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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Το παρόν Ετήσιο Δελτίο της MEVACO ΑΕ για το έτος 2007 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 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 117.000 

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 πορεία 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 2007 ήταν μια ικανοποιητική χρονιά για την MEVACO. Τα αποτελέσματα, παρότι εμφανίζονται 

μειωμένα σε σύγκριση με τα μεγέθη της αντίστοιχης προηγουμένης περιόδου, κρίνονται ως θετικά, 

λόγω του γεγονότος ότι ο Όμιλος και η Εταιρία κατά την τριετία 2004-06 εμφάνισαν υπερδιπλασιασμό 

τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των μετά φόρων κερδών τους. Με την συγκριτική μείωση να 

θεωρείται αναμενόμενη και παροδική, ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών και η διατήρηση της 

σημαντικής συνολικής κερδοφορίας διατηρούν την μακροπρόθεσμα αυξητική τάση των οικονομικών 

στοιχείων της.   

Πιο συγκεκριμένα, την χρήση 2007 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 23,5 εκ. ευρώ, (κάμψη 

5,22% σε σχέση με τα αντίστοιχη χρήση 2006), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν στα 4,36 εκ. (κάμψη 24,6% σε σχέση με τα 

αντίστοιχη χρήση 2006), και τα δε κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 

2,04 εκ. (κάμψη 34,92% σε σχέση με τα αντίστοιχη χρήση 2006). Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας 

διαμορφώθηκε σε 17,81 (μείωση 16,81% σε σχέση με τα αντίστοιχη χρήση 2006), τα κέρδη προ 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 3,58 εκ. ευρώ 

(μείωση 33,22%), τα δε κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,73 εκ. (παρουσιάζοντας κάμψη 

45,70% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2006). 

Με την ραγδαία δυναμική των τελευταίων τριών ετών, και την  ενίσχυση των δραστηριοτήτων της 

Εταιρίας σε επίπεδο Ομίλου, η στρατηγική της ΜΕVACO εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην αύξηση 

πωλήσεων σε τομείς όπως οι οικιακές συσκευές, η επαγγελματική ψύξη και τα έργα υποδομής. αλλά και 

να κάνει εντονότερη την παρουσία της σε νέους τομείς δραστηριότητας (outdoor advertising, 

αεροπορικό υλικό, εξοπλισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων) με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προοπτικές 

ανάπτυξης. Επίσης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει, η Εταιρία συνεχίζει τις προσπάθειες 

σταδιακής καθιέρωσης σε αγορές του εξωτερικού.  
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Η Εταιρία συνέχισε και στην διάρκεια του 2007 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 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 εξάρτησης της από συγκεκριμένη ομάδα 

προϊόντων και της ευελιξίας που διαθέτει είναι η αυξανόμενη θέση της στην αγορά. 

Σε ότι αφορά την MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά την χρήση του 2007 επαληθεύτηκαν οι 

προσδοκίες της διοίκησης για σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, αποτέλεσμα της 

μετεγκατάστασης της σε νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους (5.500 τ.μ.) και της επενδυτικής 

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

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της.  Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 5,7 

εκ. € (αύξηση 68,24% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2006) ενώ τα προ φόρων κέρδη σε 495 χιλ. 

€ (αύξηση 115,35% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2006) Σημειώνουμε ότι μόλις προ 2 χρήσεων 

(χρήση 2005) η εν λόγω θυγατρική εταιρία παρουσίαζε ζημιογόνο αποτέλεσμα, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η προσπάθεια της διοικήσεως της Εταιρίας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε 

επίπεδο Ομίλου έχει αρχίσει να αποδίδει σημαντικά οφέλη. 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

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

υπόψη και την εν γένει χρηματοοικονομική κατάσταση και το εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα της 

Εταιρίας, προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή 

μερίσματος συνολικού ποσού € 1.470.000,00  που αντιστοιχεί σε ποσό € 0,14 ανά μετοχή. 

Κατά το τρέχον έτος 2008 οι εκτιμήσεις της διοίκησης της Εταιρίας παραμένουν ιδιαίτερα θετικές. 

Τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρία αναμένεται να αυξήσουν τον κύκλου εργασιών τους όσο 

και των κερδών τους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2007, με τα σχετικά μεγέθη να 

επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων οργανωτικών σχημάτων και κατ’ επέκταση την 

περαιτέρω ανοδική πορεία του Ομίλου. 

Η Εταιρία έχει ήδη αναλάβει σημαντικές παραγγελίες και κινείται αναπτυξιακά στο εσωτερικό, με 

έμφαση στα ειδικά εταιρικά χαρακτηριστικά που διαθέτει σε συνδυασμό με την επενδυτική της 

πολιτική, και στο εξωτερικό, μέσω της διεύρυνσης των εξαγωγών της και της εξασφάλισης νέων 

επιχειρηματικών συνεργασιών μακράς και ουσιαστικής προοπτικής.  

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιθετική πολιτική στον τομέα των επενδύσεων, με την έμφαση να δίνεται 

κατά κύριο λόγο στις κτιριακές επεκτάσεις 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.  

Ήδη, η Εταιρία προέβη στην αγορά οικοπεδικών εκτάσεων συνολικής επιφανείας 38.683,88 

τετραγωνικών μέτρων, όμορων των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της έδρας της στον Ασπρόπυργο 

Αττικής.  

Να σημειωθεί ότι έχοντας προβλέψει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των μετάλλων κυρίως  κατά το α’ 

εξάμηνο του 2008, η Εταιρία  έχει προβεί έγκαιρα σε συμφωνία - κλείσιμο τιμών πρώτων 
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υλών, ενώ αναπόσπαστους άξονες της στρατηγικής της  αποτελούν η συνεχής επιμόρφωση 

προσωπικού και στελεχών, και η ποιοτική αναβάθμιση-πιστοποίηση διαδικασιών. Ο 

συνδυασμός όλων των ανωτέρω αποτελεί το εφαλτήριο για την ανοδική κίνηση της Εταιρίας και του 

Ομίλου την προσεχή πενταετία και την παγίωση της σε νέες αγορές υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων.  

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 κι 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 ΑΒΕΕ» (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 2007 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.  
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MEVACO Μεταλλουργική    

Όσον αφορά στις θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες:  

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

 

Το 2007 ολοκληρώθηκε το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας «MEVATANCO ELECTRONICS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», και 

δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 5019/23-10-2007 απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Δυτικής Αττικής/ Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού/ Τμήμα Α.Ε., καταχωρήθηκε η διαγραφή της εν 

λόγω εταιρίας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και συνακόλουθα η εν λόγω εταιρία έπαυσε να 

υφίσταται.  Η εν λόγω εταιρία, στην οποία η MEVACO συμμετείχε με ποσοστό συμμετοχής 51% έπαυσε 

να περιλαμβάνεται  στις καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου 2006 ομόφωνη 

απόφαση της καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, οπότε αποφασίσθηκε η λύση 

της και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση.  
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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 ορίσθηκε 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.   

Τον 1999, η Εταιρία εισήγαγε τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
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Στα τέλη του 1999 η ΜEVACO προχώρησε στην επέκταση των βιομηχανικών χώρων της με την 

κατασκευή, του νέου βιομηχανοστασίου και ως άμεση συνέπεια του γεγονότος αυτού επεξέτεινε  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 αποθήκευση των πρώτων υλών. Αγοράστηκε επίσης όμορο των υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων οικόπεδο, επιφάνειας 6.814 τ.μ. στην ΒΙΠΕ Ασπροπύργου. 

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 μεταβίβασε 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 είχε  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. 

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

κέρδη μετά από φόρους σε 1,63 εκ. € (αύξηση 75,8%). Παράλληλα, η Εταιρία εντάχθηκε στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Δράση 2.5.3) και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Βιομηχανική Υπεργολαβία» (Δράση 2.7.3). Το ίδιο έτος, η Εταιρία μεταβίβασε το σύνολο του 

εναπομείναντος ποσοστού συμμετοχής της στην «MEVAPOWER A.E», αφού όπως διαπιστώθηκε, η 

συγκεκριμένη δραστηριότητά της (συναρμολόγηση και εμπορία αυτοκινήτων) παρουσίαζε  υψηλούς 

κινδύνους για την Εταιρία, οι οποίοι ενισχύονταν από την δυσκολία και σε πολλές περιπτώσεις αδυναμία 

ασκήσεως αποτελεσματικού  ελέγχου  και εποπτείας.  
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Το 2006 τα αποτελέσματα τόσο για την μητρική Εταιρία όσο και για τον Όμιλο καταγράφουν νέα 

υψηλά επίπεδα.  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 σε 3,13 εκ ευρώ. Παράλληλα, συνεχίσθηκε η σταδιακή καθιέρωση 

σε αγορές του εξωτερικού (κυρίως Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία).  

Ξεκίνησε επίσης η υλοποίηση από την Εταιρία επενδύσεων ύψους 4 εκ. € - που έχουν ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» Δράση 2.5.3 - σε μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής 

τεχνολογίας τελευταίας γενιάς. Στα πλαίσια της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρίας, 

όπως υλοποιείται μέσα από τις επενδύσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αλλά και μέσα από την 

εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, η Εταιρία ολοκλήρωσε την διαδικασία Πιστοποίησης Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μετά από αξιολόγηση του Διαπιστευμένου Οργανισμού TUV AUSTRIA 

HELLAS.  

Μετά από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Ιουνίου 2006, 

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, 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 € σε 0,60 €. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6.300.000 € διαιρούμενο σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,60 €.  

Όσο αφορά στον Όμιλο το 2006 χαρακτηρίσθηκε από την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της 

MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία κατέγραψε κερδοφόρο χρήση, και η μετεγκατάστασης της σε 

νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους (5.500 τμ.) και της επενδυτικής προσπάθεια στον τομέα της 

αυτοματοποίησης και της ρομποτικής. Παράλληλα, αποφασίσθηκε η αδρανοποίηση της MEVATANCO 

ELECTRONICS ATEBE, αφού εκπλήρωσε τον σκοπό ίδρυσής της και απέδωσε τα αναμενόμενα 

(κατασκευή ηλεκτρονικών πινάκων σταδίων) αφού δραστηριοποιήθηκε έντονα το πρώτο εξάμηνο του 

2004 σε Ολυμπιακά Έργα.  

 

Τα σημαντικότερα σημεία της χρήσεως 2007 για την Εταιρία και τον Όμιλο ήταν τα ακόλουθα :  

• Κατεγράφησαν τόσο για την μητρική Εταιρία όσο και για τον Όμιλο αρκετά υψηλά επίπεδα όσον 

αφορά τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και των κερδών μετά φόρων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό 

αν ληφθούν υπόψη οι γενικότερες αντίξοες συνθήκες της αγοράς, αλλά και ο υπερδιπλασιασμός 

τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των μετά φόρων κερδών του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 

τριετία 2004-06. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 23,50 εκ € και της 

Εταιρίας σε 17,81 εκ. €, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,04 εκ. € και 1,73 εκ. € 

αντίστοιχα.  

Ουσιαστικά, το 2007 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, ενώ η μικρή κάμψη που παρουσίασε ο κύκλος εργασιών 

της Εταιρίας δικαιολογείται αφενός μεν από την προσπάθεια της εταιρίας να κατοχυρώσει την θέση 

της στην αγορά, όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσα από την ισχυρότατη και ραγδαία δυναμική των 

ετών 2004-2006 και αφετέρου από την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε επίπεδο  
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Ομίλου, γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε με την διατήρηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου στα 

αυτά με την προηγούμενη χρήση επίπεδα. 

• Ολοκληρώθηκε η επένδυση ύψους 4 εκ. ευρώ που έχει 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). Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια 

του γενικότερου επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκ. ευρώ. 

Επίσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος « Κοινωνία της Πληροφορίας» εγκρίθηκε 

επενδυτική πρόταση της Εταιρίας που αφορά την βελτίωση της μηχανοργάνωσής της καθώς και 

της περαιτέρω ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, συνολικού 

προϋπολογισμού 278.480 ευρώ και ποσοστό επιχορήγησης 45%. 

• Παράλληλα, ενισχυθήκαν οι εξαγωγές του Ομίλου και της Εταιρίας, οι οποίες  αντιπροσωπεύουν 

ποσοστά 14,80% και 18,45% του κύκλου εργασιών έναντι ποσοστών 8,08% και 8,76% αντίστοιχα 

της προηγούμενης χρήσης. 

• Η MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κινήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης για σημαντική 

βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,7 εκ. € (αύξηση 68,24% 

σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2006) ενώ τα προ φόρων κέρδη σε 495 χιλ. €  (αύξηση 115,35 

% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2006), αφενός σαν αποτέλεσμα της μετεγκατάστασης της σε 

νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους και αφετέρου ως απόρροια 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.  

Να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Δράση 

2.5.3) εγκρίθηκε πρόταση της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ για  επένδυση σε σύγχρονο 

μηχανολογικό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού 910.000 ευρώ και ποσοστό επιχορήγησης 

45%. Η υλοποίηση της ανωτέρω επένδυσης σκοπεύει στην βελτίωση της παραγωγικής 

δυναμικότητας και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Α εξαμήνου 2008.  

Σημειώνουμε ότι μόλις προ 2 χρήσεων (χρήση  2005) η εν λόγω θυγατρική εταιρία παρουσίαζε 

ζημιογόνο αποτέλεσμα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η προσπάθεια της διοικήσεως της Εταιρίας για 

ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ομίλου έχει αρχίσει να αποδίδει  σημαντικά οφέλη. 

• Ολοκληρώθηκε το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας «MEVATANCO ELECTRONICS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», και δυνάμει 

της με αριθμό πρωτοκόλλου 5019/23-10-2007 απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής 

Αττικής/ Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού/ Τμήμα Α.Ε., καταχωρήθηκε η διαγραφή της εν λόγω 

εταιρίας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και συνακόλουθα η εν λόγω εταιρία έπαυσε να 

υφίσταται.   

• Συνολικά, ο Όμιλος κινήθηκε με την επενδυτική φιλοσοφία των προηγούμενων χρήσεων και  σε 

επίπεδο Ομίλου οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 2,4 εκ Ευρώ περίπου. Μέσω 

της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματός του ο Όμιλος έχει επιτύχει την ποιοτική του 

διαφοροποίηση και την διατήρηση υψηλών και σταθερών ρυθμών ανάπτυξης, γεγονός το οποίο 

δημιουργεί εύλογα σημαντικές προσδοκίες για τις προοπτικές και την εξέλιξη του Ομίλου. 

 
Το 2008 προοιωνίζεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.  

Τόσο ο Όμιλος όσο και η  Εταιρία αναμένεται να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους όσο 
και τα επίπεδα των κερδών τους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2007, με τα σχετικά 
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μεγέθη να επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων οργανωτικών σχημάτων και κατ’ 

επέκταση την περαιτέρω ανοδική πορεία του Ομίλου.  

Η αισιοδοξία της Διοίκησης βασίζεται στο γεγονός ότι πέραν της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν οι 

παραδοσιακοί πελάτες, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων 

διάφορες νέες υπεργολαβικές αναθέσεις που έχουν εφαρμογή κυρίως σε αμυντικά και ενεργειακά 

συστήματα, καθώς και σε κατασκευή και εξοπλισμό χώρων διάθεσης καταναλωτικών προϊόντων. Επί 

πλέον η μητρική Εταιρία με το νέο σύγχρονο εξοπλισμό που εγκατέστησε, απέκτησε δυνατότητες 

πλήρους κάλυψης των αναγκών σε μεταλλικές κατασκευές  υποστήριξης υπογείων σηράγγων (οδοποιία 

– τρένα κ.λ.π.) Ηδη την τρέχουσα χρονική περίοδο δίνεται  έμφαση στα υπο εξέλιξη σημαντικά έργα 

διάνοιξης υπογείων σηράγγων για τα νέα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα (ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ, ΔΟΜΟΚΟΣ, 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΔΙΑΚΟΦΤΟ κ.α.) καθώς και για τις νέες επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΧΑΪΔΑΡΙ, 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ). 

Να σημειωθεί ότι η Διοίκηση της Εταιρίας έχοντας προβλέψει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των 

μετάλλων κυρίως  κατά το α’ εξάμηνο του 2008 έχει προβεί έγκαιρα σε συμφωνία - κλείσιμο 

τιμών πρώτων υλών για σημαντικές ποσότητες έτσι ώστε να διατηρήσει στο μέτρο του δυνατού 

σταθερές τις τιμές της και επομένως σε υψηλά επίπεδα την ανταγωνιστικότητά της. 

Παράλληλα με την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα επενδυτική 

πολιτική, που θα επιτρέψει στην Εταιρία και στον Όμιλο την συνέχιση της ανοδικής πορείας της για 

την επόμενη πενταετία. Η επενδυτική πολιτική εντάσσεται στο γενικότερο επενδυτικό πρόγραμμα 

ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων Ευρώ, σημαντικό μέρος του οποίου έχει υλοποιηθεί στην διάρκεια 

των χρήσεων 2006 και 2007 κυρίως με προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία 

νέου υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.  

Ο σχεδιασμός προβλέπει, για την τρέχουσα περίοδο αλλά και για το 2009, να επικεντρωθεί κατά κύριο 

λόγο, στις κτιριακές επεκτάσεις 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. 

Ηδη, τον Μάιο 2008 η εταιρεία ΜΕVACO προέβη στην αγορά οικοπεδικών εκτάσεων συνολικής 

επιφανείας 38.683,88 τετραγωνικών μέτρων, όμορων των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της έδρας της 

στον Ασπρόπυργο Αττικής, με το συνολικό τίμημα για την αγορά των εν λόγω εκτάσεων να ανέρχεται 

στο ποσό των  1,3 εκατομμυρίων ευρώ. 

Μετά από την ανωτέρω αγορά η συνολική οικοπεδική έκταση της Εταιρίας ανέρχεται σε 117.011,07 

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 στις 26.2.2008 για χρονική διάρκεια έξι (6) ετών (Αρ. Αδείας: 

694/26.2.2008 ΑΣΠΡ 3608, Αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, Διεύθυνση  

Ανάπτυξης)  

Παραμένει βέβαια πάντα στρατηγικός στόχος της Διοίκησης της Εταιρίας η συστηματική 

αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, έτσι ώστε στην προσεχή πενταετία η Εταιρία, 

να έχει καταστεί εξαγωγική σε σημαντικό ποσοστό 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 
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προσπάθειας απεξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο 

κ.λ.π.) και στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.). 

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

σχημάτων, θα δοθεί και στην διάρκεια της χρήσεως 2008 ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και 

συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού και ιδιαίτερα στελεχών, με έμφαση στην ποιοτική 

αναβάθμιση-πιστοποίηση διαδικασιών. Η ποιοτική αναβάθμιση των διαδικασιών της Εταιρίας 

γίνεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση κατασκευής με υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις 

(στρατιωτικό υλικό, αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρονικές κατασκευές) 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.  

Όσον αφορά την πιστοποίηση διαδικασιών η Εταιρία, πέραν των πιστοποιήσεων ISO 

9000/2000 (διασφάλιση ποιότητας) και του ΕΜΑS (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) 

θα εγκαταστήσει εντός του 2008 Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ISO 27001:2005. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η MEVACO A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατεργασίας λαμαρίνας και μεταλλικών κατασκευών. 

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 υπερσύγχρονος μηχανολογικός 

εξοπλισμός της Εταιρίας που κατά κύριο λόγο αποτελείται από CNC και ρομποτικά συστήματα κοπής, 

διάτρησης λαμαρίνας και μετάλλων, 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:  
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• 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, μετασχηματιστών μέσης τάσης 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 και επεκτάσεις, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΟΣΕ), στάσεων λεωφορείων, 

στάσεων Τραμ, για λογαριασμό μεγάλων τεχνικων εταιριων (π.χ. ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΡΝΑ κ.α.). 

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Κατασκευή στεγάστρων, φρεατίων δεξαμενών, 

συστημάτων προστασίας, στύλων φωτισμού. 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: Κατασκευή οικίσκων και περιβλημάτων ΑΤΜ (ΕΤΕ, 

ΕUROBANK, PROBANK) 
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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 30.06.2012. 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 

29.6.2007. 

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 & 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 2007 διαμορφώνεται ως εξής: 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 2007 2006
Αριθμός Μετοχών 10.500.000 10.500.000 

Ονομαστική Αξία 0,60 € 0,60 € 

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.300.000,00 € 6.300.000,00 € 

Αποθεματικά και λοιποί λογαριασμοί  19.678.655,57 €  16.583.049,00 € 

Αποτελέσματα εις νέον 1.952.755.43 € 2.692.391,69 € 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 27.931.411.00 €  25.575.440,69 € 

Λογιστική αξία Μετοχών 2,66 € 2,44 €

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας για την περίοδο 2007 ανήλθαν σε 2.265.420,73 €. Ο φόρος που 

αναλογεί στην ανωτέρω περίοδο είναι 537.299,09 €. Tα προτεινόμενα μερίσματα ανέρχονται σε 

1.470.000,00 €.  

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

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

Αποθετηρίου Αθηνών, στις 20.5.2008 ο συνολικός αριθμός των μετόχων της Εταιρίας ξεπερνά τις 

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

20.5.2008 εμφανίζονται οι εξής:   

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ % 

Κωστοπούλου Αθηνά 1.381.827 13,16% 

Κωστοπούλου Βασιλική 1.341.450 12,78% 

Δελένδας Σπυρίδων 1.170.979 11,16% 

Κωστόπουλος Δημήτριος 752.555 7,17% 

Γκιωνάκης Γεώργιος 487.010 4,64% 

Γκιωνάκης Κωνσταντίνος 482.870 4,59% 

Μπρούτζος Εμμανουήλ 313.550 2,99% 

Μπρούτζος Θεμιστοκλης 225.000 2,14% 

Μπρούτζος Ιωάννης 225.000 2,14% 

Γκιωνάκη-Δουμάνη Αναστασία 200.000 1,91% 

Λοιποί Μέτοχοι  3.919.759 37,33% 

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.  

Ετήσιο Δελτίο 2007 

16



MEVACO Μεταλλουργική    

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσον αφορά στην πορεία της μετοχής, κατά το 2007 η τιμή της σημείωσε μείωση της τάξης 13,65 %, 

η δε τιμή κλεισίματος της την τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 29.12.2007 

ανήλθε σε 2,53 ευρώ.  

Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας την περίοδο 1.1.2007 έως 31.12.2007 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 1.1.2007 έως 30.4.2008, 

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 2007 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 

Μάιος 3,30 863.322 41,110 4.710,24 

Ιούνιος 3,62 608.500 27,659 4.503.96 

Ιούλιος 3,54 1.463.029 66.502 4.843,78 

Αύγουστος 2,99 613.292 27.877 4.912,53 

Σεπτέμβριος 3,04 262.179 13.109 5.123,36 

Οκτώβριος 2,86 196.576 8.546 5.334.88 

Νοέμβριος 2,55 244.372 11.108 5.053,50 

Δεκέμβριος 2,53 182.982 9.630 5.178,83 

Ιανουάριος 2008 2,33 302.925 13.769 4.362,79 

Φεβρουάριος 2,32 101.679 4.842 4.208,34 

Μάρτιος 2,16 103.630 6.909 3.760,79 

Απρίλιος 2,44 69.478 3.474 4.121,96 

Η αποκοπή του μερίσματος της χρήσεως 2006 (0,14 Ευρώ) έγινε την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2007. 

Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,60 Ευρώ ανά 

μετοχή. 
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Εξέλιξη Τιμής Μετοχής και Γενικού Δείκτη  Χ .Α. (1.1.2006-31.12.2007) 
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5. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Έκθεση») για 

την χρήση 2007 (01/01/2007-31/12/2007), καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 

2007, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.) που εφαρμόζονται από την 1.1.2005  στην Ελλάδα. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι 

απαραίτητες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση σχετικά με την 

πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης της Εταιρίας με 

την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.», (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως 
«Εταιρία» ή «MEVACO») αλλά και του Ομίλου MEVACO για την χρήση 2007, την περιγραφή των 

κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει o Όμιλος και τέλος μια συνοπτική 

ενημέρωση για τις προοπτικές και τους στόχους της για την τρέχουσα χρήση 2008. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 136 του 

κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 43α παρ. 3 και 107 παρ. 3  του κ. ν. 2190/1920 και 

περιλαμβάνει τα αναγκαία σημεία που τούτο έχει κριθεί ως σκόπιμο ή αναγκαίο από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων 

της (ενοποιημένων και μη). Δεδομένου ότι η εταιρία συντάσσει ενοποιημένες και μη ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, πλην όμως έχει ως κύριο και πρωτεύον 

σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν 

εταιρειών. Η αναφορά σε μη ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα στην ανάλυση που ακολουθεί, λαμβάνει 

χώρα στα συγκεκριμένα εκείνα σημεία που τούτο έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρίας για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της.  

Επισημαίνεται τέλος ότι στην παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  περιλαμβάνεται σε 

ιδιαίτερο κεφάλαιο στο τέλος αυτής και η προβλεπομένη από το άρθρο 11A του ν. 3371/2005 

επεξηγηματική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.     

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1.1 Γενικά  

Η MEVACO είναι μία 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 και τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις 

του τελικού πελάτη. Η Εταιρία είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητες 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, τον οποίο 

διαρκώς αναβαθμίζει και ανανεώνει με έμφαση στην επαύξηση της παραγωγικής ικανότητας και στην 

κτήση μεγαλύτερης παραγωγικής ευελιξίας .  
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Η Εταιρία συνεστήθη δυνάμει της υπ’ αριθ. 12067/19-11-1993 συμβολαιογραφικής πράξης της 

Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Αικατερίνης Ζαχαριά - Μπασούκου, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής την 1-12-1993, έλαβε Αριθμό Μητρώου 

Ανωνύμων Εταιρειών 30029/03/Β/93/80 και η σύστασή της δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 6521/8-12-

1993 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) Μετά την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας προς 

διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Αριθμός ΜΑΕ της Εταιρίας είναι πλέον 

30029/06/Β/93/12.  

Η Εταιρία λειτουργεί από την σύστασή της έως και σήμερα με την αυτή νομική μορφή (Ανώνυμη 

Εταιρία) και επωνυμία, η δε αρχική της διάρκεια έχει οριστεί σε 50 έτη, ήτοι μέχρι την 31-12-2043. 

Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει σήμερα 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 δύναται: 

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 διεξαγάγει 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.        

Στον Όμιλο της Εταιρίας, περιλαμβάνεται 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 η εταιρία 

«MEVATANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», στην οποία η MEVACO συμμετείχε με ποσοστό 51%, καθώς  

Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε το στάδιο της εκκαθάρισης της εν λόγω Εταιρίας και ήδη δυνάμει της με 

αριθμό πρωτοκόλλου 5019/23-10-2007 απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής/ 
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Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού/ Τμήμα Α.Ε., καταχωρήθηκε η διαγραφή της εν λόγω εταιρίας από 

το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και συνακόλουθα η εν λόγω εταιρία έπαυσε να υφίσταται.   

1.2  Σύντομη ανασκόπηση της Εταιρίας και του Ομίλου το 2007 

Το 2007 κατεγράφησαν τόσο για την μητρική Εταιρία όσο και για τον Όμιλο αρκετά υψηλά επίπεδα 

όσον αφορά τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και τα μετά φόρων κέρδη και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι 

η Εταιρία και ο Όμιλος κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τον κύκλο 

εργασιών τους σε ιδιαίτερα  υψηλά επίπεδα , παρά τις γενικότερες αντίξοες συνθήκες της αγοράς . 

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 23.504.103,38 Ευρώ και της Εταιρίας σε 

17.812.119,37 Ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2.039.652,26 Ευρώ και 1.728.121,64 

Ευρώ αντίστοιχα.  

Ουσιαστικά το 2007, 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, ενώ η μικρή κάμψη που παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας δικαιολογείται 

αφενός μεν από την προσπάθεια της εταιρίας να κατοχυρώσει την θέση της στην αγορά, όπως αυτή 

αποτυπώθηκε μέσα από την ισχυρότατη και ραγδαία δυναμική των ετών  2004-2006 και αφετέρου από 

την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε επίπεδο  Ομίλου, γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε με 

την διατήρηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου στα αυτά με την προηγούμενη χρήση επίπεδα. 

Ο Όμιλος στην διάρκεια της κλειομένης χρήσεως 2007 κινήθηκε με την αυτή επενδυτική φιλοσοφία 

των προηγούμενων χρήσεων και  σε επίπεδο Ομίλου οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια  στοιχεία 

ανήλθαν σε 2,4 εκ Ευρώ περίπου. Μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματός του ο Όμιλος 

έχει επιτύχει την ποιοτική του διαφοροποίηση και την διατήρηση υψηλών και σταθερών ρυθμών 

ανάπτυξης, γεγονός το οποίο δημιουργεί εύλογα σημαντικές προσδοκίες για τις προοπτικές και την 

εξέλιξη του Ομίλου. 

Σχετικά με την MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά την χρήση του 2007 επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες 

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

μετεγκατάστασης της σε νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους (5.500 τ.μ.) και αφετέρου ως απόρροια 

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 5,7 εκ. € 

(αύξηση 68,24% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2006) ενώ τα προ φόρων κέρδη σε 495 χιλ. €  

(αύξηση 115,35 % σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2006) Σημειώνουμε ότι μόλις προ 2 χρήσεων 

(χρήση  2005) η εν λόγω θυγατρική εταιρία παρουσίαζε ζημιογόνο αποτέλεσμα, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η προσπάθεια της διοικήσεως της Εταιρίας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε 

επίπεδο Ομίλου έχει αρχίσει να αποδίδει  σημαντικά οφέλη . 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2.1 Αποτελέσματα χρήσης 2007 

Τα κυριότερα μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 παρατίθενται κατωτέρω σε  

Ευρώ. 
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ΟΜΙΛΟΣ 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Κύκλος εργασιών 23.504.103,38 24.799.771,81 
Μικτά κέρδη 4.929.989,78 6.483.116,43 
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  4.357.470,30 5.779.505,73 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  

2.935.068,65 
  

4.602.208,86 
 

Κέρδη προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 
Κέρδη μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες)  2.039.652,26 3.134.093,93 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Κύκλος εργασιών 17.812.119,37 21.412.455,84 
Μικτά κέρδη 3.894.714,83 5.917.619,19 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  3.576.072,78 5.355.230,28 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  

2.278.098,16 
  

4.255.444,32 
 

Κέρδη προ φόρων 2.265.420,73 4. 396.037,99 
Κέρδη μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες)  1.728.121,64 3.182.800,05 

 

2.2 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

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

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

από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαμηλή για 

τoν Όμιλο αφενός μεν διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν 

υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα.  

Επιτοκιακός κίνδυνος 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος για τον Όμιλο, ο οποίος κίνδυνος επιδρά ευθέως στο κόστος 

χρηματοδότησης,  πρέπει να θεωρείται σχεδόν μηδενικός. Η ύπαρξη  πολύ χαμηλού ύψους 

τραπεζικού δανεισμού (ο οποίος δανεισμός κατά την εν λόγω χρονική στιγμή για την Εταιρία είναι 

μόνο μακροπρόθεσμος)  σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αποτελεί το ουσιαστικό 

αντιστάθμισμα στον αναφερόμενο κίνδυνο (σχεδόν  μηδενικός), ο οποίος δεν είναι ορατός  στη 

τρέχουσα χρήση 2008. Οι αναμενόμενες τυχόν αυξήσεις των επιτοκίων θα επιβαρύνουν ελάχιστα το 

κόστος χρηματοδότησης, καθόσον ο δανεισμός είναι μικρός και κυμαίνεται σε απολύτως ελεγχόμενα 

επίπεδα. 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Δεν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρίας , δεδομένου  ότι ο Όμιλος και 

ειδικότερα η Εταιρία διαθέτουν ικανά ταμειακά διαθέσιμα. Περαιτέρω η δυνατότητα απρόσκοπτης και 

άνευ καθυστερήσεως άντλησης από την Εταιρία τραπεζικών κεφαλαίων σχεδόν εκμηδενίζει τον εν 

λόγω κίνδυνο.  
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Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος και ειδικότερα η Εταιρία εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις τους 

πραγματοποιούνται σε πελάτες με ελεγμένη από πλευράς φερεγγυότητας πιστοληπτική ικανότητα 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.      

Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών 

Ο εν λόγω κίνδυνος αντιμετωπίζεται μέσω της δυνατότητας μετακύλισης της αύξησης αυτής στην 

τιμή πώλησης των παραγομένων προϊόντων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται και είναι ευχερώς 

αξιοποιήσιμη λόγω του τρόπου παραγωγής και λειτουργίας της Εταιρίας, ήτοι της παραγωγής 

προϊόντων κατά παραγγελία.  

Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις  

Η καθετοποιημένη μορφή της Εταιρίας, οι οργανωτικές υποδομές που διαθέτει ,της επιτρέπει να 

αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πιθανούς ανταγωνιστές τόσο από την εγχώρια αγορά 

όσο και από την αλλοδαπή. Ο Όμιλος καταφέρνει να διαφοροποιείται προϊοντικά από τον υφιστάμενο 

ανταγωνισμό. Προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης συντελούν η ποιότητα των παραγομένων 

από τον Όμιλο προϊόντων, η αναγνωρισιμότητα του ονόματος της Εταιρίας ιδίως και η ανάπτυξη 

μακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο προμηθευτών όσο και σε επίπεδο πελατών.  

Κίνδυνος εξαρτήσεως της εταιρίας από συγκεκριμένους πελάτες  

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την Εταιρία μέσω της προσπάθειας περαιτέρω 

διασποράς του πελατολογίου της ,και της προσπάθειας ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης 

κατανομής των πωλήσεων της τόσο ανά  γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη, 

πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται συγκριτικά με 

την προηγούμενη χρήση ως χαμηλός. 

Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης      

Ο συγκεκριμένος 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, διαθέτει την δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε 

νέους τομείς μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και καλύτερων προοπτικών.  

Κίνδυνος ταμειακών ροών 

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος καθώς ο Όμιλος δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές από οργανικές 

δραστηριότητες και η διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών πραγματοποιείται με απόλυτη 

επιτυχία και σε μόνιμη βάση, και με τον τρόπο αυτό η αντίστοιχη ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά 

επίπεδα.   

Όσον αφορά στην πορεία της μετοχής της Εταιρίας, η τιμή κλεισίματός της κατά την  τελευταία 

συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 31-12-2007 ανήλθε σε 2,53 Ευρώ. 
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2.3 Υποκαταστήματα της Εταιρίας και του Ομίλου  

Η Εταιρία και η θυγατρική της δεν διαθέτουν υποκαταστήματα. Επίσης δεν έλαβε χώρα εντός της 

κλειομένης χρήσεως μεταφορά της έδρας οιασδήποτε εκ των επιχειρήσεων του Ομίλου, ούτε ελήφθη 

απόφαση σχετικά με την έναρξη ή λειτουργία οιουδήποτε υποκαταστήματος  

 

2.4 Άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της κλειομένης χρήσεως 

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν 

συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, τα οποία να χρήζουν ειδικής μνείας στην παρούσα.  

 

2.5 Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής της Εταιρίας αφορά τον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, 

μέσω της οποίας η Εταιρία στοχεύει στην διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των παραγομένων 

προϊόντων αλλά και στην παραγωγή νέων προϊόντων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρία 

απασχολεί ένα ικανό επιτελείο στελεχών, που έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις που 

σημειώνονται στον τομέα της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και να προσαρμόζεται σε αυτές, 

καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την Εταιρία ιδιαίτερα ανταγωνιστική.  Η θυγατρική εταιρία για θέματα 

έρευνας και ανάπτυξης που την ενδιαφέρουν έχει την δυνατότητα ν’ απευθύνεται στο ερευνητικό 

τμήμα της Εταιρίας , ενώ προωθεί την πώληση και εξέλιξη των προϊόντων της με την χρήση ειδικών 

συμβουλών και μελετών που εκπονούνται από το Τμήμα αυτό. 

 

2.6 Λοιπές πληροφορίες  

α) Ουδεμία από τις  επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ενοποίηση διαθέτει μετοχές  ή μερίδια της παρ. 

5 του άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920  

β) Αναφορικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρίας και του Ομίλου αυτή διαγράφεται ως θετική, 

ενώ  ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση ακολουθεί σε επόμενο κεφάλαιο που αφορά στους στόχους της 

τρέχουσας χρήσεως 2008.     

γ) Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 30.06.2007 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης της θυγατρικής εταιρίας «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, υπέρ των παλαιών 

μετόχων αυτής (ήτοι με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων), με καταβολή μετρητών, ποσού € 

240.000,00 και με την συνακόλουθη έκδοση 80.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 

αξίας 3,00 € εκάστης. (ΦΕΚ 10087/31.8.2007). Με την εν λόγω αύξηση, η οποία καλύφθηκε ολοσχερώς 

από τους παλαιούς μετόχους της εταιρίας, εντός του Οκτωβρίου του 2007, θα καλυφθεί η ίδια 

συμμετοχή της θυγατρικής εταιρίας σε εγκριθείσα, δυνάμει της απόφασης με αριθμό 17099/ΔΒΕ 

1932/7/8/2006 του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόταση που είχε υποβληθεί από την θυγατρική εταιρία για 

ένταξη στη δράση 2.5.3 του ΕΠΑΝ επενδυτικού σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού 910.000 ευρώ. 

 

3. 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 Ευρώ ανά μετοχή, ποσό ίδιο με το μέρισμα που διανεμήθηκε για την προηγούμενη χρήση 

2006. 
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ο Όμιλος απασχολούσε την 31-12-2007 διακόσια δώδεκα (212) άτομα και η Εταιρία εκατόν εξήντα 

οκτώ (168) άτομα αντίστοιχα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρίας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν 

παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρίας είναι 

η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρία καθημερινά φροντίζει για την 

λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών προκειμένου να συμμορφώνεται 

πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής εν γένει νομοθεσίας.        

 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Εταιρία αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει 

σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία 

πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία 

του περιβάλλοντος και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του 

κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρίας αποτελεί τη δήλωση δέσμευσης της Εταιρίας για 

τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η Εταιρία υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 

14001 και του Κανονισμού EMAS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Πολιτική της Εταιρίας για τη 

διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής αρχές: 

• Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.  

• Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της 

παραγωγικής της διαδικασίας.  

• Καθορίζει Αντικείμενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων.  

• Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και 

υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών 

Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.  

• Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική 

λειτουργία της.  

• Βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της συμπεριφορά ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της 

Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων.  

• Εφαρμόζει την δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα 

Περιβάλλοντος.  

• Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και 

αμοιβαίου σεβασμού.  

• Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το 

οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην 

εταιρία. 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία παραγωγής έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει 

αποτελεσματική την χρήση των διαθεσίμων πηγών και να ελαχιστοποιεί την αρνητική επίδραση στο 

περιβάλλον  
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6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται 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, έχει ως κύριο 

στόχο την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και την διασφάλιση των συμφερόντων 

των μετόχων της Εταιρίας και όλων όσοι συνδέονται με την λειτουργία της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι ο θεματοφύλακας των αρχών της 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. 

 

7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 

Το 2008 κατά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης προοιωνίζεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Τόσο ο Όμιλος όσο και 

η  Εταιρία στοχεύουν για το 2008 στην αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών τους όσο και των κερδών 

τους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2007 και την σταθεροποίηση των μεγεθών τους στα 

επίπεδα των χρήσεων 2005-2006 έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση, ο σχεδιασμός και η 

ανάπτυξη νέων οργανωτικών σχημάτων που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανοδική πορεία με 

μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά.  

Η αισιοδοξία της Διοίκησης βασίζεται στο γεγονός ότι πέραν των παραδοσιακών πελατών, βρίσκονται 

σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων διάφορα projects που έχουν εφαρμογή 

κυρίως σε αμυντικά και ενεργειακά συστήματα, καθώς και σε κατασκευή και εξοπλισμό χώρων διάθεσης 

καταναλωτικών προϊόντων. Επί πλέον η μητρική Εταιρία με το νέο σύγχρονο εξοπλισμό που 

εγκατέστησε, απέκτησε δυνατότητες πλήρους κάλυψης των αναγκών σε μεταλλικές κατασκευές  

υποστήριξης υπογείων σηράγγων (οδοποιία – τρένα κ.λ.π.) με στόχο την σημαντική ενίσχυση του 

κύκλου εργασιών για το 2008 (και όχι μόνο) δεδομένου ότι κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο 

βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα διάνοιξης υπογείων σηράγγων για τα νέα οδικά και 
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σιδηροδρομικά δίκτυα (ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΔΙΑΚΟΦΤΟ κ.α.) καθώς και για τις νέες 

επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ). 

Τέλος η Διοίκηση της Εταιρίας έχοντας προβλέψει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των μετάλλων κυρίως  

κατά το α’ εξάμηνο του 2008, προέβη σε έγκαιρα σε συμφωνία - κλείσιμο τιμών για σημαντικές 

ποσότητες έτσι ώστε να διατηρήσει στο μέτρο του δυνατού σταθερές τις τιμές της και επομένως σε 

υψηλά επίπεδα την ανταγωνιστικότητά της. 

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

πολιτική, που θα επιτρέψει στην Εταιρία και στον Όμιλο την συνέχιση της ανοδικής πορείας της για την 

επόμενη πενταετία. Η επενδυτική πολιτική εντάσσεται στο γενικότερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 

περίπου 10 εκατομμυρίων Ευρώ, σημαντικό μέρος του οποίου έχει υλοποιηθεί στην διάρκεια των 

χρήσεων 2006 και 2007 κυρίως με προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία νέου 

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

και για το 2009, 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 της Διοίκησης της Εταιρίας η συστηματική αύξηση 

της εξαγωγικής δραστηριότητας σε ποσοστό ει δυνατόν 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. 

Κατά την κλειομένη χρήση 2007, οι εξαγωγές του Ομίλου και της Εταιρίας αντιπροσωπεύουν ποσοστά 

14,80% και 18,45% του κύκλου εργασιών έναντι ποσοστών 8,08% και 8,76% αντίστοιχα της 

προηγούμενης χρήσης. 

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 

(Α.Π.Ε.). 

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

σχημάτων, θα δοθεί και στην διάρκεια της χρήσεως 2008 ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: 

-Εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση 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) 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. 

Όσον αφορά την πιστοποίηση διαδικασιών η Εταιρία θα εγκαταστήσει εντός του 2008 Σύστημα 

Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2005. 

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

τεθεί για το 2008 οι κατωτέρω αναφερόμενοι βασικοί άξονες στρατηγικής: 
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• 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 της Εταιρίας.   

• Επωφελέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της Εταιρίας.  

• 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. 

 

8. 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  αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια σειρά 

από θέματα και κατόπιν τούτων, επί σκοπώ εκπληρώσεως της υποχρέωσης αυτής ,παρατίθενται 

κατωτέρω τα ακόλουθα :  

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6.300.000 Ευρώ, 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 στην Κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.  

β) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας ούτε από το Καταστατικό της 

Εταιρίας ούτε από ιδιαίτερες συμφωνίες ούτε από λοιπές κανονιστικές κ.α. διατάξεις. 

γ) Οι σημαντικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992 είναι οι 

ακόλουθες:  

- Εταιρία «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»: 

ποσοστό 67% 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 αυτές έχουν ως ακολούθως:  

Α/Α Ονοματεπώνυμο μετόχου Μετοχές Ποσοστό 
1. Βασιλική Κωστοπούλου 1.341.450 12,78% 
2. Αθηνά Κωστοπούλου 1.300.000 12,38% 
3.  Σπυρίδων Δελένδας 1.170.979 11,15% 
4.  Εμμανουήλ Μπρούντζος 763.550 7,27% 
5. Δημήτριος Κωστόπουλος 752.555 7,17% 
6. Γεώργιος Γκιωνάκης 480.000 4,57% 
7.  Κωνσταντίνος Γκιωνάκης 480.000 4,57% 

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

πάντως ότι το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει το σύνολο των ρυθμίσεων αναφορικά με τον 

διορισμό των μελών του Δ.Σ., όπως αυτές προσετέθησαν δυνάμει του ν. 3604/2007 (λ.χ. δυνατότητα 

εκλογής αναπληρωματικών μελών κ.λ.π.). 

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 Δ.Σ. 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.  

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

Η Διοίκηση της Εταιρίας διατηρεί ακράδαντη την πεποίθησή της ότι η ισχυρή επιχειρηματική της δομή, 

οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από την Εταιρία τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο 

και σε πάγια στοιχεία, και βεβαίως η στοχευμένη προσήλωση της Εταιρίας σε συγκεκριμένους 

στρατηγικούς στόχους με μεσοπρόθεσμη προοπτική , παρέχουν την σταθερή και ασφαλή βάση για την 

συνέχιση και ενδυνάμωση της μέχρι σήμερα σταθερής αναπτυξιακής της πορείας και της ενίσχυσης της 

μακροχρόνιας αξίας της προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών και των 

μετόχων της.   

 

Ασπρόπυργος, 19 Μαρτίου 2008 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Δημήτριος Κωστόπουλος 
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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 «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 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμιακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη 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 οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών 

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

Ευθύνη Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με 

τους κανόνες της δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη 

διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 

επιλέγονται κατά την κρίση του Ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου 

αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

για τις περιστάσεις και όχι για έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της γνώμης μας. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 

άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την 

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμιακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 

43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 1290/1920 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 

3371/2005 και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 

ΣΟΛ αεοε 
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7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Ισολογισμός 

Σημ. 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 7 26.237.917,21 22.593.461,69 25.039.901,12 21.861.181,63 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία 8 531.922,37 509.114,93 528.756,28 504.426,91 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 9 0,00 0,00 490.732,45 329.932,
Επενδύσει

45 
ς σε λοιπές επιχειρήσεις 10 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 12 19.906,78 18.116,78 13.906,78 12.116,78 
26.792.576,36 23.123.523,39 26.076.126,63 22.710.487,77 

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέματα 14 3.081.988,98 2.183.477,27 2.214.756,59 1.522.285,
Πελάτε

37 
ς και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 15 9.145.041,87 8.171.038,47 5.825.274,54 5.582.293,24 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 11 0,00 15.450,38 0,00 15.450,38 
Λοιπές Απαιτήσεις 16 2.240.485,26 2.626.166,96 1.805.695,78 2.562.999,45 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 17 54.573,72 43.492,21 54.573,72 43.492,21 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18 995.005,93 1.753.001,80 899.327,18 1.594.739,01 

15.517.095,76 14.792.627,09 10.799.627,81 11.321.259,66

Σύνολο Ενεργητικού 42.309.672,12 37.916.150,48 36.875.754,44 34.031.747,43

 

 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 19.1 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 
Υπερ Το Άρτιο 19.2 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 
Αποθεματικά  εύλογης αξίας 19.3 8.176.791,86 6.078.943,19 8.176.791,86 6.078.943,19 
Λοιπά αποθεματικά 19.3 3.896.875,61 2.894.424,76 3.875.744,86 2.877.986,96 
Αποτελέσματα Εις Νέον 2.169.433,63 2.717.085,19 1.952.755,43 2.692.391,69 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 28.169.219,95 25.616.571,99 27.931.411,00 25.575.440,69 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 361.931,63 183.512,23 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.531.151,58 25.800.084,22 27.931.411,00 25.575.440,69

Μακ

 

ροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 20 1.334.156,87 211.843,08 1.334.156,87 211.843,08 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13 1.869.038,86 1.221.283,63 1.869.817,30 1.223.535,44 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 21 141.319,46 121.403,95 128.691,97 111.417,55 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 22 2.933.329,16 2.510.498,69 2.687.301,49 2.480.498,69 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 6.277.844,35 4.065.029,35 6.019.967,63 4.027.294,76 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23 3.633.231,73 3.777.088,84 1.727.853,91 2.204.013,
Τ

48 
ρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 24 403.703,80 1.819.209,10 210.421,05 1.549.161,17 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 20 2.318.390,47 1.650.245,85 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 20 426.435,21 116.360,50 426.435,21 116.360,50 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 25 718.914,98 688.132,61 559.665,64 559.476,82 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 7.500.676,19 8.051.036,91 2.924.375,81 4.429.011,98

Σύνολο Υπο

 

χρεώσεων 13.778.520,54 12.116.066,26 8.944.343,44 8.456.306,74 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 42.309.672,12 37.916.150,48 36.875.754,44 34.031.747,43

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. 
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Ετήσιο Δελτίο 2007 

Βασικά Κέ

Δ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
 

 

Σημ. 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Πωλήσεις 23.504.103,38 24.799.771,81 17.812.119,37 21.412.455,84 
Κόστος Πωληθέντων 26 (18.574.113,60) (18.316.655,38) (13.917.404,94) (15.494.836,65)
Μικτό Κέρδος 4.929.989,78 6.483.116,43 3.894.714,43 5.917.619,19 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 28 377.323,63 303.162,72 342.251,89 282.541,24 
Έξοδα διοίκησης 27 (1.249.214,49) (1.109.038,21) (1.070.887,70) (995.763,22)
Έξοδα  διάθεσης 27 (551.023,61) (407.307,00) (369.473,84) (293.361,68)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 27 (235.163,66) (197.620,76) (235.179,46) (197.620,76)
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 28 (336.843,00) (470.104,32) (283.327,16) (457.970,45)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

2.935.068,65 4.602.208,86 2.278.098,16 4.255.444,32 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 29 47.009,85 37.798,38 75.784,32 188.376,21 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 29 (258.490,60) (168.722,95) (88.461,75) (47.782,54)

Κέρδη προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99 

 Φόρος εισοδήματος 30 (683.935,64) (1.299.842,31) (537.299,09) (1.213.237,94)

Κέρδη/(ζημιέ
συνε

ς) μετά από φόρους από 
χιζόμενες δραστηριότητες (α)

2.039.652,26 3.171.441,98 1.728.121,64 

 δραστηριότητες
ς) μετά από φόρους από διακοπείσες 

3.182.800,05 

Διακοπείσες
Κέρδη/(ζημιέ
δραστηριότητες (β)

0,00 (37.348,05) 0

ς) μετά από φόρους 
μενες και διακοπείσες δραστηριότητες 

,00 0,00 

Κέρδη/(ζημιέ
(συνεχιζό
(α) + (β)

2.039.652,26 3.134.093,93 1.728.121,64 3.182.800,05 

Κατανε
Μετό

μημένα σε :
χους της μητρικής 1.924.799,29 3.105.409,29 1.728.121,64 3.182.800,05 

ικαιώματα μειοψηφίας 114.852,97 28.684,64 

ρδη ανά Μετοχή 31 0,18 0,30 0,16 0,30 

Αποτελέσματα
επενδυτικών

 Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
 Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

4.357.470,30 5.779.505,73 3.576.072

Αποτελέσματα
επενδυτικών

 Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
 Αποτελεσμάτων

2.935.068,65 4.602.208,86 2.278.098,16 4.255.444,32 

Κέ

,78 5.355.230,28 

ρδη Προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99 
Κέρδη μετά 
δ

από Φόρους από συνεχιζόμενες 
ραστηρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. 

ιότητες
2.039.652,26 3.171.441,98 1.728.121

Σύνοψη αποτελεσμάτων χρήση

,64 3.182.800,05 

H ΕΤΑΙΡΙΑ

ς

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

33



MEVACO Μεταλλουργική    

Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά αποθέματικα
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 4.725.000,00 7.626.118,85 6.044.801,86 2.361.601,73 2.434.437,33 23.191.959,77 324.022,07 23.515.981,84

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 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 μερισμάτων  σε λογαριασμό υποχρέωσης -735.000,00 -735.000,00 -147.000,00 -882.000,00
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 2.717.085,19 25.616.571,99 183.512,23 25.800.084,22

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 6.078.943,19 2.894.424,76 2.717.085,19 25.616.571,99 183.512,23 25.800.084,22

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Μεταφορά μερισμάτων  σε λογαριασμό υποχρέωσης -1.470.000,00 -1.470.000,00 -15.633,57 -1.485.633,57
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμoύς αποθεματικών 1.002.450,85 -1.002.450,85 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2007 1.924.799,29 1.924.799,29 114.852,97 2.039.652,26
Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδων και κτιρίων 2.097.848,67 2.097.848,67 2.097.848,67
Μεταβολή δικαιωμάτων μειοψηφίας από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
θιυγατρικής

0,00 79.200,00 79.200,00

Λοιπές προσαρμογές 0,00 0,00
0,00 0,00

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 2.097.848,67 1.002.450,85 -547.651,56 2.552.647,96 178.419,40 2.731.067,36

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 8.176.791,86 3.896.875,61 2.169.433,63 28.169.219,95 361.931,63 28.531.151,58

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

 

 

Οι σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. 
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Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθέματικα
Αποτελέσματα εις 

νέον

Συν 2.494.769,58ολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 1.575.000,00 0,00 577.164,36 342.605,22

Μεταλλουργική    

Ετήσιο Δελτίο 2007 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας 

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 4.725.000,00 7.626.118,85 8.379.765,79 2.349.786,47 23.080.671,11
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.575.000,00 -1.575.000,00 0,00
Μεταφορά από υπόλοιπο κερδών εις νέο σε λογαριασμό αποθεματικού 450.000,00 -450.000,00 0,00
Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας 46.969,53 46.969,53
Μεταφορά μερισμάτων  σε λογαριασμό υποχρέωσης -735.000,00 -735.000,00
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού 80.194,83 -80.194,83 0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2006 3.182.800,05 3.182.800,05

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2006 6.300.000,00 7.626.118,85 8.956.930,15 2.692.391,69 25.575.440,69

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Ιανουαρίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 8.956.930,15 2.692.391,69 25.575.440,69
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Μεταφορά μερισμάτων  σε λογαριασμό υποχρέωσης -1.470.000,00 -1.470.000,00
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμoύς αποθεματικών 997.757,90 -997.757,90 0,00
Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδων και κτιρίων 2.097.848,67 2.097.848,67
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2007 1.728.121,64 1.728.121,64
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 3.095.606,57 -739.636,26 2.355.970,31

27.931.411,0Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2007 6.300.000,00 7.626.118,85 12.052.536,72 1.952.755,43 0

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης πρό φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99
Πλέον / μείον προσαρμογές για :  
Αποσβέσεις 1.422.401,65 1.177.296,87 1.297.974,62 1.099.785,96
Προβλέψεις 309.429,67 409.821,85 260.035,93 373.217,45
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -2.099,64 0,00 -2.099,64 0,00
    - Ζημιές από πώληση παγίων 14.048,46 -5.734,51 12.448,07 -8.151,26
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -292.352,04 -205.813,56 -281.894,70 -205.813,56
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 211.480,75 127.750,43 44.418,31 12.406,33
Κέρδη/ζημιές  προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας 0,00 -20.969,71 0,00 0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων -898.511,71 355.393,72 -692.471,22 482.952,04
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -1.096.007,38 -3.183.575,19 -14.115,43 -2.443.199,89
Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού -11.081,51 -21.739,62 -11.081,51 -21.764,88
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών 
και φόρων) 150.362,44 477.120,36 -238.049,71 -149.322,39
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -1.429.730,54 821.556,97 -1.292.675,33 614.269,72
(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) 684.781,30 2.048.497,39 467.296,30 2.048.497,39
Μείον:  
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι -258.490,60 -168.722,95 -88.461,75 -47.782,54
Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή μη 
ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι -726.463,31 -1.332.429,33 -590.300,13 -1.225.085,13

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 801.355,44 4.949.737,01 1.136.444,54 4.926.047,23

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 96.750,02 -20.622,75 -143.249,98 0,00

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.369.601,51 -3.599.643,31 -1.767.369,99 -3.265.426,09
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 62.030,00 68.040,00 51.030,00 59.440,00
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων -1.790,00 -1.050,00 -1.790,00 -1.050,00
Τόκοι εισπραχθέντες 47.009,85 40.972,52 44.043,44 35.376,21
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 31.740,88 153.000,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.165.601,64 -3.512.303,54 -1.785.595,65 -3.018.659,88

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 7.192.105,68 3.633.600,00 1.500.000,00 600.000,00
Αύξηση  Βραχυπρόθεσμων  Δανειακών Υποχρεώσεων -5.091.572,56 -3.228.897,84 -67.611,50 -716.663,88
Μερίσματα πληρωθέντα -1.494.282,79 -888.062,17 -1.478.649,22 -741.062,17

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 606.250,33 -483.360,01 -46.260,72 -857.726,05

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -757.995,87 954.073,46 -695.411,83 1.049.661,30

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 995.005,93 1.753.001,80 899.327,18 1.594.739,01

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων 

Γενικές πληροφορίες 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων.  

Η «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1993 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 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 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 ετήσιες (ενοποιημένες και μη) οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 (σε αυτές 

περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης Δεκεμβρίου 2006) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 

19 Μαρτίου 2008. 

 

ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Οι οικονομικές καταστάσεις 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 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 του όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 

Προτύπων (IFRIC) της IASB. 

Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και είναι σε 

ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2007 ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 

τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή 

των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και 

πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 3.2. 
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Νέα πρότυπα, διερμηνείες και αντικατάσταση υφιστάμενων προτύπων 

3.1.1 Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης έχουν εφαρμογή στην Εταιρία σε οικονομικές περιόδους την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2007: 

• ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική αναθεώρηση του ΔΛΠ 1- 

Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων.  

Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει μια σειρά νέων γνωστοποιήσεων για να βελτιώσει την πληροφόρηση που αφορά τα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία. Συμπεριλαμβάνει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την έκθεση σε 

κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων, συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις για 

πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους ρευστότητας και αναλύσεις εναλλακτικών σεναρίων εμπορικών κινδύνων. Η 

αναθεώρηση του ΔΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις για τους χειρισμούς κεφαλαίου του Ομίλου. Ο Όμιλος έχει 

εκτιμήσει την επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και της αναθεώρησης του ΔΛΠ 1 και συμπέρανε ότι οι κύριες 

επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις θα αφορούν την ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων εμπορικών κινδύνων και τις 

συμπληρωματικές γνωστοποιήσεις κεφαλαίων που επιβάλλονται από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 1. Ο Όμιλος 

έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 από 1 Ιανουαρίου 2007. 

• ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί τομείς (σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν τη, ή μετά την, 1η Ιανουαρίου 

2009). 

Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 και απαιτεί τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων περιγραφικών και 

οικονομικών πληροφοριών ως αναφορά τους λειτουργικούς τομείς καθώς και αυξάνει τις απαιτήσεις στις 

ήδη ισχύουσες γνωστοποιήσεις. Ο Όμιλος δεν θα εφαρμόσει πρόωρα το πρότυπο και εξετάζει τις αλλαγές 

που αυτό απαιτεί στις οικονομικές της καταστάσεις. 

• ΔΕΕΧΠ 10. Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση και απομείωση (σε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την, ή μετά την, 1η Νοεμβρίου 2006).  

Το ΔΕΕΧΠ 10 απαγορεύει τον αντιλογισμό προβλέψεων απομείωσης σε μεταγενέστερες περιόδους εάν 

αυτές έχουν γίνει σε ενδιάμεσες περιόδους. Ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΕΕΧΠ 10 από 1 Ιανουαρίου 2007, 

χωρίς ωστόσο να αναμένεται ότι θα έχει κάποια επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού (η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 

1η Ιανουαρίου 2009).  

Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής 

αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα 

οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να 

πωληθούν. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 

3.1.2 Οι ακόλουθες ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

μετά την 1η Μαρτίου 2006 ή μεταγενέστερες περιόδους αλλά δεν έχουν σημαντική επίδραση στα 

οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας. 

• ΔΕΕΧΠ 7, Εφαρμογή της μεθόδου της αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 29, Χρηματοοικονομική αναφορά σε 

οικονομίες με υπερπληθωρισμό (σε ισχύ από 1η Μάιου 2006).  

Η ερμηνεία παρέχει οδηγίες για το πώς εφαρμόζονται οι πρόνοιες του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο αναφοράς 

στην οποία η εταιρία προσδιορίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού της 

νομίσματος, όταν αυτή η οικονομία δεν είχε υπερπληθωρισμό την προηγούμενη περίοδο. Δεδομένου ότι 
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καμία από τις εταιρείες του Ομίλου δεν λειτουργεί σε οικονομία με υπερπληθωρισμό, το ΔΕΕΧΠ 7 δεν 

σχετίζεται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας. 

• ΔΕΕΧΠ 8, Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2 (σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την, ή μετά την 

1 Μάιου 2006).  

Το ΔΕΕΧΠ 8 απαιτεί προσδιορισμό των συναλλαγών που αφορούν έκδοση συμμετοχικών τίτλων, όπου το 

προσδιορίσιμο αντάλλαγμα που θα ληφθεί είναι μικρότερο από τη δίκαιη αξία του εκδοθέντος εργαλείου 

ιδίων κεφαλαίων, εμπίπτουν στις πρόνοιες του ΔΠΧΠ 2. Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΕΕΧΠ 8 από την 1 

Ιανουαρίου 2007, και δεν αναμένεται να έχει κάποια σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΕΕΧΠ 9, Επαναξιολόγηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων (σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την, ή μετά την 1 Ιουνίου 2006).  

Μια οντότητα θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον ένα ενσωματωμένο παράγωγο απαιτείται να 

διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο και να λογιστικοποιείται ως παράγωγο όταν η οντότητα καθίσταται 

αρχικά μέρος ενός συμβολαίου. Μεταγενέστερη επαναξιολόγηση απαγορεύεται εκτός αν υπάρχει αλλαγή 

στους όρους του συμβολαίου η οποία να διαφοροποιεί σημαντικά τις ταμειακές ροές που θα απαιτούνταν 

από το συμβόλαιο, οπότε σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται επαναξιολόγηση. Η διερμηνεία δεν θα 

επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

• ΔΕΕΧΠ 11-ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007)  

Το ΔΕΕΧΠ 11–ΔΠΧΠ 2 διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρίας λαμβάνουν 

μετοχές της μητρικής εταιρίας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται 

ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. 

Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

• ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης. (σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008)  

Το ΔΕΕΧΠ 12 αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν 

έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

• ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008.)  

Το ΔΕΕΧΠ 13 διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση 

πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η 

ερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

• ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο 

κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008). 

Το ΔΕΕΧΠ 14 αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια 

προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους. Η ερμηνεία διασαφηνίζει πότε οικονομικά 

οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα 

πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου 

ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών 

και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση. 

Εφόσον ο Όμιλος στο παρόν στάδιο δεν έχει τέτοια προγράμματα περιουσιακών στοιχείων καθορισμού 

παροχών για τους εργαζόμενους, η ερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις. 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες 

επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης των 
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οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων 

των διαθέσιμων πληροφοριών. 

 

Κρίσεις 
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση του Ομίλου και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα 

ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:  

 Εκτίμηση απομείωσης  

Ο Όμιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση  και ερευνά τα 

γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για παράδειγμα 

μια σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας 

μονάδας ή ενός λειτουργικού τομέα. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την 

αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιμη πληροφόρηση χρησιμοποιείται 

και η μέθοδος των πολλαπλάσιων συντελεστών (multiples) της αγοράς προκειμένου να 

διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την μέθοδο των  προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, βασιζόμαστε σε μια σειρά από 

παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, 

μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οικονομικές προεκτάσεις καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά 

και μη).  

Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας, η μέτρηση της 

απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή ασώματο 

περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών 

ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.  

Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική 

αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να 

δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 

αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις 

προεξοφλημένες ταμειακές ροές.  

 

 Φόροι εισοδήματος 

Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό 

των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος 

κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 

αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον 

φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των 

υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές 

καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη 

Ετήσιο Δελτίο 2007 

40



MEVACO Μεταλλουργική    

φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

 Εύλογη αξία παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων 

Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία για την διαχείριση κινδύνων, που 

σχετίζονται με επιτόκια, συνάλλαγμα ή τιμές αγαθών. 

 Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για 

τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία του 

Ομίλου σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος 

λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική 

ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός 

αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι 

ανείσπρακτη.  

 Ενδεχόμενα γεγονότα 

Ο όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την 

οικονομική θέση του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι 

μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις 

διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις 

διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων του ομίλου στο μέλλον.  

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Γενικά 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σημειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο 3.2 ότι 

χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της 

διοίκησης σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι 

πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

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 
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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. 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 
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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. 

 

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. 

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.  

 

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. 
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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 10-25 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.  

 

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 
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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 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. 
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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. 

 

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 λόγω 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. 

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. 
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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 κατηγορίας. 

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 να 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 πωλήσει 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. 
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Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 

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.  

Αποθέματα  

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά την συνήθη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων 

δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  

Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, 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.  

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 τις 

τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

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 πωλήσει 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 
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των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα 

έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

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 αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων . 

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. 

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. 
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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. 

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.  

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. 

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 
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είναι πιθανή. 

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. 

Μισθώσεις 

Εταιρία Ομίλου ως Μισθωτής:  

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλο 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. 
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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 Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Η δομή του Ομίλου  MEVACO  στις 31 Δεκεμβρίου 2007 παρουσιάζεται παρακάτω: 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης
Είδος 

συμμετοχής
% Συμμετοχής

Μέθοδος Ενοποίησης  
31.12.07

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E Ελλάδα Άμεση Μητρική Εταιρεία Μέθοδος ολικής ενοποήσης
MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ A.B.E.E Ελλάδα Άμεση 67% Μέθοδος ολικής ενοποήσης

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο επιχειρηματικό τομέα των μεταλλικών κατασκευών παντός τύπου και των 

κατασκευών συστημάτων ηλιακής ενέργειας . Παρακάτω παραθέτουμε ανάλυση αυτών των δύο τομέων ως 

εξής: 
 

Αποτελέσματα τομέα την 31/12/2007
Μεταλλικές 
κατασκευύες 
παντός τύπου

Κατασκευές 
συστημάτων 

ηλιακής ενέργειας
Απαλειφές Όμιλος

Πωλήσεις 17.812.119,37 5.715.450,93 -23.466,92 23.504.103,38

Καθαρές πωλήσεις 17.812.119,37 5.715.450,93 -23.466,92 23.504.103,38

Κέρδη εκμέταλλευσης 2.278.098,16 661.738,30 -4.767,81 2.935.068,65
Χρηματοοικονομικά κόστη – καθαρά -12.677,43 -167.062,44 -31.740,88 -211.480,75
Κέρδη Προ Φόρων 2.265.420,73 494.675,86 -36.508,69 2.723.587,90
Δαπάνη φόρου -537.299,09 -146.636,56 -683.935,65
Κέρδη για το έτος 1.728.121,64 348.039,30 -36.508,69 2.039.652,26  

Αποτελέσματα τομέα την 31/12/2006
Μεταλλικές 
κατασκευύες 
παντός τύπου

Κατασκευές 
συστημάτων 

ηλιακής ενέργειας
Απαλειφές Όμιλος

Πωλήσεις 21.412.455,84 3.397.191,47 -9.875,50 24.799.771,81

Καθαρές πωλήσεις 21.412.455,84 3.397.191,47 -9.875,50 24.799.771,81

Κέρδη εκμέταλλευσης 4.255.444,32 348.229,54 -1.465,00 4.602.208,86
Χρηματοοικονομικά κόστη – καθαρά 140.593,67 -118.518,24 -153.000,00 -130.924,57
Κέρδη Προ Φόρων 4.396.037,99 229.711,30 -154.465,00 4.471.284,29
Δαπάνη φόρου -1.213.237,93 -86.604,38 -1.299.842,31
Κέρδη για το έτος 3.182.800,05 143.106,93 -154.465,00 3.171.441,98  
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Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2007
Μεταλλικές 
κατασκευύες 
παντός τύπου

Κατασκευές 
συστημάτων 

ηλιακής ενέργειας
Απαλειφές Όμιλος

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 36.875.754,44 5.955.415,87 -521.498,19 42.309.672,12

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 36.875.754,44 5.955.415,87 -521.498,19 42.309.672,12

Υποχρεώσεις 8.707.928,25 4.807.025,86 0,00 13.514.954,10

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.707.928,25 4.807.025,86 0,00 13.514.954,10

Κεφαλαιουχική δαπάνη την 31/12/2007
Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 1.603.095,00 608.914,78 -6.208,33 2.205.801,45
Σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 164.275,00 0,00 0,00 164.275,00

1.767.370,00 608.914,78 -6.208,33 2.370.076,45

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.297.974,62 124.427,03 0,00 1.422.401,65

Μη ταμειακές δαπάνες άλλες από την απόσβεση 259.608,57 49.393,74 0,00 309.002,31  

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2006
Μεταλλικές 
κατασκευύες 
παντός τύπου

Κατασκευές 
συστημάτων 

ηλιακής ενέργειας
Απαλειφές Όμιλος

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 34.031.747,43 4.222.330,79 -337.927,75 37.916.150,47
0,00

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 34.031.747,43 4.222.330,79 -337.927,75 37.916.150,47

Υποχρεώσεις 8.252.165,97 3.626.246,72 -6.473,61 11.871.939,08
0,00

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.252.165,97 3.626.246,72 -6.473,61 11.871.939,08

Κεφαλαιουχική δαπάνη την 31/12/2006
Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 4.423.376,88 334.217,22 -475,00 4.757.119,10
Σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 64.499,21 0,00 0,00 64.499,21

4.487.876,09 334.217,22 -475,00 4.821.618,31

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.099.785,96 77.510,91 0,00 1.177.296,87

Μη ταμειακές δαπάνες άλλες από την απόσβεση 373.679,64 6.604,40 0,00 380.284,04  

 

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: 

O ΟΜΙΛΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ 20.025.069,33 16.075.384,37 3.949.684,96 22.794.912,05 16.883.182,33 5.911.729,72

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2.671.940,18 1.891.420,88 780.519,30 1.289.939,38 933.410,89 356.528,49

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 360.950,66 293.226,93 67.723,73 296.675,70 230.547,83 66.127,87

ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 446.143,21 314.081,42 132.061,79 418.244,68 269.514,33 148.730,35
Σύνολο 23.504.103,38 18.574.113,60 4.929.989,78 24.799.771,81 18.316.655,38 6.483.116,43

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ 14.525.127,37 11.575.937,51 2.949.189,86 19.536.018,12 14.167.762,13 5.368.255,99

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2.671.940,18 1.891.420,88 780.519,30 1.289.939,38 933.410,89 356.528,49

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 169.076,11 136.102,29 32.973,82 187.552,16 140.138,23 47.413,93

ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 445.975,71 313.944,26 132.031,45 398.946,18 253.525,39 145.420,79
Σύνολο 17.812.119,37 13.917.404,94 3.894.714,43 21.412.455,84 15.494.836,65 5.917.619,19

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου αποτιμούνται στην « εύλογη αξία» αυτών σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα  του  ΔΛΠ 16. Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των 

παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής : 

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
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 1 
Ιανουαρίου 2006

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

Μικτή Λογιστική αξία 8.419.519,95 5.991.597,29 16.346.141,52 244.319,08 556.338,99 47.383,90 31.605.300,73
Συσσωρευμένη απόσβεση και 
απομείωση αξίας

0,00 -13.824,12 -4.919.852,88 -102.496,27 -331.210,25 0,00 -5.367.383,52

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2007

8.419.519,95 5.977.773,17 11.426.288,64 141.822,81 225.128,74 47.383,90 26.237.917,21

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2006

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
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
Μεταφορές 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

Προσθήκες 0,00 31.798,74 2.009.104,34 13.455,16 29.746,09 121.697,12 2.205.801,45
Αναπροσαρμογές αξίας 1.239.209,36 1.557.922,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.797.131,56
Μεταφορές 0,00 31.015,10 50.227,57 0,00 2.710,72 -83.953,39 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 24.000,00 -244.972,79 -6.208,33 0,00 0,00 0,00 -227.181,12
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 -40.247,53 -59.756,91 0,00 0,00 -100.004,44
Αποσβέσεις 0,00 -82.556,09 -1.113.591,38 -11.773,16 -72.582,29 0,00 -1.280.502,92
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 2.843,23 25.394,97 0,00 0,00 28.238,20
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 0,00 220.972,79 0,00 0,00 0,00 0,00 220.972,79

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2007

8.419.519,95 5.977.773,17 11.426.288,64 141.822,81 225.128,74 47.383,90 26.237.917,21
 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήματα & 
τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
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 1 Ιανουαρίου 
2006

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 13.656.326,73 260.520,38 474.225,38 9.640,17 26.008.083,73
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 
αξίας

0,00 -149.309,43 -3.655.117,18 -104.318,52 -238.156,97 0,00 -4.146.902,10

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

Μικτή Λογιστική αξία 8.419.519,95 5.799.785,73 15.165.855,95 222.058,63 492.928,93 1.598,78 30.101.747,97
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 
αξίας

0,00 -4.587,25 -4.662.002,56 -91.714,40 -303.542,64 0,00 -5.061.846,85

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2007

8.419.519,95 5.795.198,48 10.503.853,39 130.344,23 189.386,29 1.598,78 25.039.901,12

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ετήσιο Δελτίο 2007 

54



MEVACO Μεταλλουργική    

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήματα & 
τεχνικές 

εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 
2006

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
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
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

Προσθήκες 4.760,74 1.492.974,27 13.455,16 15.992,83 75.912,00 1.603.095,00
Αναπροσαρμογές αξίας 1.239.209,36 1.557.922,20 2.797.131,56
Μεταφορές 31.015,10 50.227,57 2.710,72 -83.953,39 0,00
Λοιπές τακτοποιήσεις 24.000,00 -244.972,79 -220.972,79
Πωλήσεις - Μειώσεις -33.672,62 -51.916,91 -85.589,53
Αποσβέσεις -76.250,60 -1.006.885,38 -9.507,34 -65.385,67 -1.158.028,99
Μειώσεις αποσβέσεων 22.111,46 22.111,46
Λοιπές τακτοποιήσεις αποσβέσεων 220.972,79 220.972,79
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2007

8.419.519,95 5.795.198,48 10.503.853,39 130.344,23 189.386,29 1.598,78 25.039.901,12

 

Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή των 

εγκαταστάσεων της προέβη την 31η Δεκεμβρίου 2007 στην ανάθεση εκτίμησης των ακινήτων της από 

ανεξάρτητο εκτιμητή. Από την εκτίμηση αυτή προέκυψε υπεραξία συνολικού ποσού € 2.797.131,36 η οποία 

μετά την αφαίρεση του αναβαλλόμενου φόρου ποσού € 699.282,89 καταχωρήθηκε στα αποθεματικά της 

εταιρίας (καθαρό ποσό 2.097.848,67). 

ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για τον Όμιλο και για την Εταιρία αναλύονται ως 
εξής:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 500.044,74 838.808,2
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (65.734,30) (208.078,88) (273.813,18)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 273.029,24 291.965,86 564.995,10 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 564.543,95 903.307,4
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 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 728.818,95 1.067.582,4
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (133.991,60) (401.668,53) (535.660,12)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 204.771,94 327.150,42 531.922,37 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

8 

9 

9 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 273.029,24 291.965,86 564.995,10 
Προσθήκες 0,00 64.499,21 64.499,2
Αποσβέσεις (34.128,65) (86.250,74) (120.379,39)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 238.900,59 270.214,33 509.114,93 
Προσθήκες 0,00 164.275,00 164.275,0
Αποσβέσεις (34.128,65) (107.338,91) (141.467,56)
Λογιστική αξία την 31 Δεκμεβρίου 2007 204.771,94 327.150,42 531.922,37 

1 

0 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 483.762,69 822.526,2
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (65.734,30) (199.592,85) (265.327,15)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 273.029,24 284.169,84 557.199,08 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 548.261,90 887.025,4
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (99.862,95) (282.735,58) (382.598,53)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 238.900,59 265.526,32 504.426,91 
Μικτή Λογιστική αξία 338.763,54 712.536,90 1.051.300,4
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (133.991,60) (388.552,56) (522.544,16)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 204.771,94 323.984,34 528.756,28 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
 

3 

4 

4 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SOFTWARE Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 273.029,24 284.169,84 557.199,08 
Προσθήκες 0,00 64.499,21 64.499,2
Αποσβέσεις (34.128,65) (83.142,73) (117.271,38)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 238.900,59 265.526,32 504.426,91 
Προσθήκες 0,00 164.275,00 164.275,0
Αποσβέσεις (34.128,65) (105.816,98) (139.945,63)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 204.771,94 323.984,34 528.756,28 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1 

0 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Το ποσό των  επενδύσεων σε θυγατρικές αναλύεται στον ισολογισμό ως εξής : 

1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006

Συμμετοχές σε θυγατρικές  επιχειρήσεις 0,00 0,00 974.238,00 813.438,00

Πλέον/Μείον : Αναπροσαμρογές στην δίκαιη αξία/απομειώσεις 0,00 0,00 -483.505,55 -483.505,55
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0,00 0,00 490.732,45 329.932,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης πραγματοποιήθηκε και καλύφθηκε πλήρως με καταβολή μετρητών 
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από τους παλαιούς μετόχους αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» συνολικού ποσού € 240.000,00. Από την αύξηση αυτή δεν μεταβλήθηκε το ποσοστό 

συμμετοχής της μητρικής εταιρίας. 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Το ποσό των λοιπών επενδύσεων αναλύεται στον ισολογισμό ως εξής : 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Συμμετοχές σε λοιπές  επιχειρήσεις 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00

Πλέον/Μείον : Αναπροσαμρογές στην δίκαιη αξία/απομειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
Αφορά μετοχές οι οποίες δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

Το ποσό των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση  αναλύεται στον ισολογισμό ως εξής : 

1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προ πώληση 0,00 30.600,00 0,00 30.600,00
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 0,00 (15.149,62) 0,00 (15.149,62)

Τέλος περιόδου 0,00 15.450,38 0,00 15.450,38

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού της 31.12.2006 ποσού € 15.450,38 αφορούσε την εύλογη αξία της 

πρώην θυγατρικής εταιρίας «MEVATANCO  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και η οποία είχε τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Στην τρέχουσα χρήση 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκκαθάρισης και εν συνεχεία δυνάμει της 5019/23.10.2007 απόφασης της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής / Διεύθυνση  Εμπορίου και Τουρισμού/ Τμήμα ΑΕ, διεγράφη η 

εταιρία από τα μητρώα ΑΕ και συνακόλουθα η εν λόγω εταιρία έπαυσε να υφίσταται. Από το προϊόν της 

εκκαθάρισης προέκυψε κέρδος ποσού 2.099,64 ευρώ που καταχωρήθηκε στα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα. (Σημείωση 29 ). 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αφορούν διάφορες εγγυήσεις (ΔΕΗ κλπ). Οι 

απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της λήξης των συμβάσεων.  

Το ποσό των λοιπών απαιτήσεων  αναλύεται στον ισολογισμό ως εξής : 
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1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006

Δοσμένες Εγγυήσεις 19.906,78 18.116,78 13.906,78 12.116,78 
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων

19.906,78 18.116,78 13.906,78 12.116,78

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με την χρησιμοποίηση του 

φορολογικού συντελεστή που ισχύει. Τα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό εκτιμάται ότι θα 

ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2007. Ειδικότερα για τις εταιρείες του Ομίλου για 

τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας έχει χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής που έχει θεσπιστεί 

νομοθετικά με τον νόμο 3296/2004 (ΦΕΚ 253/14.12.2004) και αναμένεται να ισχύει κατά την πραγματοποίηση 

ή το διακανονισμό των προσωρινών διαφορών και ανέρχεται σε 25%.   

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 -1.563,56 -2.014.428,23 48.858,46 -1.293.406,22 0,00 -2.014.428,23 47.818,77 -1.293.406,22

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Απαιτήσεις 112.096,14 0,00 0,00 0,00 112.096,14 0,00 0,00 0,00

Αποθεματικά  
Αποφορολόγηση αποθεματικών 0,00 -81.460,77 0,00 -81.460,77 0,00 -80.176,30 0,00 -80.176,30

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους 32.666,88 469,61 27.336,59 0,00 29.510,00 0,00 24.839,99 0,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 83.181,09 0,00 77.388,32 0,00 83.181,09 0,00 77.388,32 0,00
Σύνολο 226.380,53 -2.095.419,40 153.583,37 -1.374.866,99 224.787,23 -2.094.604,53 150.047,08 -1.373.582,52
Συμψηφισμός 226.380,53 153.583,37 224.787,23 150.047,08
Σύνολο -1.869.038,86 -1.221.283,63 -1.869.817,30 -1.223.535,44

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/-31/12/20061/1-31/12/2007

 
 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος ο οποίος καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής : 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 (Έξοδα) Έσοδα (Έξοδα) Έσοδα (Έξοδα) Έσοδα  (Έξοδα) Έσοδα

Ενσώματες-ασώματες Ακινητοποιήσεις 72.161,13 0,00 0,00 -13.641,35 69.557,88 0,00 0,00 -9.945,27
Απαιτήσεις /Παροχές σε Εργαζομένους 0,00 -117.426,42 0,00 -6.373,88 0,00 -116.766,15 0,00 -4.722,78
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,00 -6.262,38 820,85 0,00 0,00 -5.792,77 820,85 0,00

Σύνολο 72.161,13 -123.688,80 820,85 -20.015,24 69.557,88 -122.558,92  820,85 -14.668,05
Συμψηφισμός 72.161,13 820,85 69.557,88 820,85
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 
/ (υποχρέωση)

-51.527,67 -19.194,39 -53.001,04 -13.847,21

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Τα αποθέματα αναλύονται παρακάτω: 

1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/-31/12/2006
Εμπορεύματα 42.502,87 3.021,87 1.730,16 2.868,
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροιόντα & Υπολείμματα 962.313,40 774.129,93 355.086,29 325.820,
Παραγωγή σε εξέλιξη 630.808,41 586.656,68 621.044,41 550.033,
Πρώτες & βοηθητ. Ύλες- Αναλώσιμα υλικά-ανταλ/κά & είδη 
συσκευασία

55 
46 
18 

ς 1.446.364,30 819.668,79 1.236.895,73 643.563,

Σύνολο 3.081.988,98 2.183.477,27 2.214.756,59 1.522.285,37 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

18 

 

 

Ο Όμιλος δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 

 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Πελάτες 5.176.645,59 3.137.408,41 4.425.517,06 2.741.500,54 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 9.201,68 29.541,68 9.201,68 28.241,68 
Επιταγές Εισπρακτέες 4.614.437,23 5.330.765,90 1.976.758,78 3.101.941,54 
Επιταγές σε καθυστέρηση 105.813,00 100.333,00 90.000,00 99.520,00 
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 0,00 74.723,22 0,00 74.723,22 
Μείον: Aπομειώσεις (761.055,63) (501.733,74) (676.202,98) (463.633,74)
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 9.145.041,87 8.171.038,47 5.825.274,54 5.582.293,24

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙ

 

Α

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Για όλες τις απαιτήσεις του Ομίλου έχει 

πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν 

υποστεί απομείωση για τις οποίες έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται ανωτέρω. 
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Η ενηλικίωση των απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί απόμείωση παρουσιάζονται στον πίνακα 
που ακολουθεί : 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Λιγότερο από 3 μήνες 6.655.006,64 5.306.622,65 4.595.865,64 3.876.564,90 
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 1.668.726,33 1.780.549,20 540.632,51 837.801,33 
Μεταξύ 6μηνων και 1 έτους 749.823,13 1.025.598,07 617.290,62 809.658,46 
Μεγαλύτερη του 1 έτους 71.485,77 58.268,55 71.485,77 58.268,55 
Σύνολο 9.145.041,87 8.171.038,47 5.825.274,54 5.582.293,24 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Υπόλοιπο έναρξης 501.733,74 177.863,50 463.633,74 139.763,50 
Χρεώσεις στα αποτελέσματα 274.514,16 332.062,28 227.761,51 332.062,28 
Διαγραφές (15.192,27) (8.192,04) (15.192,27) (8.192,04)
Υπόλοιπο λήξης 761.055,63 501.733,74 676.202,98 463.633,74 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1.934.867,93 2.122.617,66 1.564.695,22 2.078.457,54

Χρεώστες διάφοροι 305.617,33 278.370,39 241.000,56 259.363,00

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 225.178,91 0,00 225.178,9

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 2.240.485,26 2.626.166,96 1.805.695,78 2.562.999,

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

1 

45  
 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Για όλες τις λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για 

τυχόν απομείωση τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση για τις οποίες έχει 

σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη ποσού € 74.723,22 (2006 € 74.723,22) και εμφανίζεται στις 

λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις/ Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Σημείωση 22) . 

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο του Ομίλου αφορούν α) υπόλοιπα εγκριθεισών επιχορηγήσεων ποσού 

€ 1.382.751,00 β) προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενης χρήσης ποσού € 457.089,83 γ) Χρεωστικό 

υπόλοιπο  ΦΠΑ  προς συμψηφισμό ποσού € 83.987,10 και δ) απαίτηση από ΙΚΑ ποσού € 11.040,00. 
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ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Έξοδα επομένων χρήσεων  26.159,32 33.427,41 26.159,32 33.427,41

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 28.414,40 10.019,00 28.414,40 10.019,00

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 0,00 45,80 0,00 45,80

54.573,72 43.492,21 54.573,72 43.492,21

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως : 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Διαθέσιμα στο ταμείο 17.987,70 101.907,09 17.400,39 13.889,09
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 977.018,23 1.651.094,71 881.926,79 1.580.849,92
Σύνολο 995.005,93 1.753.001,80 899.327,18 1.594.739,01

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Η μετοχή της MEVACO A.E  είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με 
ονομαστική αξία 0,60 ευρώ ανά μετοχή. 

Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Μετοχικό 
κεφάλαιο σε 

Ευρώ
Υπόλοιπα 1/1/2006 10.500.000 10.500.000 4.725.000,00

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της 
Ονομαστικής αξίας των μετοχών

1.575.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2006 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2007 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00  
 

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 Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του 

μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000,00  η οποία αύξηση υλοποιήθηκε μέσω αύξησης 

της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από 0,45 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ. 
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Διαφορά υπέρ το Άρτιο 

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. 

Λοιπά αποθεματικά 

Η ανάλυση των αποθεματικών εύλογης αξίας όσον αφορά τον Όμιλο έχει ως ακολούθως: 

Επανεκτίμηση 
Παγίων

Υπόλοιπο την 1/1/2006 6.044.801,86

Διόρθωση αποθεματικού επανεκτίμησης 34.141,33
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 6.078.943,19
Επανεκτίμηση χρήσης 2.097.848,67
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 8.176.791,86

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Το παραπάνω αποθεματικό προέρχεται στο σύνολο του από την μητρική Εταιρία . 

 

Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά Σύνολο

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο την 1/1/2006 398.816,09 544.326,33 1.418.459,31 2.361.601,73 387.200,00 544.326,33 1.403.437,60 2.334.963,93
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμό τακτικού 
αποθεματικού

80.194,83 80.194,83 80.194,83 80.194,83

Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμό ειδικού  
αποθεματικού

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

Μεταβολές λόγω διακοπείσας δραστηριότητας (10.200,00) (10.200,00) 0,00
Μεταβολή λόγω αλλαγής της αναβαλλόμενης φορολογίας 12.828,20 12.828,20  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 1.416.265,80 2.877.986,96
Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμό τακτικού 
αποθεματικού

147.757,90 147.757,90 147.757,90 147.757,90

Μεταφορά υπολοίπου κερδών σε λογαριασμό ειδικού  
αποθεματικού

850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00

Αναλογία από αποθεματικό θυγατρικής 4.692,95 4.692,95 0,00
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 621.261,77 1.844.326,33 1.431.287,51 3.896.875,61 615.152,73 1.844.326,33 1.416.265,80 3.875.744,86

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ETAΙΡΙΑ

 

Τα ειδικά και λοιπά αποθεματικά είναι πλήρως φορολογημένα και ελεύθερα προς διανομή κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας τόσο οι μακροπρόθεσμες όσο και οι 

βραχυπρόθεσμες αναλύονται στον επόμενο πίνακα : 
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1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 1.334.156,87 211.843,08 1.334.156,87 211.843,08

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 1.334.156,87 211.843,08 1.334.156,87 211.843,08

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 426.435,21 116.360,50 426.435,21 116.360,50
Τραπεζικός δανεισμός 2.318.390,47 1.650.245,85

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 2.744.825,68 1.766.606,35 426.435,21 116.360,50

Σύνολο δανείων 4.078.982,55 1.978.449,43 1.760.592,08 328.203,58

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του  Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού 

είναι τα παρακάτω: 

31/12/2007 31/12/2006
Επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού 6,85% 6,79%  

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Ομίλου είναι οι εξής: 

2 έτη και λιγότερο Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Σύνολο
31 Δεκεμβρίου 2007
Σύνολο μακροπρόθεσμων  δανείων 874.709,69 885.882,39 0,00 1.760.592,08
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 2.318.390,47 0,00 0,00 2.318.390,47

3.193.100,16 885.882,39 0,00 4.078.982,55  
31 Δεκεμβρίου 2006
Σύνολο μακροπρόθεσμων  δανείων 222.282,02 105.921,56 0,00 328.203,58
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.650.245,85 0,00 0,00 1.650.245,85

1.872.527,87 105.921,56 0,00 1.978.449,43  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση 

απόλυσης ή συνταξιοδότησης τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη 

υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι 

που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης ισούνται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε 

περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα 

δεν χρηματοδοτούνται. 

 

Η εταιρία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση 

της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής 

υποχρέωσης στον επισυναπτόμενο ισολογισμό του Ομίλου και της Εταιρίας για τις χρήσεις 2007 και 

2006 αναλύονται παρακάτω ως εξής : 

Ετήσιο Δελτίο 2007 

63



MEVACO Μεταλλουργική    

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού 141.319,46 121.403,95 128.691,97 111.417,55

0,00
Σύνολο 141.319,46 121.403,95 128.691,97 111.417,55

0,00 0,00 0,00 0,00

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού -19.915,51 -32.609,95 -17.274,42 -26.005,55
Σύνολο -19.915,51 -32.609,95 -17.274,42 -26.005,55

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για τον Όμιλο 212 άτομα 

και για την Εταιρία 168 άτομα, ενώ στην προηγούμενη χρήση ο αριθμός είχε ανέλθει σε 205 και 169  άτομα 

αντίστοιχα.  

Η Εταιρία αναθέτει σε αναγνωρισμένους ανεξάρτητους μελετητές – αναλογιστές να πραγματοποιήσουν 

εκτίμηση για τις υποχρεώσεις του Ομίλου που απορρέουν από την υποχρέωση του να καταβάλλει 

αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 

2007 έχουν ως κάτωθι: 
 

31/12/2007 31/12/2006
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1% 4,1%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,0% 4,0%
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 4,0% 4,0%
Πληθωρισμός 2,0% 2,0%  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω: 
31/12/2007 31/12/2006

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης -14.937,95 -24.459,62
Χρηματοοικονομικό κόστος -4.977,56 -8.150,33
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων 
του προγράμματος

0,00 0,00

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που 
καταχωρήθηκαν στην περίοδο

0,00 0,00

Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές στα περιουσιακά 
στοιχεία του προγράμματος

0,00 0,00

Ζημιές από περικοπές 0,00 0,00
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 
εργαζομένους 

(19.915,51) (32.609,95)
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Ληφθείσες εγγύησεις 1.400,00 1.320,00 1.400,00 1.320,00
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 146.723,22 122.723,22 107.723,22 92.723,22
Έσοδα επομένων χρήσεων(επιχορηγήσεις 
παγίων στοιχείων) 2.785.205,94 2.386.455,47 2.578.178,27 2.386.455,47

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.933.329,16 2.510.498,69 2.687.301,49 2.480.498,69

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Η κίνηση των επιχορηγήσεων παγίων έχει ως εξής: 
                                                                                                                                                                                      

                     

2007 2006
Την 1η Ιανουαρίου 2.386.455,47 562.835,04
Ληφθείσες κατά την διάρκεια του έτους 691.102,50 2.029.434,00
Αναγνωρισμένες στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 292.352,03 205.813,56
Την 31η Δεκεμβρίου 2.785.205,95 2.386.455,47

2007 2006
Την 1η Ιανουαρίου 2.386.455,47 562.835,04
Ληφθείσες κατά την διάρκεια του έτους 473.617,50 2.029.434,00
Αναγνωρισμένες στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 281.894,70 205.813,56
Την 31η Δεκεμβρίου 2.578.178,27 2.386.455,47

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της 

Εταιρίας έχει ως εξής: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Προμηθευτές 2.044.320,84 2.266.123,16 1.705.854,04 2.161.375,30
Επιταγές Πληρωτέες 1.562.250,30 1.457.750,32 0,00 0,00

Προκαταβολές πελατών 26.660,59 53.215,36 21.999,87 42.638,18

Σύνολο 3.633.231,73 3.777.088,84 1.727.853,91 2.204.013,48

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι εύλογες αξίες των εμπορικών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της 

βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον 

ισολογισμό, αποτελούν μια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών. 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 341.876,20 1.239.995,68 157.475,46 1.178.044,12
Λοιπές υποχρεώσεις από Φόρους 61.827,60 579.213,42 52.945,59 371.117,05
Σύνολο 403.703,80 1.819.209,10 210.421,05 1.549.161,17

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 258.735,29 255.888,13 206.329,67 200.909,00
Μερίσματα πληρωτέα 31.347,22 39.996,44 31.347,22 39.996,4
Πιστωτές διάφοροι 398.764,54 355.858,91 291.920,82 282.182,25
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 30.067,93 36.389,13 30.067,93 36.389,1
Σύνολο 718.914,98 688.132,61 559.665,64 559.476,82

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
4 
 

3 
  

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο 10.986.128,22 11.293.589,64 7.845.345,40 9.436.878,72
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.182.144,18 3.978.866,74 3.418.663,21 3.471.167,61
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 1.356.807,51 1.502.808,82 1.015.686,98 1.310.192,96
Παροχές τρίτων 670.145,90 474.290,04 477.450,05 349.792,71
Φόροι τέλη 26.650,12 25.572,69 14.837,71 16.231,10
Διάφορα έξοδα 156.364,26 114.935,21 49.122,14 42.323,06
Αποσβέσεις παγίων 1.197.110,23 985.291,38 1.096.299,45 922.430,28
Προβλέψεις 22.394,81 5.356,15 0,00 0,00
Ιδιοπαραγωγή 0,00 (54.179,79) 0,00 (54.179,79)
Μείον διαιτερικές απαλειφές (23.631,62) (9.875,50)

18.574.113,60 18.316.655,38 13.917.404,94 15.494.836,65

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ /ΕΡΕΥΝΩΝ 

Έξοδα Διοίκησης 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 545.336,76 472.224,01 456.757,13 413.238,78
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 369.237,61 380.928,22 329.660,56 358.549,83
Παροχές τρίτων 118.408,40 85.779,71 96.051,69 71.315,43
Φόροι τέλη 16.262,81 11.676,59 14.892,33 10.591,27
Διάφορα έξοδα 88.729,83 58.189,16 76.287,52 49.752,97
Αποσβέσεις παγίων 108.934,61 99.618,24 97.238,47 92.314,94
Προβλέψεις 2.598,26 622,29 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές (293,80) 0,00  
Σύνολο 1.249.214,49 1.109.038,21 1.070.887,70 995.763,22

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Έξοδα Διάθεσης 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 213.677,58 164.535,30 123.401,75 105.201,01
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 93.600,20 55.181,96 53.265,29 32.671,14
Παροχές τρίτων 54.719,05 51.111,90 31.934,23 36.562,02
Φόροι τέλη 6.891,46 5.790,71 5.494,73 4.698,97
Διάφορα έξοδα 140.226,31 99.068,58 127.545,74 90.582,47
Αποσβέσεις παγίων 39.752,21 30.992,58 27.832,10 23.646,07
Προβλέψεις 2.648,02 625,97 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές (491,21) 0,00
Σύνολο 551.023,61 407.307,00 369.473,84 293.361,68

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

Έξοδα Έρευνας 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 123.023,89 108.775,31 123.023,89 108.775,31
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 20.538,72 11.451,12 20.538,72 11.451,12
Παροχές τρίτων 9.808,91 11.597,98 9.808,91 11.597,98
Φόροι τέλη 1.100,67 852,31 1.100,67 852,31
Διάφορα έξοδα 4.102,67 3.549,38 4.102,67 3.549,38
Αποσβέσεις παγίων 76.604,60 61.394,67 76.604,60 61.394,67
Μείον διαιτερικές απαλειφές (15,80) 0,00

235.163,66 197.620,76 235.179,46 197.620,76

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για το  2007 και 2006 έχουν ως εξής: 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 276.894,70 205.813,56 276.894,70 205.813,56
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 65.281,18 77.979,08 39.309,94 56.394,48
Έκτακτα έξοδα - έσοδα από προβλέψεις 40.881,08 20.835,08 26.047,25 20.333,20
Μείον διαιτερικές απαλειφές (5.733,33) (1.465,00)
Σύνολο 377.323,63 303.162,72 342.251,89 282.541,24

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
Προβλέψεις χρήσης 53.599,71 41.617,36 31.847,06 41.617,36
Έκτακτα έξοδα 6.034,15 92.059,56 4.860,95 82.342,44
Έκτακτες ζημιές 37.479,91 2.749,50 18.808,66 507,00
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 11.967,72 1.441,37 48,98 1.441,37
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 227.761,51 332.062,28 227.761,51 332.062,28
Λοιπά έξοδα 0,00 174,25 0,00 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές 0,00 0,00
Σύνολο 336.843,00 470.104,32 283.327,16 457.970,45

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν κάθε έσοδο και έξοδο σχετικά με τόκους, εκτός από τους τόκους 

που προέρχονται από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Τα ακόλουθα ποσά έχουν συμπεριληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναλύονται ως 

εξής: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Έσοδα  από:
-Τράπεζες/επενδύσεις βραχυχρόνιας ρευστοποίσης(ρέπος) 44.910,21 37.798,38 41.943,80 35.376,21
-Μερίσματα από θυγατρικές εταιρείες του ομίλου 31.740,88 153.000,00 31.740,88 153.000,00
-Εσοδα από εκποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 2.099,64 0,00 2.099,64 0,00
Μείον διαιτερικές απαλειφές (31.740,88) (153.000,00)

47.009,85 37.798,38 75.784,32 188.376,21

Έξοδα τόκων από:
 -Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 258.490,60 168.722,95 88.461,75 47.782,54

258.490,60 168.722,95 88.461,75 47.782,54

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα κέρδη των 

ενοποιημένων εταιρειών. Η σχέση μεταξύ του αναμενόμενου φορολογικού εξόδου, βασιζόμενου στον 

πραγματικό φορολογικό συντελεστή του Ομίλου, και του φορολογικού εξόδου που πραγματικά αναγνωρίστηκε 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων, έχει ως εξής: 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Φόρος χρήσης 707.466,29 1.239.995,68 571.303,11 1.178.044,12
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 24.000,00 75.044,00 15.000,00 45.044,00
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 3.997,02 3.997,02 3.997,02 3.997,02
Αναβαλλόμενος φόρος (51.527,67) (19.194,39) (53.001,04) (13.847,21)
Σύνολο 683.935,64 1.299.842,31 537.299,09 1.213.237,93

Κέρδη προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99
Συντελεστής Φόρου 0,25 0,29 0,25 0,29
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 680.896,98 1.296.672,44 566.355,18 1.274.851,02
Προσαρμογές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία
 - Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης (51.527,67) (19.194,39) (53.001,04) (13.847,21)
 - Αναμορφώσεις χρήσης 26.569,31 (56.676,76) 4.947,93 (96.806,90)
Λοιπές προσαρμογές (Αφορολόγητα αποθεματικά - λοιπές 
φορολογικές ελαφρύνσεις)
 - Διαφορές φορολογικού ελέγχου 24.000,00 75.044,00 15.000,00 45.044,00

 - Λοιποί μη ενωσματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 3.997,02 3.997,02 3.997,02 3.997,02

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 683.935,64 1.299.842,31 537.299,09 1.213.237,93

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος που αναλογεί στους κατόχους κοινών 

ονοματικών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 

Ετήσιο Δελτίο 2007 

68



MEVACO Μεταλλουργική    

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 1.924.799,29 3.105.409,29 1.728.121,64 3.182.800,06
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) 0,183 0,296 0,165 0,

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

303  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα υλικά, τα αποθέματα και οι υπηρεσίες προέρχονται από έναν 

αριθμό συνεταίρων της εταιρίας. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν εταιρείες στις οποίες υπάρχει συμμετοχή 

και εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Οι συναλλαγές με 

αυτές τις εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία 

συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα 

άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 

μέλλον. 

Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία εγγύηση δεν δόθηκε ή 

λήφθηκε. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 21.351,92 8.713,00
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 990,00 0,00 990,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 2.115,00 1.162,50
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 500,00 0,00 500,00

Αγορές παγίων
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 6.800,00 4.500,00
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις 
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 24.476,24 6.473,61
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00

Υποχρεώσεις 
Σε θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 220,00 0,00 220,00

Εσοδα από μερίσματα
Από θυγατρική MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 31.740,88 0,00
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 153.000,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης          600.511,34 533.401,42 600.511,34 524.401,42
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης          1.583,29 1.472,87 611,19 1.304,80

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                           691,31 1.271,00 691,31 1.071,00

Υποχρεώσεις πρός τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                        14.422,64 12.957,91 14.422,64 12.957,91

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς τη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης (Ανάλυση Πίνακα 2) 

 

Εκτελεστικά μέλη 302.142,16 9.094,25 972,10 312.208,51 265.774,12 8.744,68 0,00 274.518,80
Μη Εκτελεστικά μέλη 75.200,00 6.327,00 0,00 81.527,00 69.000,00 5.928,00 0,00 74.928,00
Διευθυντικά στελέχη 168.801,18 38.946,75 611,19 208.359,12 152.782,79 31.171,83 1.472,87 185.427,49
Σύνολα 546.143,34 54.368,00 1.583,29 602.094,63 487.556,91 45.844,51 1.472,87 534.874,29

Αμοιβές-Μισθοί Κοινωνικής συναλλαγές Σύνολο Αμοιβές-Μισθοί Κοινωνικής συναλλαγές

Εκτελεστικά μέλη 302.142,16 9.094,25 0,00 311.236,41 256.774,12 8.744,68 0,00 265.518,80
Μη Εκτελεστικά μέλη 75.200,00 6.327,00 0,00 81.527,00 69.000,00 5.928,00 0,00 74.928,00
Διευθυντικά στελέχη 168.801,18 38.946,75 611,19 208.359,12 152.782,79 31.171,83 1.304,80 185.259,42
Σύνολα 546.143,34 54.368,00 611,19 601.122,53 478.556,91 45.844,51 1.304,80 525.706,22

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εκτελεστικά μέλη 0,00 2.101,09 200,00 1.737,17 0,00 2.101,09 0,00 1.737,17
Μη Εκτελεστικά μέλη 0,00 3.841,81 0,00 3.650,66 0,00 3.841,81 0,00 3.650,66
Διευθυντικά στελέχη 691,31 8.479,74 1.071,00 7.570,08 691,31 8.479,74 1.071,00 7.570,08
Σύνολα 691,31 14.422,64 1.271,00 12.957,91 691,31 14.422,64 1.071,00 12.957,91

31/12/2007 31/12/2006
Η ΕΤΑΙΡΙΑ   

Περίοδος 1/1 -31/12/2007 Περίοδος 1/1 -31/12/2006

Ανεξόφλητο υπόλοιπο απατήσεων -υποχρεώσεων 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  
31/12/2007 31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΙΑ      

Περίοδος 1/1 -31/12/2007 Περίοδος 1/1 -31/12/2006
Ο ΟΜΙΛΟΣ     

Η ΕΤΑΙΡΙΑ      

Κόστος 
Κοινωνικής 
ασφάλισης

Λοιπές 
συναλλαγές

Σύνολο

Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ     

Αμοιβές-Μισθοί

Κόστος 
Κοινωνικής 
ασφάλισης

Λοιπές 
συναλλαγές Σύνολο Αμοιβές-Μισθοί

 

Οι συναλλαγές μεταξύ των Εταιριών που περιλαμβάνονται ολικά στις ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου απαλείφονται. 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

Ο Όμιλος κατά την διάρκεια της χρήσης 2007 προχώρησε σε εγκρίσεις καταβολής μερισμάτων ποσού € 

1.485.633,57 (ποσό € 15.633,57 αφορά την αναλογία της μειοψηφίας από το μέρισμα που δόθηκε από την 

θυγατρική εταιρία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ AE). Ο Όμιλος κατά την διάρκεια της χρήσης προχώρησε σε 

πληρωμές μερισμάτων ποσού €  1.494.282,79. 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

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 . 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

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. 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2007 αναλύονται ως ακολούθως: 
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31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Αμοιβές μελών διοίκησης (εκτός μισθού) 191.200,00 184.000,00 191.200,00 175.000,00
Αμοιβές από κέρδη χρήσης 80.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00
Μισθοί μελών διοίκησης 106.142,16 100.774,12 106.142,16 100.774,12
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 15.421,25 14.672,68 15.421,25 14.672,68

Σύνολο 392.763,41 349.446,80 392.763,41 340.446,80

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 

Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν στους μετόχους τους 

τουλάχιστον το 35% των κερδών, μετά από φόρους καθώς και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό. Η 

πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η διανομή μερίσματος 

από τα κέρδη της χρήσης 2007 συνολικού ποσού € 1.470.000,00 που αντιστοιχεί σε € 0,14 ανά μετοχή, έναντι 

καταβληθέντος επίσης μερίσματος € 0,14 ανά μετοχή για την χρήση 2006. 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

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 τις με αριθμ.πρωτ.20719/2939/28.9.2006 

και 7693/674/4.3.2007 εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης βεβαιώθηκε 

στην εταιρία το 60% της αναλογούσας επιχορήγησης ποσού 1.080.000,00 ευρώ .Το ύψος της 

πραγματοποιηθείσας επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 4.068.325,19 ευρώ. Σημειώνεται ότι για 

την αναφερόμενη ολοκληρωθείσα και ελεγχθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Ανάπτυξης επένδυση έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 

22531/31.10.2007 διαβιβαστικό μας, τα σχετικά δικαιολογητικά εκταμίευσης του υπολοίπου της 

αναλογούσας επιχορήγησης, ποσού 720.000,00 ευρώ. 

Με την με αρ.πρωτ.16868/1095/2.8.2006 απόφαση 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 εντός του 2006 από τον ΕΟΜΜΕΧ .Το ύψος της 

πραγματοποιηθείσας επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 1.223.514,54 ευρώ.  Η υλοποίηση της 

επένδυσης αυτής ολοκληρώθηκε την 5.11.2007 και με την από 7.12.2007  απόφαση 

ολοκλήρωσης-εκταμίευσης του ΕΟΜΜΕΧ έχει εγκριθεί η καταβολή του υπολοίπου της εν λόγω 

αναλογούσας επιχορήγησης, ποσού 360.000,00 ευρώ. 

Τέλος με την με αρ.31856/ΔΠΛ 787/Φ19Γ/27.12.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 24065/ΔΠΛ233/Φ19Γ/20.11.2007 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 
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Πληροφορίας » συνολικού προϋπολογισμού 278.480,00 ευρώ και ποσοστού επιχορήγησης 45%. 

Το ύψος της πραγματοποιηθείσας επένδυσης έως την 31.12.2007 ανέρχεται στο ποσό των 

189.480,00 ευρώ. Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος 

του α΄ τριμήνου του 2008. 

Επίσης με τη αριθμό 17099/ΔΒΕ1932/7/08/2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η 

ένταξη του επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής εταιρίας MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

συνολικού προϋπολογισμού 910.0000,00 ευρώ στη Δράση 2.5.3 του ΕΠΑΝ ( Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα») και ποσοστού επιχορήγησης 45%. Το ύψος της 

πραγματοποιηθείσας επένδυσης έως την 31.12.2007 ανέρχεται στο ποσό των 483.300,00 ευρώ Η 

υλοποίηση της επένδυσης αυτής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 

2008. 

Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων € 2.785.205,95 και  € 2.578.178,27 του Ομίλου 

και της Εταιρίας αντίστοιχα περιλαμβάνονται στο κονδύλι του παθητικού «Λοιπές 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» και θα ωφελήσουν τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων. 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος της αγοράς  (τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς ,διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες κτλ), και κίνδυνος ρευστότητας. Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται 

κυρίως από τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές υπεραναλήψεις, απαιτήσεις από πελάτες και 

λοιπούς και υποχρεώσεις σε προμηθευτές- πιστωτές , μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από 

μισθώσεις. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της 

αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου που προκύπτει από την 

αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του 

κόστους και των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του 

κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κίνδυνων, όπως κίνδυνος 

επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου, 

• σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την 

μείωση των κινδύνων όπου απαιτείται 

• εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Παρότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο η έκθεση σε συναλλαγματικούς 

κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαμηλή για την Όμιλο αφενός μεν διότι 

όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές 

υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα. Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς 

τους τυχόν συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη 
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λήψης σχετικών μέτρων, πάντως σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με την τρέχουσα χρήση 2008 

τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός. 

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον 

αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις είναι συνήθως με 

μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (euribor). Την 31η Δεκεμβρίου 2007, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις 

μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε 

μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +0,5% ή 0,5% (2006: +0/-0,5%). Οι 

αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της 

αγοράς. 

0,50% -0,50% 0,50% -0,50%
Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους από αλλαγή επιτοκίου 2.029.141,72 2.050.162,80 3.128.596,47 3.139.591,39

Καθαρή Θέση (διαμορφωμένη) 28.520.641,03 28.541.662,11 25.794.586,76 25.805.581,68

2007 2006
ΟΜΙΛΟΣ

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
 

2007 2006 2007 2006
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 995.005,93 1.753.001,80 899.327,18 1.594.739,01
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9.145.041,87 8.171.038,47 5.825.274,54 5.582.293,24
Σύνολο 10.140.047,80 9.924.040,27 6.724.601,72 7.177.032,25

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

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 οικονομικών 

καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή 

περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια 

λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Η πολιτική του Ομίλου είναι να 

συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει 

της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα .Ο έλεγχος 

πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ο Όμιλος περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών και άλλων 

τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθμολόγησης αν υπάρχουν καθώς και την λήψη εξωτερικών εκθέσεων ή 

αναλύσεων με λογικό κόστος . Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι 
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πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες .Επίσης όπου είναι δυνατόν λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. 

Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 

έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας . 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 

χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω. 

 

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας περιλαμβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών 

διαθεσίμων και ισοδυνάμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας του μέσω 

της ύπαρξης επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες . 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών 

των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή και 

εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες 

ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται τριμηνιαία. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2007 για τον Όμιλο αναλύεται ως 

εξής: 

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερο από 5 έτη
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 202.297,99 224.137,22 1.334.156,87 0,00
Εμπορικές Υποχρεώσεις 3.633.231,73 0,00 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.324.192,98 116.816,27 0,00 0,00

Σύνολο 7.159.722,70 340.953,49 1.334.156,87 0,00

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007
Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 

 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2006 είχε ως 

εξής: 

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερο από 5 έτη
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 63.399,74 52.960,76 211.843,08 0,00
Εμπορικές Υποχρεώσεις 3.777.088,84 0,00 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.782.705,08 374.882,48 0,00 0,00

Σύνολο 7.623.193,67 427.843,24 211.843,08 0,00

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006

 

 

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι : 

• Να διασφαλίσει τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της 

• Να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά με 

το κόστος και φροντίζοντας την κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. 

Προκειμένου να πετύχει την επιθυμητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρία μπορεί να προσαρμόζει 

το μέρισμα, να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες μετοχές. Ως ίδια κεφάλαια 

νοούνται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των κερδών εις νέων και των 

λοιπών αποθεματικών (εκτός δικαιωμάτων μειοψηφίας). 

Ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το δείκτη «Καθαρός δανεισμός προς κέρδη προ 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» καθώς και με 

την σχέση ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια .  

Σαν καθαρό δανεισμό ο Όμιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον 

το σύνολο των διαθεσίμων του. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια 

κεφάλαια» πλέον τον καθαρό δανεισμό όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

Για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 αντίστοιχα οι αναφερόμενοι δείκτες είχαν ως 

εξής: 
2007 2006

Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.334.156,87 211.843,08

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη χρήση 426.435,21 116.360,50
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2.318.390,47 1.650.245,85
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα -995.005,93 -1.753.001,80

Καθαρός δανεισμός συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Ομίλου 3.083.976,62 225.447,63

ΕΒΙΤDA συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 4.357.470,30 5.779.505,73

Καθαρός δανεισμός / ΕΒΙΤDA συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Ομίλου 0,71 0,04  

Στόχος του Ομίλου είναι η διατήρηση του δείκτη κάτω από το 1,5. 
 

2007 2006
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εκτός δικαιωμάτων μειοψηφίας) 28.169.219,95 25.616.571,99
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα -995.005,93 -1.753.001,80
Κεφάλαιο 27.174.214,02 23.863.570,19

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.169.219,95 25.616.571,99
Πλέον: Δάνεια 4.078.982,55 1.978.449,43
Σύνολο  απασχολούμενων κεφαλαίων 32.248.202,50 27.595.021,42

Κεφάλαιο προς Σύνολο απασχολούμενων Κεφαλαίων 84,27% 86,48%  

 

Στόχος του Ομίλου είναι να διατηρήσει το δείκτη πάνω από το 50%. 

 

Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιριών (κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα), 

επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
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• Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, δεν μπορεί να υπερβαίνει (ως προς την ονομαστική αξία των 

μετοχών που αποκτήθηκαν), το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού 

κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον 

Νόμο ή από το Καταστατικό. 

• Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το ½ του 

μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, 

μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή 

την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

• Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 

κ.ν. 2190/1920, η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον. 

• Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού 

αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής 

μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο 

σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου.  

• Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 

καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος 

από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι 

υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση 

αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω 

καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός 

τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. 

Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων. 

Ο Όμιλος έχει τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης και της διατήρησης της 

ορθολογικότητας της κεφαλαιακής δομής και συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που 

επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

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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MEVACO Μεταλλουργική    

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005 

Παρατίθενται κατωτέρω οι πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005, που αφορούν στην 
Εταιρεία και τις μετοχές της, τις οποίες πληροφορίες η Εταιρεία δημοσίευσε και κατάστησε 
διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό κατά την διάρκεια της χρήσης 2007, κατ’ εφαρμογή της 
νομοθεσίας. Οι εν λόγω πληροφορίες ενσωματώνονται στο παρόν Ετήσιο Δελτίο μέσω παραπομπής 
και ειδικότερα παρατίθεται κατωτέρω πίνακας αντιστοιχίας των παραπομπών, ώστε οι επενδυτές να 
μπορούν να εντοπίζουν ευχερώς τις επί μέρους πληροφορίες    
 

ΘΕΜΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Δημοσίευση Εταιρικών & Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
χρήσης 2006 www.mevaco.gr 24.03.2007 

Δελτίο Τύπου  - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 
2006 www.mevaco.gr 24.03.2007 

Πρόσκληση - Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 
2006      www.mevaco.gr 29.05.2007 

Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος www.mevaco.gr 29.05.2007 
Δημοσίευση Περιοδικών Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 
2006 www.mevaco.gr 30.05.2007 

Δελτίο τύπου -  Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 
2006 www.mevaco.gr 30.05.2007 

Ανακοίνωση Εκποίησης Ενσώματων Κοινών Ονομαστικών 
Μετοχών      www.mevaco.gr 14.06.2007 

Ολοκλήρωση Εκποίησης Ενσώματων Κοινών Ονομαστικών 
Μετοχών      www.mevaco.gr 27.06.2007 

Ενημέρωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης www.mevaco.gr 29.06.2007 
Δελτίο Τύπου - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  www.mevaco.gr 29.06.2007 
Ανακοίνωση πληρωμής Μερίσματος χρήσεως 2006 www.mevaco.gr 29.06.2006 
Δημοσίευση Eεταιρικών & Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων Α εξαμήνου 2006 www.mevaco.gr 30.08.2007 

Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εξαμήνου 
2006  www.mevaco.gr 30.08.2007 

Ανακοίνωση Πρόθεσης συμμετοχής στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα 

www.mevaco.gr 14.09.2007 

Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρείας και τις σημαντικές συμμετοχές από υπόχρεα πρόσωπα, 
σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3556/2007 

www.mevaco.gr 25.10.2007 

Δημοσίευση Εταιρικών & Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
εννεαμήνου 2006 www.mevaco.gr 27.11.2007 

Δελτίο τύπου -  Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων εννεαμήνου 
2006 www.mevaco.gr 27.11.2007 

Σημείωση : Το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών έχουν καταχωρηθεί και στον διαδικτυακό τόπο 

www.ase.gr 
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MEVACO Μεταλλουργική    

9. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΚΘΕΣΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» 

ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 (1/1/2007-31/12/2007) 

Συνταχθείσα  με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002 (α. 2 παρ. 4) 

 

Η μοναδική συνδεδεμένη πλέον εταιρεία προς την Εταιρία είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «MEVACO 

BΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», στην οποία η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 67%  

 

Α. MEVACO BΟΡΕΙΟΥ EΛΛΑΔΟΣ ΑΕ  

Α.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                                      1.485,00 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                               -  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                     630,00 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ FACON                                                                                        - 
ΠΑΓΙΑ 6.800,00 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                              - 
ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                                   - 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                         8.915,00

 
Α.2 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ MEVACO AE 

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                          - 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                                               20.581,22 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ FACON                                                                                        770,70 
ΠΑΓΙΑ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                              - 
ΛΟΙΠΑ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                                                        - 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                         21.351,92

 
Α3 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΕ ΜΕVACO AE 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 31.740,88 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ                                                                                         31.740,88

 
Ασπρόπυργος  30 Απριλίου 2008 

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΕΝΔΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Ετήσιο Δελτίο 2007 

78



MEVACO Μεταλλουργική    

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ 

Τα 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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ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 26.792.576,36 23.123.523,39 26.076.126,63 22.710.487,77
Αποθέµατα 3.081.988,98 2.183.477,27 2.214.756,59 1.522.285,37
Απαιτήσεις από πελάτες 9.145.041,87 8.171.038,47 5.825.274,54 5.582.293,24
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 3.290.064,91 4.438.111,35 2.759.596,68 4.216.681,05−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.309.672,12 37.916.150,48 36.875.754,44 34.031.747,43=============== =============== =============== ===============

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.277.844,35 4.065.029,35 6.019.967,63 4.027.294,76
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.744.825,68 1.766.606,35 426.435,21 116.360,50
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.755.850,51 6.284.430,56 2.497.940,60 4.312.651,48−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 13.778.520,54 12.116.066,26 8.944.343,44 8.456.306,74−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 21.869.219,95 19.316.571,99 21.631.411,00 19.275.440,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 28.169.219,95 25.616.571,99 27.931.411,00 25.575.440,69
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 361.931,63 183.512,23 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 28.531.151,58 25.800.084,22 27.931.411,00 25.575.440,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α) + (δ) 42.309.672,12 37.916.150,48 36.875.754,44 34.031.747,43=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006 1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006
Κύκλος εργασιών 23.504.103,38 24.799.771,81 17.812.119,37 21.412.455,84 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 4.929.989,78 6.483.116,43 3.894.714,43 5.917.619,19 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 4.357.470,30 5.779.505,73 3.576.072,78 5.355.230,28 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.935.068,65 4.602.208,86 2.278.098,16 4.255.444,32−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99 
Μείον φόροι (683.935,64) (1.299.842,31) (537.299,09) (1.213.237,94)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 2.039.652,26 3.171.441,98 1.728.121,64 3.182.800,05 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 (37.348,05) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες 
και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) 2.039.652,26 3.134.093,93 1.728.121,64 3.182.800,05=============== =============== =============== ===============
Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας 1.924.799,29 3.105.409,29 1.728.121,64 3.182.800,05 
Μετόχους Μειοψηφίας 114.852,97 28.684,64 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) 0,18 0,30 0,16 0,30 
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0,14 0,14 

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ XΡΗΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006 1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως 
(01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 25.800.084,22 23.515.981,85 25.575.440,69 23.080.671,11 
Κέρδη / (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους 2.039.652,26 3.134.093,93 1.728.121,64 3.182.800,05 
Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 79.200,00 0,00 0,00 0,00 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (1.485.633,57) (882.000,00) (1.470.000,00) (735.000,00)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απευθείας στην καθαρή θέση 0,00 47.193,31 0,00 46.969,53 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας 
στην καθαρή θέση από αναπροσαρµογή ακινήτων 2.097.848,67 0,00 2.097.848,67 0,00 
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων από 
διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 (15.184,87) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως 
(31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα) 28.531.151,58 25.800.084,22 27.931.411,00 25.575.440,69 =============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Εµµεση µέθοδος Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006 1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη προ φόρων 2.723.587,90 4.471.284,29 2.265.420,73 4.396.037,99 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 1.422.401,65 1.177.296,87 1.297.974,62 1.099.785,96 
Προβλέψεις (επισφαλείς απαιτήσεις, 
αποµείωση συµµετοχών κλπ) 309.429,67 409.821,85 260.035,93 373.217,45 
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας (280.403,22) (211.548,07) (271.546,27) (213.964,82)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 211.480,75 127.750,43 44.418,31 12.406,33 
Κέρδη προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας 0,00 (20.969,71) 0,00 0,00 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (898.511,71) 355.393,72 (692.471,22) 482.952,04 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.107.088,89) (3.205.314,81) (25.196,94) (2.464.964,77)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 
πλην τραπεζών (594.586,80) 3.347.174,72 (1.063.428,74) 2.513.444,72 

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα (258.490,60) (168.722,95) (88.461,75) (47.782,54)
Καταβεβληµένοι φόροι (726.463,31) (1.332.429,33) (590.300,13) (1.225.085,13)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 801.355,44 4.949.737,01 1.136.444,54 4.926.047,23−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 96.750,02 (20.622,75) (143.249,98) 0,00
Αγορά ενσώµατων και ά=λων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (2.369.601,51) (3.599.643,31) (1.767.369,99) (3.265.426,09)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
ά=λων παγίων στοιχείων 62.030,00 68.040,00 51.030,00 59.440,00
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (1.790,00) (1.050,00) (1.790,00) (1.050,00)
Τόκοι εισπραχθέντες 47.009,85 40.972,52 44.043,44 35.376,21 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 31.740,88 153.000,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.165.601,64) (3.512.303,54) (1.785.595,65) (3.018.659,88)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια 7.192.105,68 3.633.600,00 1.500.000,00 600.000,00
Εξοφλήσεις δανείων (5.091.572,56) (3.228.897,84) (67.611,50) (716.663,88)
Μερίσµατα πληρωθέντα (1.494.282,79) (888.062,17) (1.478.649,22) (741.062,17)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 606.250,33 (483.360,01) (46.260,72) (857.726,05)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα 
ταµειακά διαθέσιµα  και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (757.995,87) 954.073,46 (695.411,83) 1.049.661,30

Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα λήξης περιόδου 995.005,93 1.753.001,80 899.327,18 1.594.739,01=============== =============== =============== ===============

EÄÑÁ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12
ÓÕÍÏÐÔÉÊÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ áðü 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ìÝ÷ñé 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

(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 Eταιρίας MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Eταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και στην έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Eταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

MEVACO A.E.
METAËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

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 2006-2007
A.B.E.E. Ασπρόπυργος Αττικής - Ελλάδα Ενσωµάτωση
MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ∆ήµος Καλλιθέας 67% Ολική Άµεση 2003-2007
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα Ενσωµάτωση

Σηµειώνεται ότι στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 2006, δεν ενσωµατώθηκε η εταιρεία µε τη επωνυµία «MEVATANCO ELECTRONICS ΑΤΕΒΕ»,  η οποία είχε ενσωµατωθεί στις αντίστοιχες καταστάσεις της χρήσης 2005. Η εν
λόγω εταιρία συµπεριλήφθηκε στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 ως διακοπείσα  δραστηριότητα , ενόψει του γεγονότος ότι 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 καθολικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εν λόγω εταιρίας (MEVATANCO ELECTRONICS AΤΕΒΕ) µε την οποία
αποφασίσθηκε η λύση της και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Σηµειώνεται ότι το στάδιο της εκκαθάρισης της περαιώθηκε και ήδη δυνάµει της µε αριθµό πρωτοκόλλου 5019/23.10.2007 απόφασης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής/∆ιεύθυνση
Εµπορίου και Τουρισµού/Τµήµα ΑΕ, η εν λόγω εταιρία διεγράφη από το ΜΑΕ και ως εκ τούτου έπαυσε να υφίσταται.

2. Για την κατάρτιση των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και λογιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου και της Εταιρίας της 31.12.2006.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και της θυγατρικής της που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση.
4. ∆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.
5. Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού την 31.12.2007 ήταν: Όµιλος άτοµα 212, Εταιρία άτοµα 168 και αντίστοιχα την 31/12/2006 ήταν: Όµιλος άτοµα 205, Εταιρία άτοµα 169.
6. 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 συνδεδεµένα, κατά την

έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη έχουν ως εξής:
¼ìéëïò Åôáéñßá

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 ~ 21.351,92 ~
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0,00 ~ 8.915,00 ~
γ) Απαιτήσεις 0,00 ~ 24.476,24 ~
δ) Υποχρεώσεις 0,00 ~ 0,00 ~
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 602.094,63 ~ 601.122,53 ~
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 691,31 ~ 691,31 ~
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 14.422,64 ~ 14.422,64 ~
η) Έσοδα από µερίσµατα 0,00 ~ 31.740,88 ~

7. Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων χρήσης 2007 ανήλθαν σε : Όµιλος 2.369.601,51 ~. Εταιρία 1.767.369,99 ~.
8. Στην προηγούµενη χρήση η πρώην θυγατρική εταιρία MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE είχε καταχωρηθεί 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 χρήση και την αντίστοιχη περσινή χρήση, από την µη ενοποίηση της της εν λόγω εταιρίας έχουν ως εξής:
¼ìéëïò

Περίοδος 1/1 - 31/12/2007 Περίοδος 1/1 - 31/12/2006
α) Κύκλος Εργασιών 0,00 22.668,88
β) Μικτά κέρδη 0,00 0,00
γ) Κέρδη / (ζηµιές) πρo φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 0,00 (24.143,85)
δ) Κέρδη /(ζηµιές) πρo φόρων 0,00 (20.969,71)
ε) Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους 0,00 (37.348,05)

9. Η Τακτική Γενική Συνελευση των Μετόχων της θυγατρικής MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, κατά την συνεδρίασή της στις 30.6.2007 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 240.000,00 µε καταβολή µετρητών και έκδοση
νέων µετοχών, προκειµένου µέσω της αυξήσεως αυτής να καλυφθεί η ιδία συµµετοχή της ως άνω θυγατρικής εταιρίας σε επενδυτικό σχέδιο ενταχθέν στην δράση 2.5.3 του ΥΠΑΝ, δυνάµει της µε αριθµό  17099/∆ΒΕ1932/7/08/2006 Απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης, συνολικού προ=πολογισµού € 910.000,00. Στην διάρκεια του µηνός Οκτωβρίου 2007 η ως άνω αποφασισθείσα  αύξηση καλύφθηκε ολοσχερώς από τους παλαιούς µετόχους της θυγατρικής εταιρείας και συνακόλουθα το µετοχικό κεφάλαιο της
θυγατρικής ανέρχεται  πλέον σε 540.000,00 Ευρώ, διαιρούµενο σε 180.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο.

Áóðñüðõñãïò, 19 Mαρτίου 2008
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÓ O ANTIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 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

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ 

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
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôùí åôÞóéùí
ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò
áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá) 19 Μαρτίου 2008
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

Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ:

Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Α. Κωστόπουλος
Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Σπυρίδων Ν. ∆ελένδας
Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος: Βασιλική ∆. Κωστοπούλου
Εκτελεστικά µέλη: Εµµανουήλ Θ. Μπρούτζος

Αντώνιος Α. Ρούσσος
Μη εκτελεστικά ανεξάρτητα µέλη: Κωνσταντίνος Σ. Μητρόπουλος

Εµµανουήλ Α. Μπαριταντωνάκης

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.
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MEVACO ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å.  ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ & ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
 ÓÕÍÏÐÔÉÊÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ ÁÐO 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2007 - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2007

 (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 MEVACO ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å. Ï áíáãíþóôçò ðïõ åðéæçôÜ íá áíôëÞóåé ïëïêëçñùìÝíç
åéêüíá ôçò ïéêïíïìéêÞò èÝóçò êáé ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò, 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 www.mevaco.gr, üðïõ áíáñôþíôáé ôá åí ëüãù óôïé÷åßá.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ðïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ)
31.12.2007 31.12.2006

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 1.214.168,94 745.694,89
ÁðïèÝìáôá 867.313,56 661.248,58
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 3.369.243,57 2.596.208,84
ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý    530.468,23    221.430,30
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 5.981.194,30 4.224.582,61

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 283.655,16 39.986,40
Âñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 2.318.390,47 1.650.245,85
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 2.282.386,15 1.978.252,69
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 4.884.431,78 3.668.484,94
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 540.000,00 300.000,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò    556.762,52    256.097,67
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò (â) 1.096.762,52    556.097,67
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (á) + (â) 5.981.194,30 4.224.582,61

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (ðïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ)
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Êýêëïò åñãáóéþí 5.715.450,93 3.397.191,47
ÌéêôÜ êÝñäç / (æçìéÝò) 1.035.110,64 565.497,24
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí
áðïôåëåóìÜôùí êáé áðïóâÝóåùí 786.165,33 425.740,45
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí
áðïôåëåóìÜôùí 661.738,30 348.229,54
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí 494.675,86 229.711,30
Ìåßïí öüñïé (146.636,56) (86.604,37)
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò áðü óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò (á) 348.039,30 143.106,93
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò (â)                 0,00               0,00
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò
(óõíå÷éæüìåíåò êáé äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò) (á) + (â) 348.039,30 143.106,93
ÊáôáíÝìïíôáé óå:
Ìåôü÷ïõò Åôáéñßáò 348.039,30 143.106,93
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå €) 1,93 1,43
Ðñïôåéíüìåíï ìÝñéóìá ÷ñÞóçò 2007 áíÜ ìåôï÷Þ (óå Åõñþ) 0,70 0,47

 ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ (ðïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ)
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

ÊáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ÷ñÞóåùò (1/1/2007 êáé 1/1/2006 áíôßóôïé÷á) 556.097,67 412.990,74
ÊÝñäç (æçìéÝò) ôçò ÷ñÞóåùò ìåôÜ áðü öüñïõò 348.039,30 143.106,93
Áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ 240.000,00 0,00
ÐëçñùèÝíôá ìåñßóìáôá      -47.374,45              0,00
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ÷ñÞóåùò (31/12/2007 êáé 31/12/2006 áíôßóôïé÷á) 1.096.762,52 556.097,67

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Äéåýèõíóç Ýäñáò Åôáéñåßáò: 12ï ÷ëì Ð.E.O Èåó/íßêçò - Êéëêßò, ÂÉÐÅ ÓÉÍÄÏÕ
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí (ÁÑÌÁÅ): 40922/62/Â/98/0157
Áñìüäéá Íïìáñ÷ßá: Íïìáñ÷ßá Èåóóáëïíßêçò
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí:
(áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): 15 Ìáñôßïõ 2008
Ïñêùôüò åëåãêôÞò ëïãéóôÞò: Ãåþñãéïò ÄåëçãéÜííçò Á.Ì.Ó.Ï.Å.Ë 15791
ÅëåãêôéêÞ åôáéñåßá: Grant Thornton AE
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôþí: Ìå óýìöùíç ãíþìç
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ Åôáéñßáò: www.mevaco.gr

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ  ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ  (ðïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ)

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
ÔáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÊÝñäç ðñï öüñùí 494.675,86 229.711,30
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 124.427,03 77.510,91
ÐñïâëÝøåéò (åðéóöáëåßò áðáéôÞóåéò, áðïìåßùóç óõììåôï÷þí êëð) 49.393,74 36.604,40
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá,Ýîïäá,êÝñäç & æçìßåò) åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (3.142,94) 1.941,75
Åðé÷ïñçãÞóåéò ðáãßùí óôïé÷åßùí (10.457,33) 0,00

×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá 167.062,44 118.518,24
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïã/óìþí êåöáëáßïõ
êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí (206.064,98) (151.227,20)
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí (1.064.879,32) (959.560,50)
(Ìåßùóç) / áýîçóç âñá÷õðñïèÝóìùí õðï÷ñåþóåùí ðëÞí ôñáðåæþí 339.658,64 572.826,70
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí áðü öüñïõò (137.055,21) 203.521,08
Ìåßïí: 217.485,00 0,00
×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâëçìÝíá (170.028,85) (120.940,41)
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé (136.163,18) (91.951,56)
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò     (á)    335.089,10    83.045,29

ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí (602.231,52) (334.217,22)
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí 11.000,00 8.600,00
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò         2.966,41         2.422,17
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò     (â) (588.265,11) (323.195,05)

×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÅéóðñÜîåéò áðü áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ 240.000,00 0,00

ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 5.692.105,68 3.033.600,00
Áýîçóç Âñá÷õðñïèÝóìùí Äáíåéáêþí õðï÷ñåþóåùí (5.023.961,06) (2.512.233,96)
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá       (47.374,45)                     0,00
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã)       860.770,17       521.366,04
ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé
éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) (62.584,04) 115.125,70

ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 158.262,79   43.137,09
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ   95.678,75 158.262,79

Èåóóáëïíßêç 15 Ìáñôßïõ 2008
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÃÉÁ ÔÏ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏ

ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ  ÊÉÏÐÅËÇÓ ÉÏÑÄÁÍÇÓ ÔÓÁÔÓÁËÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ
Á.Ä.Ô. ÁÅ 045313  Á.Ä.Ô.  ÁÁ 250675         Á.Ä.T. ÁÅ 640763
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Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ:

Ðñüåäñïò : Êùóôüðïõëïò ÄçìÞôñéïò
Áíôéðñüåäñïò : ÄåëÝíäáò Óðõñßäùí
Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò : ÊéïðåëÞò ÉïñäÜíçò
ÌÝëïò : Ñïýóóïò Áíôþíéïò
ÌÝëïò : ÔóáôóáëÞò Ðáíáãéþôçò

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:
1. Ç åôáéñåßá Ý÷åé åëåã÷èåß öïñïëïãéêÜ Ýùò êáé ôç ÷ñÞóç 2002.
2.Åðß ôùí áêéíÞôùí ôçò Åôáéñåßáò äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç óôéò 31/12/2007.
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 Eôáéñåßáò .
4. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò ðåñéëáìâÜíïíôáé ìå ôçí ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíïðïßçóçò óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò  ôçò ìçôñéêÞò ÌEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ AÂÅE ðïõ êáôÝ÷åé ôï 67% ôçò Åôáéñåßáò.
5. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óôï ôÝëïò ôçò ôñÝ÷ïõóáò êáé ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò áíÝñ÷ïíôáí óå 47 êáé 36 áíôßóôïé÷á.
6. Ôá ðïóÜ ôùí áãïñþí \ ðùëÞóåùí (óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí åóüäùí áðü ìåñßóìáôá) ôçò åôáéñåßáò áðü êáé ðñïò ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç óùñåõôéêÜ áðü ôçí Ýíáñîç ôçò äéá÷åéñéóôéêÞò ÷ñÞóçò êáèþò êáé ôá õðüëïéðá ôùí õðï÷ñåþóåùí\ áðáéôÞóåùí

ôçò åôáéñåßáò ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç óôç ëÞîç ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò åìöáíßæïíôáé óôïí áêüëïõèï ðßíáêá:
ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 2.115,00

ÁãïñÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 21.351,92
ÁðáéôÞóåéò 0,00

Õðï÷ñåþóåéò 0,00
ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé ìåëþí ôçò äéïßêçóçò 35.148,92

ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò 0,00
Õðï÷ñåþóåéò ðñïò äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò 0,00
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MEVACO Μεταλλουργική    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ 

Τα παρατιθέμενα 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  

 

Ετήσιο Δελτίο 2007 
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ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

31.03.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 23.793.125,52 23.123.523,39 23.275.466,83 22.710.487,77
AðïèÝìáôá 3.126.589,84 2.183.477,27 2.333.567,03 1.522.285,37
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 9.222.370,73 8.171.038,47 6.406.404,76 5.582.293,24
ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 4.702.252,13 4.438.111,35 4.294.079,89 4.216.681,05−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 40.844.338,22 37.916.150,48 36.309.518,51 34.031.747,43=============== =============== =============== ===============
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Máêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 4.144.989,78 4.065.029,35 4.106.375,20 4.027.294,76
Bñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 1.999.011,38 1.766.606,35 110.496,52 116.360,50
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 8.118.151,99 6.284.430,56 5.837.442,07 4.312.651,48−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 14.262.153,15 12.116.066,26 10.054.313,79 8.456.306,74−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò 20.061.560,10 19.316.571,99 19.955.204,72 19.275.440,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò èÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñßáò (â) 26.361.560,10 25.616.571,99 26.255.204,72 25.575.440,69
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (ã) 220.624,97 183.512,23 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (ä) = (â) + (ã) 26.582.185,07 25.800.084,22 26.255.204,72 25.575.440,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (å) = (á) + (ä) 40.844.338,22 37.916.150,48 36.309.518,51 34.031.747,43=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-31.03.2007 1.01-31.03.2006 1.01-31.03.2007 1.01-31.03.2006

Κύκλος εργασιών 5.881.835,94 6.178.234,59 4.582.086,16 5.659.393,60
MéêôÜ êÝñäç / (ζηµιές) 1.478.259,36 1.702.967,44 1.220.973,41 1.639.822,19
KÝñäç / (ζηµιές) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí,
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí & áðïóâÝóåùí 1.470.497,33 1.517.997,13 1.232.212,72 1.478.874,84
ÊÝñäç / (ζηµιές) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí
êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 1.095.746,82 1.255.658,86 917.944,07 1.230.804,96
ÊÝñäç / (ζηµιές) ðñï öüñùí 1.061.947,38 1.224.825,55 917.139,61 1.224.236,99
Ìåßïí öüñïé (279.846,53) (369.340,99) (237.375,58) (368.604,54)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 782.100,85 855.484,56 679.764,03 855.632,45
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από
διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 (19.195,62) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β) 782.100,85 836.288,94 679.764,03 855.632,45=============== =============== =============== ===============
KáôáíÝìïíôáé óå:
Ìåôü÷ïõò Åôáéñßáò 744.988,11 845.796,40 679.764,03 855.632,45
Ìåôü÷ïõò Ìåéïøçößáò 37.112,74 (9.507,46) 0,00 0,00
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - 
βασικά (σε ~) 0,07 0,08 0,06 0,08

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1.01-31.03.2007 1.01-31.03.2006 1.01-31.03.2007 1.01-31.03.2006

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
ÊÝñäç ðñï öüñùí 1.061.947,38 1.224.825,55 917.139,61 1.224.236,99
ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 374.750,51 262.338,27 314.268,65 248.069,88
ÐñïâëÝøåéò 4.978,87 80.496,97 4.318,60 80.496,97
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç êáé æçìéÝò)
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (74.296,21) (24.722,90) (74.861,31) (24.495,27)
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 33.799,44 29.588,25 804,46 6.567,97
Κέρδη προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας 0,00 (18.209,92) 0,00 0,00
ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò
ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé
ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí (943.112,58) (452.025,27) (811.281,66) (300.417,38)
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí (1.336.050,64) (2.343.141,93) (1.059.870,47) (2.530.003,56)
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí ðëçí ôñáðåæþí 1.081.842,79 1.611.043,63 771.300,70 1.521.760,05
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáβεâëçìÝíá (42.980,19) (32.336,75) (9.985,21) (8.071,41)
KáôáâåâëçìÝíïé öüñïé 0,00 (3.997,02) 0,00 (3.997,02)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / (Åêñïþí) áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 160.879,37 333.858,88 51.833,37 214.147,22−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
AãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí ðåñéïõó. óôïé÷åßùí (377.267,73) (740.801,82) (202.697,71) (702.291,81)
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí
êáé Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí 14.900,00 12.800,00 6.000,00 12.800,00
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (1.050,00) 0,00 (1.050,00) 0,00
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 9.180,75 2.748,50 9.180,75 1.503,44−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / (Åêñïþí) áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) (354.236,98) (725.253,32) (188.566,96) (687.988,37)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
XñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 1.383.500,00 1.063.800,00 0,00 400.000,00
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí (1.177.575,35) (725.635,95) (32.344,36) (47.661,72)
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá (240,69) (77,60) (240,69) (77,60)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / (Åêñïþí) áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) 205.683,96 338.086,45 (32.585,05) 352.260,68−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìεéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) 12.326,35 (53.307,99) (169.318,64) (121.580,47)
TáìεéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÔáìεéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 1.765.328,15 745.620,35 1.425.420,37 423.497,24=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(01.01.2007 êáé 01.01.2006 áíôßóôïé÷á) 25.800.084,22 23.515.981,85 25.575.440,69 23.080.671,11
ÊÝñäç / (ζηµιές) περιόδου, µετά από φόρους 782.100,85 836.288,94 679.764,03 855.632,45
Êáèáñü åéóüäçìá êáôá÷ùñçìÝíï
áðåõèåßáò óôçí êáèáñÞ èÝóç 0,00 223,78 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31.03.2007 êáé 31.03.2006 áíôßóôïé÷á) 26.582.185,07 24.352.494,57 26.255.204,72 23.936.303,56=============== =============== =============== ===============

EÄÑÁ: Θέση Πράρι - Μουστάκι Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò - ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007
(Σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ΚΑΙ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E και του Οµίλου της . Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί
σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η 
έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονοµικές Καταστάσεις: www.mevaco.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων: 21/5/2007

MEVACO A.E.
METAËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες του Οµίλου που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις την 31/3/2007, µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους, τις διευθύνσεις τους, τη µέθοδο ενοποίησης, την σχέση συµµετοχής και τις ανέλεγκτες φορολογι-
κές χρήσεις είναι:

Åðùíõìßá Åäñá Ðïóïóôü ÌÝèïäïò Ó÷Ýóç Συµµετοχής ÁíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ∆ήµος Ασπροπύργου - Ασπρόπυργος Αττικής - Ελλάδα Μητρική ÏëéêÞ ÅíóùìÜôùóç Μητρική 2006
Ìevaco Bïñåßïõ ÅëëÜäïò ÁÂÅÅ ∆ήµος Καλλιθέας - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα 67% ÏëéêÞ ÅíóùìÜôùóç Άìåóç 2003-2006

Σηµειώνεται ότι στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2007- 31.3.2007 δεν ενσωµατώθηκε η πρώην θυγατρική Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία « MEVATAΝCO ELECTRONICS ΑΤΕΒΕ»,η οποία είχε ενσωµατωθεί στις
οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης  χρήσεως (2006) . Η µη ενσωµάτωση οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία λύθηκε  και έχει τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και ειδικότερα µε την µε αριθµό πρω-
τοκόλλου  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 καθολικής 'Eκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της εν λόγω εταιρίας µε την οποία αποφασίσθηκε η λύση της και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση και συνακόλουθα έπαψε να ενοποιείται απο 30.9.2006. Σηµειώνεται ότι η εκκαθάριση δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.

2. Για την κατάρτιση των ανωτέρω Eνδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου της 31.12.2006.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και της θυγατρικής της που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση.
4. ∆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.
5. Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 31/3/2007 ήταν: Όµιλος άτοµα  208, Εταιρία άτοµα 167, ενώ την 31/3/2006 ήταν: Όµιλος άτοµα  208, Εταιρία άτοµα 180.
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2007 έως 31/3/2007 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 ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη έχουν ως εξής:
¼ìéëïò Åôáéñßá

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00~ 12.631,42~
β) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 0,00~ 8.285,00~
γ) Απαιτήσεις 0,00~ 11.645,86~
δ) Υποχρεώσεις 0,00~ 0,00~
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 131.806,11~ 131.806,11~

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 48.703,43~ 48.703,43~

7. Οι επενδύσεις Α' τριµήνου 2007 ανήλθαν σε: Όµιλος 1.057.767,73 ~ Εταιρία 883.197,71 ~
8. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρίας κατά κατηγορία του Κλάδου Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 2003 (ΣΤΑΚΟ∆ ’03) την 31.3.2007 είναι:

¼ìéëïò Åôáéñßá
ÊÙÄ. 287.9 ÊáôáóêåõÞ Üëëùí ìåôáëëéêþí ðñïúüíôùí ì.á.ê. 4.095.958,07 ~ 4.051.284,58 ~
ÊÙÄ. 297.1 ÊáôáóêåõÞ çëåêôñéêþí ïéêéáêþí óõóêåõþí 1.216.914,23 ~ ---- ~
ÊÙÄ. 282.2 ÊáôáóêåõÞ óùìÜôùí êáé ëåâÞôùí êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò 194.764,86 ~ 206.758,36 ~
ÊÙÄ. 281.1 ÊáôáóêåõÞ ìåôáëëéêþí óêåëåôþí êáé ìåñþí ìåôáëëéêþí óêåëåôþí 121.419,21 ~ 121.419,21 ~
ÊÙÄ. 285.2 ÃåíéêÝò ìç÷áíïëïãéêÝò åñãáóßåò 118.884,54 ~ 118.884,54 ~
ÊÙÄ. 519.0 Ëïéðü ÷ïíäñéêü åìðüñéï 68.009,53 ~ 24.809,67 ~
ÊÙÄ. 515.7 ×ïíäñéêü åìðüñéï áðïññéììÜôùí êáé õðïëåéììÜôùí 65.885,50 ~ 58.929,80 ~------------------------------------- ---------------------------------------

5.881.835,94 ~ 4.582.086,16 ~================= ==================

Áóðñüðõñãïò, 21 Μα>ου 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 896919ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.
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ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

30.6.2007 31.12.2006 30.6.2007 31.12.2006
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 24.257.687,42 23.123.523,39 23.561.969,42 22.710.487,77
Αποθέµατα 3.017.589,33 2.183.477,27 2.210.812,27 1.522.285,37
Απαιτήσεις από πελάτες 10.381.383,37 8.171.038,47 7.173.365,39 5.582.293,24
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4.939.055,08 4.438.111,35 4.620.662,86 4.216.681,05−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.595.715,20 37.916.150,48 37.566.809,94 34.031.747,43=============== =============== =============== ===============
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.884.014,32 4.065.029,35 4.784.056,39 4.027.294,76
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.997.728,00 1.766.606,35 145.220,45 116.360,50
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.885.719,48 6.284.430,56 7.245.996,09 4.312.651,48−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 16.767.461,80 12.116.066,26 12.175.272,93 8.456.306,74−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 19.272.104,47 19.316.571,99 19.091.537,01 19.275.440,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 25.572.104,47 25.616.571,99 25.391.537,01 25.575.440,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 256.148,93 183.512,23 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης  (δ) = (β) + (γ) 25.828.253,40 25.800.084,22 25.391.537,01 25.575.440,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (ε) = (α) + (δ) 42.595.715,20 37.916.150,48 37.566.809,94 34.031.747,43=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2007 ÌÅ×ÑÉ 30 IOYNIOY 2007 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ

1.01-30.6.2007 1.01-30.6.2006 1.04-30.6.2007 1.04-30.6.2006

Κύκλος εργασιών 12.315.378,36 13.951.274,28 6.433.542,42 7.773.039,69 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.003.710,50 3.970.627,72 1.525.451,13 2.267.660,29 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 2.835.959,05 3.400.427,11 1.365.461,72 1.882.429,98 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.143.996,34 2.842.699,77 1.048.249,52 1.587.040,91 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 2.078.901,21 2.781.511,31 1.016.953,83 1.556.685,76 
Μείον φόροι (565.098,46) (873.517,10) (285.251,94) (504.176,11)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 1.513.802,75 1.907.994,21 731.701,89 1.052.509,65 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από
διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 (35.778,87) 0,00 (16.583,25)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) 1.513.802,75 1.872.215,34 731.701,89 1.035.926,40=============== =============== =============== =============== 
Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας 1.425.532,48 1.858.218,66 680.544,37 1.012.422,26 
Μετόχους Μειοψηφίας 88.270,27 13.996,68 51.157,52 23.504,14 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - âáóéêÜ (óå ~) 0,14 0,18 0,06 0,10

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-30.06.2007 1.01-30.06.2006 1.04-30.06.2007 1.04-30.06.2006
Κύκλος εργασιών 9.419.554,23 12.407.404,05 4.837.468,07 6.748.010,45 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.381.857,72 3.712.495,94 1.160.884,31 2.072.670,75 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 2.325.333,29 3.209.275,76 1.093.120,57 1.730.400,92 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.691.180,26 2.683.946,59 773.236,19 1.453.141,63 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 1.728.709,79 2.669.362,38 811.570,18 1.445.125,39 
Μείον φόροι (442.613,47) (856.753,54) (205.237,90) (488.149,00)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 1.286.096,32 1.812.608,84 606.332,28 956.976,39 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από
διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) 1.286.096,32 1.812.608,84 606.332,28 956.976,39 
Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας 1.286.096,32 1.812.608,84 606.332,28 956.976,39
Μετόχους Μειοψηφίας -- -- -- --
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - âáóéêÜ (óå ~) 0,12 0,17 0,06 0,09

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌEÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2007 ÌÅ×ÑÉ 30 IOYNIOY 2007(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-30.6.2007 1.01-30.6.2006 1.01-30.6.2007 1.01-30.6.2006

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:

Κέρδη προ φόρων 2.078.901,21 2.781.511,31 1.728.709,79 2.669.362,38 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 691.962,71 557.727,34 634.153,03 525.329,17 
Προβλέψεις 70.577,74 253.074,83 8.637,20 253.074,83 
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (127.995,64) (91.558,78) (131.017,23) (91.083,78)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 65.095,13 58.409,98 (5.788,65) 14.613,56 
Κέρδη προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας 0,00 (19.400,53) 0,00 0,00 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
µε λειτουργικές δραστηριότητες:  
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (834.112,07) (262.014,36) (688.526,90) (90.609,16)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.135.977,66) (3.159.534,73) (1.518.087,31) (2.878.702,96)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.489.422,12 2.113.583,06 1.046.263,37 1.650.672,16 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (93.388,03) (70.683,92) (22.504,25) (21.657,50)
Καταβεβληµένοι φόροι (3.997,02) (49.493,44) (3.997,02) (14.997,02)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.200.488,49 2.111.620,76 1.047.842,03 2.016.001,68 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άFλων παγίων στοιχείων (1.301.279,77) (1.556.001,47) (946.766,13) (1.387.243,84)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
και άFλων παγίων στοιχείων 46.530,00 17.300,00 35.530,00 12.800,00 
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (1.050,00) 0,00 (1.050,00) 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 28.292,90 12.273,94 28.292,90 7.043,94
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 31.740,88 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.227.506,87) (1.526.427,53) (852.252,35) (1.367.399,90)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.038.000,00 1.973.800,00 500.000,00 600.000,00
Εξοφλήσεις δανείων (2.389.250,87) (1.693.515,79) (53.512,57) (461.720,71)
Μερίσµατα πληρωθέντα (11.679,98) (9.976,52) (11.679,98) (9.976,52)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 637.069,15 270.307,69 434.807,45 128.302,77−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 610.050,77 855.500,92 630.397,13 776.904,55
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.753.001,80 798.928,34 1.594.739,01 545.077,71 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.363.052,57 1.654.429,26 2.225.136,14 1.321.982,26=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2007 ÌÅ×ÑÉ 30 IOYNIOY 2007 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

30.6.2007 30.6.2006 30.6.2007 30.6.2006

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου

(01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 25.800.084,22 23.515.981,85 25.575.440,69 23.080.671,11

Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους 1.513.802,75 1.872.215,34 1.286.096,32 1.812.608,84

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (1.485.633,57) (882.000,00) (1.470.000,00) (735.000,00)

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας

στην καθαρή θέση 0,00 223,78 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου

(30.06.2007 και 30.06.2006 αντίστοιχα) 25.828.253,40 24.506.420,97 25.391.537,01 24.158.279,95=============== =============== =============== ===============

EÄÑÁ: Θέση Πράρι - Μουστάκι Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò - ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÁÐO 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2007 ÅÙÓ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ 2007 (óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç 2/396/31.8.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ KAI ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E και του Οµίλου της. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της,www.mevaco.gr, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

MEVACO A.E.
METAËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες του Οµίλου που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις την 30/6/2007, µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους, τις διευθύνσεις τους, τη µέθοδο ενοποίησης, την σχέση συµµετοχής και τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις είναι:
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

Σηµειώνεται ότι στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2007- 30.6.2007 δεν ενσωµατώθηκε η πρώην θυγατρική Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «MEVATAΝCO ELECTRONICS ΑΤΕΒΕ»,η οποία είχε ενσωµατωθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης  χρήσεως (2006) . Η µη ενσωµάτωση οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία λύθηκε  και έχει τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και ειδικότερα 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 καθολικής 'Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εν λόγω εταιρίας µε την οποία αποφασίσθηκε η λύση
της και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση και συνακόλουθα έπαψε να ενοποιείται απο 30.9.2006. Σηµειώνεται ότι στο στάδιο της εκκαθάρισης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

2. Για την κατάρτιση των ανωτέρω Eνδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου της 31.12.2006.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και της θυγατρικής της που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση
4. ∆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.
5. Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30/6/2007 ήταν : Όµιλος άτοµα  211, Εταιρία άτοµα 166 , ενώ την 30/6/2006 ήταν :Όµιλος άτοµα  210, Εταιρία άτοµα 178.
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2007 έως 30/6/2007 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 ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη έχουν ως εξής:
Όµιλος Εταιρία

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 ~ 19.406,72 ~
β) Αγορές αγαθών , υπηρεσιών και παγίων 0,00 ~ 8.915,00 ~
γ) Απαιτήσεις 0,00 ~ 19.708,46 ~
δ) Υποχρεώσεις 0,00 ~ 749,70 ~
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 311.484,31 ~ 310.512,21 ~
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 1.765,61 ~ 408,81 ~
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 145.723,47 ~ 145.723,47 ~
η) Έσοδα από µερίσµατα 0,00 ~ 31.740,88 ~

7. Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων Α΄ Εξαµήνου 2007 ανήλθαν σε : Όµιλος 1.889.603,77 ~. Εταιρία 1.535.090,13 ~.
8. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρίας κατά κατηγορία του Κλάδου Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 2003 (ΣΤΑΚΟ∆ ’03) την 30.6.2007 είναι: 

¼ìéëïò Åôáéñßá
ÊÙÄ. 287.9 ÊáôáóêåõÞ Üëëùí ìåôáëëéêþí ðñïúüíôùí ì.á.ê. 8.361.903,11 ~ 8.260.206,03 ~
ÊÙÄ. 297.1 ÊáôáóêåõÞ çëåêôñéêþí ïéêéáêþí óõóêåõþí                                                                                  2.692.539,52 ~ 0,00 ~
ÊÙÄ. 282.2 ÊáôáóêåõÞ óùìÜôùí êáé ëåâÞôùí êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò               409.970,19 ~ 427.658,69 ~
ÊÙÄ. 281.1 ÊáôáóêåõÞ ìåôáëëéêþí óêåëåôþí êáé ìåñþí ìåôáëëéêþí óêåëåôþí              330.467,36 ~ 330.467,36 ~
ÊÙÄ. 285.2 ÃåíéêÝò ìç÷áíïëïãéêÝò åñãáóßåò                                                                         221.778,62 ~ 222.254,42 ~
ÊÙÄ. 519.0 Ëïéðü ÷ïíäñéêü åìðüñéï 157.344,86 ~ 40.565,23 ~
ÊÙÄ. 515.7 ×ïíäñéêü åìðüñéï áðïññéììÜôùí êáé õðïëåéììÜôùí 141.374,70 ~ 138.402,50 ~−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−

12.315.378,36 ~ 9.419.554,23 ~================= ==================
Áóðñüðõñãïò, 27 Αυγούστου 2007

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ
ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÄÅËÅÍÄÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ

Á.Ä.Ô. AE 045313 Á.Ä.Ô. AB 634296 Á.Ä.Ô. É 896919
ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

∆ιεύθυνση της Έδρας : Θέση Πράρι - Μουστάκι 193 00 Ασπρόπυργος
Ηµεροµηνία Σύστασης: 1 ∆εκεµβρίου 1993
Aριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 30029/06/B/93/12
Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, 

∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Πρόεδρος , ∆ελένδας Σπυρίδων,  Αντιπρόεδρος και

∆ιευθύνων Σύµβουλος, Κωστοπούλου Βασιλική, Μπρούτζος Εµµανουήλ, 
Ρούσσος Αντώνιος, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Μπαριταντωνάκης Εµµανουήλ.

Τύπος των Οικονοµικών Καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) Ενδιάµεσες Α' εξαµήνου 2007
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των εξαµηνιαίων περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων: 27/8/2007
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Θεόδωρος N.Παπαηλιού Α.Μ ΣΟΕΛ 16641
Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας όπου έχουν
καταχωρηθεί οι Οικονοµικές Καταστάσεις: www.mevaco.gr
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ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

30.9.2007 31.12.2006 30.9.2007 31.12.2006
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 23.979.244,82 23.123.523,39 23.282.254,73 22.710.487,77
Αποθέµατα 2.866.103,53 2.183.477,27 2.136.341,10 1.522.285,37
Απαιτήσεις από πελάτες 9.768.906,52 8.171.038,47 6.077.339,84 5.582.293,24
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4.065.694,43 4.438.111,35 3.888.955,75 4.216.681,05−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.679.949,30 37.916.150,48 35.384.891,42 34.031.747,43=============== =============== =============== ===============
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.332.352,61 4.065.029,35 5.293.514,45 4.027.294,76
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.463.081,95 1.766.606,35 247.097,98 116.360,50
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.785.553,10 6.284.430,56 4.228.611,76 4.312.651,48−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 14.580.987,66 12.116.066,26 9.769.224,19 8.456.306,74−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 19.528.529,32 19.316.571,99 19.315.667,23 19.275.440,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 25.828.529,32 25.616.571,99 25.615.667,23 25.575.440,69
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 270.432,32 183.512,23 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) 26.098.961,64 25.800.084,22 25.615.667,23 25.575.440,69−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 40.679.949,30 37.916.150,48 35.384.891,42 34.031.747,43=============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2007 ÌÅ×ÑÉ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ

1.01-30.9.2007 1.01-30.9.2006 1.07-30.9.2007 1.07-30.9.2006

Κύκλος εργασιών 17.445.365,45 19.331.837,33 5.129.987,09 5.380.563,05 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.916.548,12 5.338.427,32 912.837,62 1.367.799,60 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 3.638.706,44 4.632.904,69 802.747,39 1.232.477,58 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.585.844,27 3.772.571,78 441.847,93 929.872,01 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 2.452.996,31 3.677.439,76 374.095,10 895.928,45 
Μείον φόροι (668.485,32) (1.253.632,88) (103.386,86) (380.115,78)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 1.784.510,99 2.423.806,88 270.708,24 515.812,67 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 (37.348,05) 0,00 (1.569,18)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες 
και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) 1.784.510,99 2.386.458,83 270.708,24 514.243,49=============== =============== =============== ===============
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 1.681.957,33 2.355.915,65 256.424,85 497.696,99 
Μετόχους Μειοψηφίας 102.553,66 30.543,18 14.283,39 16.546,50 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ~ ) 0,16 0,22 0,02 0,05

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-30.09.2007 1.01-30.09.2006 1.07-30.09.2007 1.07-30.09.2006
Κύκλος εργασιών 13.116.988,24 16.878.316,56 3.697.434,01 4.470.912,51 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.115.850,12 4.895.975,88 733.992,40 1.183.479,94 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 3.012.917,76 4.289.717,76 687.584,47 1.080.442,00 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.049.531,93 3.482.225,84 358.351,67 798.279,25 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 2.057.871,41 3.617.755,86 329.161,62 948.393,48 
Μείον φόροι (547.644,87) (1.188.222,84) (105.031,40) (331.469,30)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 1.510.226,54 2.429.533,02 224.130,22 616.924,18 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες 
και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) 1.510.226,54 2.429.533,02 224.130,22 616.924,18=============== =============== =============== ===============
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 1.510.226,54 2.429.533,02 224.130,22 616.924,18 
Μετόχους Μειοψηφίας ---- ---- ---- ----
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ~ ) 0,14 0,23 0,02 0,06

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌEÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2007 ÌÅ×ÑÉ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

1.01-30.9.2007 1.01-30.9.2006 1.01-30.9.2007 1.01-30.9.2006

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:

Κέρδη προ φόρων 2.452.996,31 3.677.439,76 2.057.871,41 3.617.755,86 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.052.862,17 860.332,91 963.385,83 807.491,92 
Προβλέψεις 105.124,09 356.579,01 81.390,62 356.579,01 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (202.716,45) 10.934,19 (204.748,04) (141.639,27)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 132.847,96 160.041,65 23.401,40 10.835,86 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (682.626,27) 113.729,55 (614.055,73) 269.113,00 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.539.895,17) (1.740.244,54) (393.126,09) (1.003.544,10)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (653.960,54) 112.263,04 (1.113.307,50) (620.925,30)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (168.222,18) (115.176,64) (58.775,62) (35.092,43)
Καταβεβληµένοι φόροι (3.997,02) (115.635,04) (3.997,02) (47.041,02)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 492.412,90 3.320.263,89 738.039,26 3.213.533,53−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και ά=λων παγίων στοιχείων (806.960,63) (1.371.763,69) (419.508,24) (1.173.023,45)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και ά=λων παγίων στοιχείων 46.530,00 59.300,00 35.530,00 53.800,00 
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (1.050,00) 0,00 (1.050,00) 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 35.374,22 20.044,62 35.374,22 17.622,45
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 31.740,88 153.000,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (726.106,41) (1.292.419,07) (317.913,14) (948.601,00)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.154.705,68 2.673.600,00 1.200.000,00 600.000,00
Εξοφλήσεις δανείων (3.478.767,68) (2.395.080,13) (89.800,12) (689.238,36)
Μερίσµατα πληρωθέντα (1.494.274,99) (741.061,17) (1.478.641,42) (741.061,17)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 181.663,01 (462.541,30) (368.441,54) (830.299,53)−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (52.030,50) 1.565.303,52 51.684,58 1.434.633,00

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

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 (210.713,54) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.700.971,30 2.153.518,32 1.646.423,59 1.979.710,71 =============== =============== =============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2007 ÌÅ×ÑÉ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ

30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9.2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 
(01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 25.800.084,22 23.515.981,85 25.575.440,69 23.080.671,11
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους 1.784.510,99 2.386.458,83 1.510.226,54 2.429.533,02
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (1.485.633,57) (882.000,00) (1.470.000,00) (735.000,00)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απευθείας στην καθαρή θέση 0,00 223,78 0,00 0,00
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων από 
διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 (15.184,87) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου 
(30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα) 26.098.961,64 25.005.479,59 25.615.667,23 24.775.204,13=============== =============== =============== ===============

EÄÑÁ: Θέση Πράρι - Μουστάκι Áóðñüðõñãïò ÁôôéêÞò - ÁÑ. ÌÇÔÑ. Á.Å. 30029/06/Â/93/12
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÁÐO 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2007 ÅÙÓ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç 2/396/31.8.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

MEVACO ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ KAI ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E και του Οµίλου της. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση
επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

MEVACO A.E.
METAËËÏÕÑÃÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες του Οµίλου που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις την 30/9/2007, µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους, τις διευθύνσεις τους, τη µέθοδο ενοποίησης, την σχέση συµµετοχής και τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις είναι:
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

Σηµειώνεται ότι στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.-30.9.2007 δεν ενσωµατώθηκε, ούτε συµπεριλήφθηκε η πρώην θυγατρική εταιρία «MEVATANCO ELECTRONICS ΑΤΕΒΕ», η οποία είχε συµπεριληφθεί ως διακοπείσα δραστηριότητα στις
Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης (1.1-30.9.2006). Η µη ενσωµάτωση οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία λύθηκε και τέθηκε υπό καθεστώς εκκαθάρισης µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 4054/13.9.2006
απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής /∆ιεύθυνση Εµπορίου και Τουρισµού/Τµήµα ΑΕ, µε την οποία καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ η από 22 Αυγούστου 2006 οµόφωνη απόφαση της καθολικής Έκτακτης ΓΣ των µετόχων της περί λύσεως αυτής και θέσεως
της υπό εκκαθάριση. Επίσης σηµειώνεται ότι το στάδιο της εκκαθάρισης της εν λόγω εταιρίας ολοκληρώθηκε και ήδη δυνάµει της µε αριθµό πρωτοκόλλου 5019/23.10.2007 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής /∆ιεύθυνση Εµπορίου και Τουρισµού /
Τµήµα ΑΕ, καταχωρήθηκε η διαγραφή της από το ΜΑΕ και συνακόλουθα αυτή έπαυσε να υφίσταται.

2. Για την κατάρτιση των ανωτέρω Eνδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου της 31.12.2006.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και της θυγατρικής της που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση.
4. ∆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.
5. Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30/9/2007 ήταν: Όµιλος άτοµα 208, Εταιρία άτοµα 162, ενώ την 30/9/2006 ήταν :Όµιλος άτοµα 207, Εταιρία άτοµα 174.
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2007 έως 30/9/2007 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 ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη έχουν ως εξής:
Όµιλος Εταιρία

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 ~ 20.038,72 ~
β) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 0,00 ~ 8.915,00 ~
γ) Απαιτήσεις 0,00 ~ 18.913,54 ~
δ) Υποχρεώσεις 0,00 ~ 0,00 ~
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 456.510,38 ~ 455.538,28 ~
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 2.072,21 ~ 715,41 ~
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 57.005,18 ~ 57.005,18 ~
η) Έσοδα από µερίσµατα 0,00 ~ 31.740,88 ~

7. Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων περιόδου 1/1/2007 έως 30/9/2007 ανήλθαν σε: Όµιλος 1.972.060,63 ~. Εταιρία 1.584.608,24 ~.
8. Η Τακτική Γενική Συνελευση των Μετόχων της θυγατρικής MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, κατά την συνεδρίασή της στις 30.6.2007 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 240.000,00 µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων µετοχών,

προκειµένου µέσω της αυξήσεως αυτής να καλυφθεί η ιδία συµµετοχή της ως άνω θυγατρικής εταιρίας σε επενδυτικό σχέδιο ενταχθέν στην δράση 2.5.3 του ΥΠΑΝ, δυνάµει της µε αριθµό 17099/∆ΒΕ1932/7/08/2006 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, συνολικού
προ=πολογισµού Ευρώ  910.000,00. Η καταβολή του ποσού της ως άνω αυξήσεως πραγµατοποιήθηκε εντός του µηνός Οκτωβρίου 2007.

Áóðñüðõñãïò, 23 Νοεµβρίου 2007
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÄÅËÅÍÄÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÑÏÕÓÓÏÓ
Á.Ä.Ô. AE 045313 Á.Ä.Ô. AB 634296 Á.Ä.Ô. É 896919

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ενιαµηνιαίων περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων : 23/11/2007
∆ιεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονοµικές Καταστάσεις: www.mevaco.gr
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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   

 

Ετήσιο Δελτίο 2007 
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