (125,76)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) 338.086,45 (24.094,15) 352.260,68 (69.284,00)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá 
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) (53.307,99) (240.305,08) (121.580,47) (234.316,06)
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 798.928,34 2.143.927,30 545.077,71 1.892.916,94−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 745.620,35 1.903.622,22 423.497,24 1.658.600,88 ============ ============= ============= ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ THÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÌÅ×ÑÉ 31 ÌÁÑÔÉÏÕ 2006 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005

ÊáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ
(01.01.2006 êáé 01.01.2005 áíôßóôïé÷á) 23.515.981,85 22.853.625,77 23.080.671,11 22.188.389,84
Êáèáñü åéóüäçìá êáôá÷ùñçìÝíï áðåõèåßáò
óå ëïãáñéáóìü êáèáñÞò èÝóçò 223,78 (55.306,39) 0,00 0,00
ÊÝñäç ôçò ðåñéüäïõ, ìåôÜ áðü öüñïõò 836.288,94 256.159,24 855.632,45 420.356,85−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ðåñéüäïõ
(31.03.2006 êáé 31.03.2005 áíôßóôïé÷á) 24.352.494,57 23.054.478,62 23.936.303,56 22.608.746,69=============== =============== =============== ===============

EÄÑÁ: ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÁÐO 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÅÙÓ 31 ÌÁÑÔÉÏÕ 2006 

MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï÷åýïõí óå ìéá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Ïìßëïõ êáé ôçò Åôáéñßáò MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ A.Â.Å.E. Óõíéóôïýìå, åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñï-
âåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôçí Åôáéñßá, íá áíáôñÝîåé óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò www.mevaco.gr üðïõ áíáñôþíôáé ïé ðåñéïäéêÝò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ôá ÄéåèíÞ Ðñüôõðá
×ñçìáôïïéêïíïìéêÞò Ðëçñïöüñçóçò êáèþò êáé ç Ýêèåóç åðéóêüðçóçò ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ëïãéóôÞ üðïôå áõôÞ áðáéôåßôáé.

MEVACO A.E.
METAËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Ïé åôáéñßåò ôïõ Ïìßëïõ ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçí 31/3/2006, ìå ôá áíôßóôïé÷á ðïóïóôÜ óõììåôï÷Þò ôïõò, ôéò äéåõèýíóåéò ôïõò, ôç ìÝèïäï åíïðïßçóçò, ôç ó÷Ýóç óõììåôï÷Þò ôïõò êáé ôéò áíÝëåãêôåò
öïñïëïãéêÝò ÷ñÞóåéò åßíáé:

Åðùíõìßá ¸äñá Ðïóïóôü ÌÝèïäïò Åíïðïßçóçò Ó÷Ýóç Óõììåôï÷Þò ÁíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò
Mevaco ÌåôáëëïõñãéêÞ ÁBEÅ ÄÞìïò Áóðñïðýñãïõ ÌçôñéêÞ ÏëéêÞ ÌçôñéêÞ 2004-2005

Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò - ÅëëÜäá ÅíóùìÜôùóç
Mevaco Âïñåßïõ ÄÞìïò ÊáëëéèÝáò 67% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2003-2005
ÅëëÜäïò Á.Â.Å.Å. Èåóóáëïíßêç - ÅëëÜäá ÅíóùìÜôùóç
Ìevatanco ÄÞìïò Áóðñïðýñãïõ 51 % ÏëéêÞ ¢ìåóç 2003-2005
Electronics ATEBE Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò - ÅëëÜäá ÅíóùìÜôùóç

2. Äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôçò åôáéñßáò êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç.
3. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò êáèþò êáé áðïöÜóåéò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò Eôáéñßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ.
4. Áñéèìüò áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý óôï ôÝëïò ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ: ¼ìéëïò Üôïìá 208, Åôáéñßá Üôïìá 180.
5. Ôá ðïóÜ ôùí áãïñþí êáé ôùí ðùëÞóåùí ôçò Åôáéñßáò, áðü êáé ðñïò ôéò óõíäåäåìÝíåò åôáéñßåò,óùñåõôéêÜ áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñÞóçò 01/01/2006, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24 áíÝñ÷ïíôáé óå 1.162,50 ~ êáé 2.800,50 ~ áíôßóôïé÷á. Ôá õðüëïéðá

ôùí áðáéôÞóåùí êáé ôùí õðï÷ñåþóåùí ôçò Åôáéñßáò óôç ëÞîç ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ 31/03/2006,ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýøåé áðü óõíáëëáãÝò ôçò ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç,êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24 áíÝñ÷ïíôáé óå 17.581,79 ~ êáé 0,00 ~ áíôß-
óôïé÷á.

6. Óå åðßðåäï Ïìßëïõ, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24, äåí õðÜñ÷ïõí Üëëåò óõíäåäåìÝíåò åôáéñßåò.
7. Ïé åðåíäýóåéò Á´ ÔñéìÞíïõ 2006 áíÞëèáí óå : ¼ìéëïò 2.763.941,82 ~. Åôáéñßá 2.725.431,81 ~.

8. Ç áíÜëõóç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí ôïõ Ïìßëïõ êáé ôçò Åôáéñßáò êáôÜ êáôçãïñßá ôïõ ÊëÜäïõ ÏéêïíïìéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò 2003 (ÓÔÁÊÏÄ ’03) åßíáé:
¼ìéëïò Åôáéñßá

ÊÙÄ. 287.9 ÊáôáóêåõÞ Üëëùí ìåôáëëéêþí ðñïúüíôùí ì.á.ê. 5.072.919,80 ~ 5.056.139,01 ~
ÊÙÄ. 297.1 ÊáôáóêåõÞ çëåêôñéêþí ïéêéáêþí óõóêåõþí 474.999,20 ~ ---- ~
ÊÙÄ. 281.1 ÊáôáóêåõÞ ìåôáëëéêþí óêåëåôþí êáé ìåñþí ìåôáëëéêþí óêåëåôþí 248.840,29 ~ 248.840,29 ~
ÊÙÄ. 282.2 ÊáôáóêåõÞ óùìÜôùí êáé ëåâÞôùí êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò 223.933,75 ~ 223.933,75 ~
ÊÙÄ. 285.2 ÃåíéêÝò ìç÷áíïëïãéêÝò åñãáóßåò 93.204,31 ~ 82.069,31 ~
ÊÙÄ. 519.0 Ëïéðü ÷ïíäñéêü åìðüñéï 39.921,61 ~ 25.128,14 ~
ÊÙÄ. 515.7 ×ïíäñéêü åìðüñéï áðïññéììÜôùí êáé õðïëåéììÜôùí 24.415,63 ~ 23.283,10 ~------------------------------------- ---------------------------------------

6.178.234,59 ~ 5.659.393,60 ~================= ==================

Áóðñüðõñãïò, 17 Ìáúïõ 2006
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÄÅËÅÍÄÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ
Á.Ä.Ô. Ç 656831 Á.Ä.Ô. Í 309706 Á.Ä.Ô. É 896919

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.



ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ 

Äéåýèõíóç ôçò ¸äñáò: ÈÝóç ÐñÜñé - ÌïõóôÜêé 193 00 Áóðñüðõñãïò
Çìåñïìçíßá Óýóôáóçò: 1993
Kýñéá Äñáóôçñéüôçôá: ÌÅÔÁËËÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ
Añéèìüò Mçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí 30029/06/Â/93/12
Åðïðôåýïõóá Áñ÷Þ: Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Åìðïñßïõ, 

Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Ðßóôåùò
Áñéèìüò Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ: 094419148 Ä.Ï.Õ ÖÁÂÅ ÁÈÇÍÙÍ
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: Êùóôüðïõëïò ÄçìÞôñéïò, ÄåëÝíäáò Óðõñßäùí, Êùóôïðïýëïõ ÂáóéëéêÞ

Ìðñïýôæïò ÅììáíïõÞë, Ñïýóóïò Áíôþíéïò, Ìçôñüðïõëïò Êùí/íïò,
ÌðáñéôáíôùíÜêçò ÅììáíïõÞë 

Hìåñïìçíßá ËÞîåùò ôçò ÔñÝ÷ïõóáò ×ñÞóåùò: 31-Äåê-06
ÄéÜñêåéá ×ñÞóåùò: 12 ìÞíåò
Ôýðïò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí (áðü
ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): ÅíäéÜìåóåò Á' åîáìÞíïõ 2006
Çìåñïìçíßá Åãêñéóçò ôùí Ïéêïíïìéêþí 
ÊáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí 
ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá) 24/8/2006
Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò ËïãéóôÞò: Èåüäùñïò N. Ðáðáçëéïý Á.Ì ÓÏÅË 16641
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñßá : ÓÏË á.å.ï.å.
Ôýðïò Ýêèåóçò åðéóêüðçóçò : Ìå óýìöùíç ãíþìç
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ üðïõ Ý÷ïõí 
êáôá÷ùñçèåß ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò: www.mevaco.gr

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

30.6.2006 31.12.2005 30.6.2006 31.12.2005
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 22.736.533,75 19.539.982,49 22.467.453,21 19.403.236,40
ÁðïèÝìáôá 2.800.385,34 2.538.147,21 2.095.846,57 2.005.237,41
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 9.671.753,56 6.718.021,47 7.672.940,65 4.976.413,63
ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 4.198.981,97 2.814.257,06 3.750.021,65 2.449.366,01−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 39.407.654,62 31.610.408,23 35.986.262,08 28.834.253,45=============== =============== =============== ===============
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 3.984.324,97 2.387.455,49 3.980.407,83 2.382.183,82
Âñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 1.470.911,73 1.128.879,81 200.027,00 0,00
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 9.445.996,95 4.578.091,08 7.647.547,30 3.371.398,52−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 14.901.233,65 8.094.426,38 11.827.982,13 5.753.582,34−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò 19.590.402,22 18.466.959,78 19.433.279,95 18.355.671,11−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò èÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò (â) 24.315.402,22 23.191.959,78 24.158.279,95 23.080.671,11
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (ã) 191.018,75 324.022,07 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò  (ä) = (â) + (ã) 24.506.420,97 23.515.981,85 24.158.279,95 23.080.671,11−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (å) = (á) + (ä) 39.407.654,62 31.610.408,23 35.986.262,08 28.834.253,45=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÌÅ×ÑÉ 30 IOYNIOY 2006 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ

1.01-30.6.2006 1.01-30.6.2005 1.04-30.6.2006 1.04-30.6.2005

Êýêëïò åñãáóéþí 13.951.274,28 9.083.120,18 7.773.039,69 4.519.494,45 
ÌéêôÜ êÝñäç 3.970.627,72 2.574.996,39 2.267.660,29 1.414.701,95 
ÊÝñäç ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí 
& åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 2.820.491,41 1.403.752,08 1.584.287,53 859.208,61 
ÊÝñäç ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí 
áðïôåëåóìÜôùí & áðïóâÝóåùí 3.378.218,75 1.809.240,61 1.879.676,60 1.044.850,66 
ÊÝñäç ðñü öüñùí 2.762.110,78 1.331.663,47 1.555.495,15 793.876,24 
Ìåßïí öüñïé (889.895,44) (535.966,13) (519.568,75) (254.338,15)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 1.872.215,34 795.697,34 1.035.926,40 539.538,09=============== =============== =============== ===============
ÊáôáíÝìïíôáé óå :
Ìåôü÷ïõò åôáéñåßáò 1.858.218,66 867.974,15 1.012.422,26 545.449,59 
Äéêáéþìáôá ìåéøçößáò 13.996,68 (72.276,81) 23.504,14 (5.911,50)
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå ~~) 0,177 0,083 0,096 0,052

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-30.06.2006 1.01-30.06.2005 1.04-30.06.2006 1.04-30.06.2005
Êýêëïò åñãáóéþí 12.407.404,05 8.037.140,70 6.748.010,45 3.824.035,37 
ÌéêôÜ êÝñäç 3.712.495,94 2.403.382,84 2.072.670,75 1.264.298,19 
ÊÝñäç ðñü öüñùí,÷ñçìáôïäïôéêþí 
& åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 2.683.946,59 1.572.314,29 1.453.141,63 878.245,54 
ÊÝñäç ðñü öüñùí,÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí
áðïôåëåóìÜôùí & áðïóâÝóåùí 3.209.275,76 1.955.097,31 1.730.400,92 1.055.610,20 
ÊÝñäç ðñü öüñùí 2.669.362,38 1.504.753,71 1.445.125,39 807.086,73 
Ìåßïí öüñïé (856.753,54) (533.773,98) (488.149,00) (256.463,85)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 1.812.608,84 970.979,73 956.976,39 550.622,88=============== =============== =============== ===============
ÊáôáíÝìïíôáé óå :
Ìåôü÷ïõò åôáéñåßáò 1.812.608,84 970.979,73 956.976,39 550.622,88 
Äéêáéþìáôá ìåéøçößáò - - - - 
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå ~~) 0,173 0,092 0,091 0,052

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÌÅ×ÑÉ 30 IOYNIOY 2006 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-30.6.2006 1.01-30.6.2005 1.01-30.6.2006 1.01-30.6.2005
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
ÊÝñäç ðñï öüñùí 2.762.110,78 1.331.663,47 2.669.362,38 1.504.753,71 
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 557.727,34 405.488,53 525.329,17 382.783,02 
ÐñïâëÝøåéò (åðéóöáëåßò áðáéôÞóåéò, 
áðïìåßùóç óõììåôï÷þí êëð) 253.074,83 152.055,03 253.074,83 152.055,03 
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç & æçìßåò)
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (91.558,78) (3.850,26) (91.083,78) (3.850,26)
×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá 58.409,98 72.088,61 14.613,56 67.560,58 
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò
ëïã/óìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé
ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:  
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí (262.014,36) (609.696,46) (90.609,16) (579.033,18)
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí (3.159.534,72) (1.964.681,46) (2.878.702,96) (1.775.827,53)
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí
ðëÞí ôñáðåæþí 2.113.583,05 750.651,92 1.650.672,16 378.904,60 
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá
êáôáâëçìÝíá (70.683,92) (108.828,83) (21.657,50) (79.172,20)
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé (49.493,44) (11.623,75) (14.997,02) (3.405,65)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 2.111.620,76 13.266,80 2.016.001,68 44.768,12−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí,
êïéíïðñáîéþí & ëïéðþí åðåíäýóåùí 0,00 (4.672,47) 0,00 (5.139,26)
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí 
ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí (1.556.001,47) (625.820,84) (1.387.243,84) (457.024,54)
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí 
êáé Üûëùí ðáãßùí 17.300,00 145.627,50 12.800,00 132.427,50
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 12.273,94 36.740,22 7.043,94 11.611,62−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü 
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) (1.526.427,53) (448.125,59) (1.367.399,90) (318.124,68)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 1.973.800,00 791.103,23 600.000,00 0,00
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí (1.693.515,79) (632.773,61) (461.720,71) (47.678,05)
ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü 
÷ñçìáôïäïôéêÝò ìéóèþóåéò (÷ñåïëýóéá) 0,00 (18.706,33) 0,00 (18.706,33)
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá (9.976,52) (58.976,07) (9.976,52) (58.976,07)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) 270.307,69 80.647,22 128.302,77 (125.360,45)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá
ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá
ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) 855.500,92 (354.211,57) 776.904,55 (398.717,01)

ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá
Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 798.928,34 2.143.927,30 545.077,71 1.892.916,94−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá
ëÞîçò ðåñéüäïõ 1.654.429,26 1.789.715,73 1.321.982,26 1.494.199,93 =============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ THÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÌÅ×ÑÉ 30 IOYNIOY 2006 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
30.6.2006 30.6.2005 30.6.2006 30.6.2005

ÊáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ
(01.01.2006 êáé 01.01.2005 áíôßóôïé÷á) 23.515.981,85 22.853.625,77 23.080.671,11 22.188.389,84

ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá/ áìïéâÝò Ä.Ó (882.000,00) (770.000,00) (735.000,00) (770.000,00)

Êáèáñü åéóüäçìá êáôá÷ùñçìÝíï áðåõèåßáò
óå ëïãáñéáóìü êáèáñÞò èÝóçò 223,78 (62.864,09) 0,00 (7.557,70)

ÊÝñäç ôçò ðåñéüäïõ, ìåôÜ áðü öüñïõò 1.872.215,34 795.697,34 1.812.608,84 970.979,73−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ðåñéüäïõ
(30.06.2006 êáé 30.06.2005 áíôßóôïé÷á) 24.506.420,97 22.816.459,02 24.158.279,95 22.381.811,87=============== =============== =============== ===============

EÄÑÁ: ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÁÐO 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÅÙÓ 30 ÉÏÕÍÉÉÏÕ 2006 (óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç 17/336/21.4.2005 êáé ôï Ð.Ä 360/1985)

MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ A.Â.Å.E êáé ôïõ Ïìßëïõ ôçò MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ A.Â.Å.E. Óõíéóôïýìå, åðï-
ìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôçí Åôáéñßá, íá áíáôñÝîåé óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò, www.mevaco.gr üðïõ áíáñôþíôáé ïé ðåñéïäéêÝò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ ðñï-
âëÝðïõí ôá ÄéåèíÞ ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá êáèþò êáé ç Ýêèåóç åðéóêüðçóçò ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ëïãéóôÞ üðïôå áõôÞ áðáéôåßôáé.

MEVACO A.E.
METAËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Ïé åôáéñßåò ôïõ Ïìßëïõ ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçí 30/6/2006, ìå ôá áíôßóôïé÷á ðïóïóôÜ óõììåôï÷Þò ôïõò, ôéò äéåõèýíóåéò ôïõò, ôç ìÝèïäï åíïðïßçóçò, ôç ó÷Ýóç óõììåôï÷Þò êáé ôéò áíÝëåãêôåò öïñï-
ëïãéêÝò ÷ñÞóåéò åßíáé:       

Åðùíõìßá ¸äñá Ðïóïóôü ÌÝèïäïò Åíïðïßçóçò Ó÷Ýóç Óõììåôï÷Þò ÁíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò
Mevaco ÌåôáëëïõñãéêÞ ÁBEÅ ÄÞìïò Áóðñïðýñãïõ ÌçôñéêÞ ÏëéêÞ ÌçôñéêÞ 2004-2005

Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò - ÅëëÜäá ÅíóùìÜôùóç
Mevaco Âïñåßïõ ÄÞìïò ÊáëëéèÝáò 67% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2003-2005
ÅëëÜäïò Á.Â.Å.Å. Èåóóáëïíßêç - ÅëëÜäá ÅíóùìÜôùóç
Ìevatanco ÄÞìïò Áóðñïðýñãïõ 51% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2005
Electronics ATEBE Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò - ÅëëÜäá ÅíóùìÜôùóç

2. Äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôçò Åôáéñßáò êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç.
3. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò êáèþò êáé áðïöÜóåéò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò Eôáéñßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ.
4. Ï áñéèìüò áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý óôï ôÝëïò ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ 30/6/2006 Þôáí: ¼ìéëïò Üôïìá  210, Åôáéñßá Üôïìá 178, åíþ ôçí 30/6/2005 Þôáí: ¼ìéëïò Üôïìá  173, Åôáéñßá Üôïìá 138.
5. Ôá ðïóÜ ôùí áãïñþí êáé ôùí ðùëÞóåùí ôçò Åôáéñßáò, áðü êáé ðñïò ôéò óõíäåäåìÝíåò åôáéñßåò, óùñåõôéêÜ áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñÞóçò 01/01/2006, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24 áíÝñ÷ïíôáé óå  1.162,50 ~ êáé  3.273,00  ~ áíôßóôïé÷á. Ôá õðü-

ëïéðá ôùí áðáéôÞóåùí êáé ôùí õðï÷ñåþóåùí ôçò  Åôáéñßáò óôç ëÞîç ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ 30/06/2006, ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýøåé áðü óõíáëëáãÝò ôçò ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24 áíÝñ÷ïíôáé óå  12.789,07  ~ êáé  0,00
~ áíôßóôïé÷á.

6. Óå åðßðåäï Ïìßëïõ, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24, äåí õðÜñ÷ïõí Üëëåò óõíäåäåìÝíåò åôáéñßåò.
7. Ïé åðåíäýóåéò Á´ ÅîáìÞíïõ 2006  áíÞëèáí óå: ¼ìéëïò 3.753.722,97 ~. Åôáéñßá 3.584.490,34 ~.
8. Ç áíÜëõóç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí ôïõ Ïìßëïõ êáé ôçò Åôáéñßáò êáôÜ êáôçãïñßá ôïõ ÊëÜäïõ ÏéêïíïìéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò 2003 (ÓÔÁÊÏÄ ’03) ôçí 30/06/2006 åßíáé:

¼ìéëïò Åôáéñßá
ÊÙÄ. 287.9 ÊáôáóêåõÞ Üëëùí ìåôáëëéêþí ðñïúüíôùí ì.á.ê. 11.297.076,96 ~ 11.265.751,36 ~
ÊÙÄ. 297.1 ÊáôáóêåõÞ çëåêôñéêþí ïéêéáêþí óõóêåõþí                                                                                  1.439.023,35 ~ --
ÊÙÄ. 282.2 ÊáôáóêåõÞ óùìÜôùí êáé ëåâÞôùí êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò               499.279,68 ~ 499.279,68 ~
ÊÙÄ. 281.1 ÊáôáóêåõÞ ìåôáëëéêþí óêåëåôþí êáé ìåñþí ìåôáëëéêþí óêåëåôþí              352.609,04 ~ 352.609,04 ~
ÊÙÄ. 285.2 ÃåíéêÝò ìç÷áíïëïãéêÝò åñãáóßåò                                                                         159.364,11 ~ 145.028,41 ~
ÊÙÄ. 519.0 Ëïéðü ÷ïíäñéêü åìðüñéï 106.016,32 ~ 52.435,76 ~
ÊÙÄ. 515.7 ×ïíäñéêü åìðüñéï áðïññéììÜôùí êáé õðïëåéììÜôùí 97.904,82 ~ 92.299,80 ~−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−

13.951.274,28 ~ 12.407.404,05 ~================= ==================
9. Ìå ôçí áðü 21 Éïõíßïõ 2006 áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñßáò áðïöáóßóèçêå ç áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáôÜ ôï ðïóü ôùí 1.575.000 Åõñþ ìå êåöáëáéïðïßçóç áðïèåìáôéêþí ðïõ èá õëïðïéçèåß ìå

áýîçóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò  ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñßáò áðü 0,45 åõñþ óå 0,60 åõñþ. Ç áýîçóç áõôÞ ôåëåß õðü ôçí Ýãêñéóç ôçò áñìüäéáò Åðïðôåýïõóáò Áñ÷Þò.
10. Ìå ôçí áðü 22 Áõãïýóôïõ 2006 áðüöáóç ôçò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò èõãáôñéêÞò åôáéñßáò MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE áðïöáóßóèçêå ç ëýóç ôçò êáé ç èÝóç áõôÞò óå åêêáèÜñéóç.

Áóðñüðõñãïò, 24 Áõãïýóôïõ 2006
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÄÅËÅÍÄÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ
Á.Ä.Ô. Ç 656831 Á.Ä.Ô. Í 309706 Á.Ä.Ô. É 896919

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.



ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

ÏÏ ÏÏÌÌÉÉËËÏÏÓÓ ÇÇ ÅÅÔÔÁÁÉÉÑÑÉÉÁÁ

30.9.2006 31.12.2005 30.9.2006 31.12.2005
ÅÅÍÍÅÅÑÑÃÃÇÇÔÔÉÉÊÊÏÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 22.658.471,91 19.539.982,49 22.349.310,07 19.403.236,40
ÁðïèÝìáôá 2.401.472,57 2.538.147,21 1.736.124,42 2.005.237,41
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 8.190.240,57 6.718.021,47 5.624.533,55 4.976.413,63
ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 4.003.313,63 2.814.257,06 3.821.512,36 2.449.366,01−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 37.253.498,68 31.610.408,23 33.531.480,40 28.834.253,45=============== =============== =============== ===============
ÐÐÁÁÈÈÇÇÔÔÉÉÊÊÏÏ
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 3.700.029,86 2.387.455,49 3.696.736,48 2.382.183,82
Âñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 1.568.181,80 1.128.879,81 0,00 0,00
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 6.979.807,43 4.578.091,08 5.059.539,79 3.371.398,52−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 12.248.019,09 8.094.426,38 8.756.276,27 5.753.582,34
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò 20.095.108,82 18.466.959,78 20.050.204,13 18.355.671,11−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞò ÈÝóç ìåôü÷ùí Åôáéñßáò (â) 24.820.108,82 23.191.959,78 24.775.204,13 23.080.671,11
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (ã) 185.370,77 324.022,07 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (ä) = (â) + (ã) 25.005.479,59 23.515.981,85 24.775.204,13 23.080.671,11−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (å) = (á) + (ä) 37.253.498,68 31.610.408,23 33.531.480,40 28.834.253,45=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÌÅ×ÑÉ 30 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2006 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)
ÏÏ ÏÏÌÌÉÉËËÏÏÓÓ

1.01-30.9.2006 1.01-30.9.2005 1.07-30.9.2006 1.07-30.9.2005

Êýêëïò åñãáóéþí 19.331.837,33 12.757.666,70 5.380.563,05 3.674.546,52 
ÌéêôÜ êÝñäç / (æçìéÝò) 5.338.427,32 3.516.271,58 1.367.799,60 941.275,19 
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí,
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé áðïóâÝóåùí 4.632.904,69 2.643.476,52 1.232.477,58 717.608,00 
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí
êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 3.772.571,78 2.001.549,57 929.872,01 481.169,58−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñü öüñùí 3.677.439,76 1.880.031,76 895.928,45 456.763,02 
Ìåßïí öüñïé (1.253.632,88) (673.008,86) (380.115,78) (137.457,75)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò
áðü óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò (á) 2.423.806,88 1.207.022,90 515.812,67 319.305,27 
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò
áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò (â) (37.348,05) (96.142,44) (1.569,18) (4.122,14)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (óõíå÷éæüìåíåò
êáé äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò)(á) + (â) 2.386.458,83 1.110.880,46 514.243,49 315.183,13=============== =============== =============== ===============
ÊáôáíÝìïíôáé óå:
Ìåôü÷ïõò Åôáéñßáò 2.355.915,65 1.180.549,58 497.696,99 312.575,43 
Ìåôü÷ïõò Ìåéïøçößáò 30.543,18 (69.669,12) 16.546,50 2.607,70 
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå ~~) 0,224 0,112 0,047 0,030

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-30.09.2006 1.01-30.09.2005 1.07-30.09.2006 1.07-30.09.2005
Êýêëïò åñãáóéþí 16.878.316,56 11.066.143,63 4.470.912,51 3.029.002,93 
ÌéêôÜ êÝñäç / (æçìéÝò) 4.895.975,88 3.193.471,03 1.183.479,94 790.088,19 
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí,
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé áðïóâÝóåùí 4.289.717,76 2.617.860,22 1.080.442,00 662.762,90 
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñü öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí
êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 3.482.225,84 2.014.260,23 798.279,25 441.945,93−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñü öüñùí 3.617.755,86 1.943.030,08 948.393,48 438.276,37
Ìåßïí öüñïé (1.188.222,84) (668.686,00) (331.469,30) (134.912,03)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò
áðü óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò (á) 2.429.533,02 1.274.344,08 616.924,18 303.364,34 
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò
áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò (â) - - - -−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (óõíå÷éæüìåíåò
êáé äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò) (á) + (â) 2.429.533,02 1.274.344,08 616.924,18 303.364,34=============== =============== =============== ===============
ÊáôáíÝìïíôáé óå:
Ìåôü÷ïõò Åôáéñßáò 2.429.533,02 1.274.344,08 616.924,18 303.364,34 
Ìåôü÷ïõò Ìåéïøçößáò - - - - 
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå ~~) 0,231 0,121 0,059 0,029

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌEÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÌÅ×ÑÉ 30 OADOAIANEIO 2006 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

ÏÏ ÏÏÌÌÉÉËËÏÏÓÓ ÇÇ ÅÅÔÔÁÁÉÉÑÑÉÉÁÁ

1.01-30.9.2006 1.01-30.9.2005 1.01-30.9.2006 1.01-30.9.2005
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
ÊÝñäç ðñï öüñùí 3.677.439,76 1.880.031,76 3.617.755,86 1.943.030,08 
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 860.332,91 641.926,95 807.491,92 603.599,99 
ÐñïâëÝøåéò 356.579,01 229.001,00 356.579,01 229.001,00
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç & æçìéÝò)
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò 10.934,19 (36.338,18) (141.639,27) (33.065,35)
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 160.041,65 121.517,80 10.835,86 71.230,14
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò
ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ
ó÷åôßæïíôáé ìå ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí 113.729,55 (526.972,67) 269.113,00 (504.451,19)
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí (1.740.244,54) (1.390.122,24) (1.003.544,10) (726.269,04)
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëÞí ôñáðåæþí) 112.263,04 29.817,35 (620.925,30) (461.397,27)
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá (115.176,64) (137.940,55) (35.092,43) (87.652,89)
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé (115.635,04) (11.623,75) (47.041,02) (3.405,65) −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 3.320.263,89 799.297,47 3.213.533,53 1.030.619,82−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí (1.371.763,69) (974.338,30) (1.173.023,45) (789.363,07)
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí
êáé Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí 59.300,00 170.610,78 53.800,00 147.643,09 
Áýîçóç ëïéðþí ìáêñïðñüèåóìùí áðáéôÞóåùí 0,00 (7.344,99) 0,00 (7.601,78)
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 20.044,62 16.422,75 17.622,45 16.422,75
Ìåñßóìáôá åéóðñá÷èÝíôá 0,00 0,00 153.000,00 0,00 −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) (1.292.419,07) (794.649,76) (948.601,00) (632.899,01)−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 2.673.600,00 1.669.190,00 600.000,00 0,00
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí (2.395.080,13) (1.332.930,18) (689.238,36) (120.316,82)
ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò ìéóèþóåéò (÷ñåïëýóéá) 0,00 (18.706,33) 0,00 (18.706,33)
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá (741.061,17) (788.170,57) (741.061,17) (788.170,57) −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) (462.541,30) (470.617,08) (830.299,53) (927.193,72)−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) 1.565.303,52 (465.969,37) 1.434.633,00 (529.472,91)
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé
éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 798.928,34 2.143.927,30 545.077,71 1.892.916,94 
Ìåßïí: ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá
Ýíáñîçò ðåñéüäïõ áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò (210.713,54) (229.494,40) - - −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 2.153.518,32 1.448.463,53 1.979.710,71 1.363.444,03============= ============= ============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ EAOAOOAOCO ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ THÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÌÅ×ÑÉ 30 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2006 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)
ÏÏ ÏÏÌÌÉÉËËÏÏÓÓ ÇÇ ÅÅÔÔÁÁÉÉÑÑÉÉÁÁ

30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005

Óýíïëï êáèáñÞò èÝóçò Ýíáñîçò ðåñéüäïõ
(01.01.2006 êáé 01.01.2005 áíôßóôïé÷á) 23.515.981,85 22.853.625,77 23.080.671,11 22.188.389,84
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðåñéüäïõ ìåôÜ áðü öüñïõò 2.386.458,83 1.110.880,46 2.429.533,02 1.274.344,08
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá/ áìïéâÝò Ä.Ó (882.000,00) (770.000,00) (735.000,00) (770.000,00)
Êáèáñü åéóüäçìá êáôá÷ùñçìÝíï áð' åõèåßáò
óôçí êáèáñÞ èÝóç 223,78 (62.864,09) 0,00 (7.557,70)
ÌåôáâïëÝò éäßùí êåöáëáßùí áðü äéáêïðåßóåò
äñáóôçñéüôçôåò (15.184,87) 0,00 0,00 0,00 −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï êáèáñÞò èÝóçò ëÞîçò ðåñéüäïõ
(30.09.2006 êáé 30.09.2005 áíôßóôïé÷á) 25.005.479,59 23.131.642,14 24.775.204,13 22.685.176,22=============== =============== =============== ===============

ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12
ÅÄÑÁ: ÈÝóç ÐñÜñé - ÌïõóôÜêé Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÁÐO 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2006 ÅÙÓ 30 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2006
(Óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç 2/396/31.8.2006 ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò)

MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ A.Â.Å.E êáé ôïõ Ïìßëïõ ôçò MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ A.Â.Å.E. Óõíéóôïýìå, åðïìÝíùò
óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôçí Åôáéñßá, íá áíáôñÝîåé óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ðåñéïäéêÝò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ôá ÄéåèíÞ ËïãéóôéêÜ
Ðñüôõðá êáèþò êáé ç Ýêèåóç åðéóêüðçóçò ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ëïãéóôÞ üðïôå áõôÞ áðáéôåßôáé.

Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò Åôáéñßáò üðïõ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò: www.mevaco.gr
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôùí åííéáìçíéáßùí ðåñéïäéêþí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí: 14/11/2006

MEVACO A.E.
METAËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

ÐNUOEAOA OOIE÷AßA EAE DECNIOINßAO

1. Ïé åôáéñßåò ôïõ Ïìßëïõ ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçí 30/9/2006, ìå ôá áíôßóôïé÷á ðïóïóôÜ óõììåôï÷Þò ôïõò, ôéò äéåõèýíóåéò ôïõò, ôç ìÝèïäï åíïðïßçóçò, ôçí ó÷Ýóç óõììåôï÷Þò êáé ôéò áíÝëåãêôåò
öïñïëïãéêÝò ÷ñÞóåéò åßíáé: 

Åðùíõìßá ¸äñá Ðïóïóôü ÌÝèïäïò Åíïðïßçóçò Ó÷Ýóç Óõììåôï÷Þò ÁíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò
Mevaco ÌåôáëëïõñãéêÞ ÁBEÅ ÄÞìïò Áóðñïðýñãïõ ÌçôñéêÞ ÏëéêÞ ÌçôñéêÞ 2006

Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò - ÅëëÜäá ÅíóùìÜôùóç
Mevaco Âïñåßïõ ÄÞìïò ÊáëëéèÝáò 67% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2003-2006
ÅëëÜäïò Á.Â.Å.Å. Èåóóáëïíßêç - ÅëëÜäá ÅíóùìÜôùóç

2. Äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôçò Åôáéñßáò êáé ôçò èõãáôñéêÞò ôçò ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí åíïðïßçóç.
3. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò êáèþò êáé áðïöÜóåéò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò Eôáéñßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ.
4. Ï áñéèìüò áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý óôï ôÝëïò ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ 30/9/2006 Þôáí : ¼ìéëïò Üôïìá 207, Åôáéñßá Üôïìá 174, åíþ ôçí 30/9/2005 Þôáí :¼ìéëïò Üôïìá 173, Åôáéñßá Üôïìá 142.
5. Ôá ðïóÜ ôùí ðùëÞóåùí êáé áãïñþí óùñåõôéêÜ áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñÞóçò 01/01/2006 êáèþò êáé ôá õðüëïéðá ôùí áðáéôÞóåùí êáé ôùí õðï÷ñåþóåùí ôçò Åôáéñßáò óôç ëÞîç ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ, ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýøåé áðü óõíáëëáãÝò ôçò

ìå ôá óõíäåäåìÝíá, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24,ðñïò áõôÞ ìÝñç Ý÷ïõí ùò åîÞò: 
¼ìéëïò Åôáéñßá

á) ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 990,00 ~ 5.788,00 ~
â) ÁãïñÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 500,00 ~ 5.662,50 ~
ã) ÁðáéôÞóåéò 51.000,00 ~ 2.992,86 ~
ä) Õðï÷ñåþóåéò 0,00 ~ 0,00 ~
å) ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé ìåëþí ôçò äéïßêçóçò 364.890,28 ~ 355.722,21 ~
óô) ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò 214,28 ~ 14,28 ~
æ) Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò 45.465,79 ~ 45.465,79 ~
ç) ¸óïäá áðü ìåñßóìáôá 0,00 ~ 153.000,00 ~

6. Ïé åðåíäýóåéò ðáãßùí óôïé÷åßùí ðåñéüäïõ 1/1/2006 Ýùò 30/9/2006 áíÞëèáí óå: ¼ìéëïò 4.020.815,19 ~. Åôáéñßá 3.820.609,95 ~.
7. Ç áíÜëõóç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí ôïõ Ïìßëïõ êáé ôçò Åôáéñßáò êáôÜ êáôçãïñßá ôïõ ÊëÜäïõ ÏéêïíïìéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò 2003 (ÓÔÁÊÏÄ ’03) ôçí 30.9.2006 åßíáé:

¼ìéëïò Åôáéñßá
ÊÙÄ. 287.9 ÊáôáóêåõÞ Üëëùí ìåôáëëéêþí ðñïúüíôùí ì.á.ê. 15.290.824,65 ~ 15.222.523,08 ~
ÊÙÄ. 297.1 ÊáôáóêåõÞ çëåêôñéêþí ïéêéáêþí óõóêåõþí 2.279.519,51 ~ --
ÊÙÄ. 282.2 ÊáôáóêåõÞ óùìÜôùí êáé ëåâÞôùí êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò 864.199,25 ~ 864.199,25 ~
ÊÙÄ. 281.1 ÊáôáóêåõÞ ìåôáëëéêþí óêåëåôþí êáé ìåñþí ìåôáëëéêþí óêåëåôþí 405.581,51 ~ 405.581,51 ~
ÊÙÄ. 285.2 ÃåíéêÝò ìç÷áíïëïãéêÝò åñãáóßåò 212.969,56 ~ 176.947,86 ~
ÊÙÄ. 519.0 Ëïéðü ÷ïíäñéêü åìðüñéï 137.701,33 ~ 75.076,36 ~
ÊÙÄ. 515.7 ×ïíäñéêü åìðüñéï áðïññéììÜôùí êáé õðïëåéììÜôùí 141.041,52 ~ 133.988,50 ~−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−

19.331.837,33 ~~ 16.878.316,56 ~~================= ==================
8. Ìå ôçí áñ.ðñùô.4054/13.9.2006 ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Äõô.ÁôôéêÞò/Äéåýèõíóç Åìðïñßïõ & Ôïõñéóìïý /ÔìÞìá ÁÅ êáôá÷ùñÞèçêå ç áðü 22 Áõãïýóôïõ 2006 áðüöáóç ôçò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò èõãáôñéêÞò

åôáéñßáò MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE ìå ôçí ïðïßá áðïöáóßóèçêå ç ëýóç ôçò êáé ç èÝóç áõôÞò óå åêêáèÜñéóç. Ï áñ÷éêüò éóïëïãéóìüò åêêáèÜñéóçò ôçò 13.9.2006 (1/1-13.9.2006) äçìïóéåýèçêå óôéò åöçìåñßäåò "ÊÅÑÄÏÓ”, “ËÏÃÏÓ”
êáé "ÈÑÉÁÓÉÏ" ôçò 2.11.2006 êáé áíáñôÞèçêå óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò åôáéñßáò www.mevaco.gr.

9. Óôçí ôñÝ÷ïõóá ðåñßïäï ç MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE êáôá÷ùñÞèçêå óôá "ÊõêëïöïñéáêÜ ÐåñéïõóéáêÜ Óôïé÷åßá" êáé óõãêåêñéìÝíá óôçí êáôçãïñßá "×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá äéáèÝóéìá ðñïò ðþëçóç" êáé äåí åíïðïéÞèçêå.Ôá âáóéêÜ
ìåãÝèç êáé ïé åðéðôþóåéò ôïõò, ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá ðåñßïäï êáé ôçí áíôßóôïé÷ç óõãêñéôéêÞ ðåñßïäï, áðü ôçí ìç åíïðïßçóç ôçò ôçò åí ëüãù åôáéñßáò Ý÷ïõí ùò åîÞò:

¼ìéëïò Åôáéñßá
Ðåñßïäïò 1/1 -30/9/2006 Ðåñßïäïò 1/1 -30/9/2005 Ðåñßïäïò 1/7 -30/9/2006 Ðåñßïäïò 1/7 -30/9/2005

á) Êýêëïò Åñãáóéþí 22.668,88 0,00 22.668,88 0,00
â) ÌéêôÜ êÝñäç 0,00 0,00 0,00 0,00
ã) ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñü öüñùí,÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé áðïóâÝóåùí (24.143,85) (117.561,66) (1.935,49) (933,75)
ä) ÊÝñäç /(æçìéÝò) ðñü öüñùí (20.969,71) (95.658,24) (1.569,18) (4.052,97)
å) ÊÝñäç /(æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (37.348,05) (96.142,44) (1.569,18) (4.122,14)

10. Ìå ôçí áðü 21 Éïõíßïõ 2006 áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò Åôáéñßáò áðïöáóßóèçêå ç áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáôÜ ôï ðïóü ôùí 1.575.000 Åõñþ ìå êåöáëáéïðïßçóç áðïèåìáôéêþí ðïõ èá õëïðïéçèåß
ìå áýîçóç ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñßáò áðü 0,45 åõñþ óå 0,60 åõñþ. Ç áýîçóç áõôÞ ôåëåß õðü ôçí Ýãêñéóç ôçò áñìüäéáò Åðïðôåýïõóáò Áñ÷Þò.

Áóðñüðõñãïò, 14 Íïåìâñßïõ 2006
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÄÅËÅÍÄÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ
Á.Ä.Ô. Ç 656831 Á.Ä.Ô. Í 309706 Á.Ä.Ô. É 896919

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.
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11. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή  και η 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 

τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και 

ειδικότερα της εταιρίας MEVACO BΟΡΕΙΟΥ EΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στην 

διεύθυνση www.mevaco.gr   

 

 

http://www.mevaco.gr/
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