ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEVACO
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ 30029/06/Β/93/12 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους κ.κ.
Μετόχους της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Ανώνυµης Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία σε
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15 Ιουνίου 2001 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα
γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής στην Θέση Πράρι –Μουστάκι , για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/131/12/2000 µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε
ευθύνη για την χρήση 2000.
3. Λήψη απόφασης περί του τρόπου διάθεσης και διανοµής κερδών χρήσης 2000 και παροχή προς
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2001 και καθορισµός της αµοιβής τους.
5. Έγκριση καταβληθέντων στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και προέγκριση
συµβάσεων και αµοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 1/7/2001 έως
30/6/2002 κατά τα άρθρα 23α και 24 του ΚΝ 2190/1920.
6. Παροχή άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920 σε µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου , ∆ιευθυντές και Γενικούς ∆ιευθυντές για την συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά
Συµβούλια εταιριών που επιδιώκουν οµοίους , συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς.
7. Λήψη απόφασης τροποποίησης διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων
µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε µε την από
1/3/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας σε σχέση µε τις δεσµεύσεις
που αναγράφονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση αυτή , σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωµα να
µετάσχουν και ψηφίσουν είτε µε αντιπρόσωπο, όλοι οι µέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον µίας (1)
µετοχής.
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν
να καταθέσουν στο ταµείο της Εταιρίας (Θέση Πράρι – Μουστάκι- Ασπρόπυργος), τουλάχιστον 5
(πέντε) ολόκληρες ηµέρες πριν την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα:
• Όσοι από τους µετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιηµένων µετόχων) έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή
Χρηµατιστηριακή) στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσµεύσουν τις µετοχές τους µέσω του
χειριστή τους και να προσκοµίσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση ∆έσµευσης
Μετοχών για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών, µαζί µε τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
• Όσοι από τους µετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιηµένων µετόχων) δεν έχουν Χειριστή, αλλά
είναι εγγεγραµµένοι στον ειδικό λογαριασµό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, θα
πρέπει να δεσµεύσουν τις µετοχές τους µε σχετική δήλωση απ’ ευθείας στο Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών και να προσκοµίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω βεβαίωση µαζί µε τα
τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Ασπρόπυργος 14 Μαΐου 2001
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2000 – 31/12/2000

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι ,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε σας
ευχαριστεί για την παρουσία σας και σας καλωσορίζει στην ετήσια Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της εταιρείας .
Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουµε την δραστηριότητα
της εταιρείας για την περίοδο από 01 / 01 / 2000 έως 31 / 12 / 2000.
Η εταιρεία µας MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσει ότι και κατά το έτος 2000 συνέχισε τη σταθερή της ανάπτυξη διατηρώντας την
ηγετική της θέση στον κλάδο της παραγωγής µεταλλικών εξαρτηµάτων και προϊόντων καθώς και
µεταλλικών κατασκευών ακριβείας.
Η MEVACO αντιµετωπίζει τις προκλήσεις της αγοράς σαν ευκαιρίες προσαρµογής και ανάπτυξης.
Η µέχρι σήµερα πορεία της εταιρείας και τα οικονοµικά αποτελέσµατα αυτής µας δίνουν την
βεβαιότητα να αισιοδοξούµε για πιο σίγουρο µέλλον .
Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
Το 2000 υπήρξε εξίσου σηµαντική χρονιά για την πορεία της εταιρείας αν όχι σηµαντικότερη από
το 1999. Η σταθερή διεύρυνση όλων των µεγεθών της εταιρείας συνοδεύτηκε από την
αναδιάρθρωση των δοµών της και την δηµιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας που θα βοηθήσει
σηµαντικά την ανάπτυξη για τις επόµενες χρονιές.
Τα κυριότερα γεγονότα που χαρακτήρισαν την χρήση του 2000 ήταν :
•

Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 2,3 δις.

•

Έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου .

•

Κατασκευή νέων αποθηκών λαµαρίνας.

•

Ανάπτυξη νέου µηχανογραφικού συστήµατος.

•

Αγορά οµόρου οικοπέδου.

•

Συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού

•

Παραγωγή µερών οπλικών συστηµάτων.

•

Έκδοση νέων διαφηµιστικών εντύπων.

Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 2,3 δίς
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 14/7/2000 η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η
οποία ενίσχυσε σηµαντικά τα ίδια κεφάλαια της , επιβεβαίωσε την εµπιστοσύνη των µετόχων και
επέτρεψε στην εταιρεία την χρηµατοδότηση των περαιτέρω επενδυτικών σχεδίων της.

Έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου
Μεταφέρθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί το τµήµα σιδηρών κατασκευών της εταιρείας, στο νέο
κτίριο συνολικής επιφάνειας 5676,80τ.µ.
Η λειτουργία του τµήµατος σιδηρών κατασκευών στους νέους χώρους είχε τα εξής ευνοϊκά
αποτελέσµατα :
α) Ισχυροποίησε τις συνεργασίες µε τις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και κοινοπραξίες
(ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ –ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ – κ.α) τις οποίες τροφοδοτεί σταθερά
µε σιδηρές κατασκευές για τις υπόγειες σήραγγες, τους σταθµούς διοδίων κ.λ.π. και δηµιούργησε
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εργασιών στον κλάδο αυτό.
β) Ελευθέρωσε σηµαντικό χώρο για τις λοιπές δραστηριότητες .

Κατασκευή νέων αποθηκών λαµαρίνας
Κατασκευάστηκε και λειτουργεί από τις αρχές του 2001, νέος "έξυπνος" αποθηκευτικός χώρος
λαµαρίνας µε δυνατότητα κάθ’ ύψος αποθήκευσης και εύκολης µηχανογραφικής παρακολούθησης
των αποθεµάτων. Έτσι απελευθερώθηκε ωφέλιµος χώρος για τις υπόλοιπες δραστηριότητες και
επετεύχθη ταχύτερη διακίνηση και καλύτερη παρακολούθηση της βασικότερης πρώτης ύλης της
εταιρείας που είναι η λαµαρίνα.

Ανάπτυξη νέου µηχανογραφικού συστήµατος.
Ανατέθηκε στη εταιρεία ΒΜS και ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη νέου µηχανογραφικού συστήµατος
το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή τους πρώτους µήνες του 2001. Το νέο µηχανογραφικό σύστηµα
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την σύνδεση των διαφόρων υπηρεσιών µεταξύ τους µε δίκτυο
(τεχνικές υπηρεσίες – οικονοµικές υπηρεσίες – υπηρεσίες παραγωγής – ποιοτικός έλεγχος –
αποθήκη πρώτων υλών και ετοίµων). Τα πλεονεκτήµατα που θα προκύψουν από το νέο
µηχανογραφικό σύστηµα είναι προφανή.

Αγορά οµόρου οικοπέδου
Η εταιρεία προέβη σε αγορά οµόρου οικοπεδικής εκτάσεως 7,5 στρεµµάτων στην ΒΙΠΕ
Ασπροπύργου. Έτσι η συνολική οικοπεδική έκταση της MEVACO ανέρχεται πλέον σε 71,5
στρέµµατα γεγονός που της εξασφαλίζει της προϋποθέσεις για την µελλοντική της ανάπτυξη.

Συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού
Η εταιρεία προέβη της απολύτως αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία της επενδύσεις σε
µηχανολογικό εξοπλισµό και ολοκλήρωσε την ερευνά της και την ανάθεση των πρώτων
παραγγελιών για νέους, σηµαντικής αξίας εξοπλισµούς , που θα υλοποιηθούν το 2001 και 2002.
Σηµαντικότερες από αυτές είναι :
α) Η αναβάθµιση του συγκροτήµατος ηλεκτροστατικής βαφής µε αποτέλεσµα τον διπλασιασµό της
παραγωγικής ικανότητας.
β) Η προµήθεια και εγκατάσταση CNC κουρµπαδόρου σιδήρων για την κάλυψη των αναγκών σε
κατασκευές υπογείων σηράγγων.

γ) Επέκταση της ισχύος του υπάρχοντος υποσταθµού από 400 σε 1200 ΚVA για κάλυψη των
αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Παραγωγή µερών οπλικών συστηµάτων
Άρχισε η παράδοση των πρώτων παρτίδων εξαρτηµάτων PATRIOT στην INTRACOM.
Ήδη ανατέθηκε στην εταιρεία από την INTRACOM η κατασκευή εξαρτηµάτων για τα ραντάρ των
νέων αντιαεροπορικών συστηµάτων εδάφους αέρος CROTALE.

Έκδοση νέων διαφηµιστικών εντύπων
Η εταιρεία προέβη στον σχεδιασµό και εκτύπωση νέων διαφηµιστικών εντύπων (prospectus) στην
Ελληνική και Αγγλική, τα οποία απεικονίζουν πλήρως την εταιρεία στη σηµερινή της µορφή
καθώς και τις τελευταίες κατασκευαστικές της δυνατότητες.

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας - Ανάλυση αποτελεσµάτων χρήσης
Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσης ανήλθε σε 2.187 εκατ. δρχ. έναντι των 1.788 εκατ. δρχ
.της προηγούµενης χρήσης , δηλαδή σηµείωσε αύξηση κατά 22,3 % . Τα καθαρά κέρδη της χρήσης
προ φόρων ανήλθαν σε 462 εκατ. δρχ. έναντι 454,5 εκατ. δρχ. της προηγούµενης χρήσης
σηµειώνοντας αύξηση κατά 1,65 % τα δε διανεµόµενα µερίσµατα αυξήθηκαν κατά 46,67% .
Τα Μικτά κέρδη ανήλθαν σε 772 εκατ. δρχ (αύξηση 16,09 % σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση ) µετά δε των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης και την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης
έρευνας – ανάπτυξης , διάθεσης και των χρηµατοπιστωτικών αποτελεσµάτων , τα ολικά καθαρά
κέρδη εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 490 εκατ. δρχ. έναντι 423 εκατ. δρχ. της προηγούµενης χρήσης.
Τα προ αποσβέσεων κέρδη ανήλθαν στα 779 εκατ. δρχ. έναντι 782 εκατ. δρχ. της προηγούµενης
χρήσης παρουσίασαν δηλαδή αύξηση των 7,9 % .
Οι συντελεστές µικτού κέρδους και καθαρού κέρδους προ φόρων παρέµειναν σε υψηλά
επίπεδα , και ανέρχονται σε 35,3 % και 21,12 % , προ αποσβέσεων δε ανέρχονται σε 45,13% και
35,62% αντίστοιχα.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η κλειόµενη χρήση της 31.12.2000 υπήρξε πολύ
κερδοφόρα και γενικά η πορεία της εταιρείας παρά πολύ ικανοποιητική .

ΕΤΗΣΙΟ

∆ΕΛΤΙΟ

1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο 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 επενδυτική δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα
και τις προοπτικές της Εταιρίας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ ».
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 5/204/14-112000 (ΦΕΚ 1487/6-12-2000) Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Π.∆ 348/1985.
Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι:
• Ο κ Κωστόπουλος ∆ηµήτριος του Αλεξίου, Πρόεδρος του ∆.Σ., κάτοικος Πεύκης, οδός
Ρήγα Φεραίου 8, Αθήνα.
• Ο κ. ∆ελένδας Σπυρίδων του Νικολάου, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος
Παπάγου, οδός Βλαχάβα 37, Αθήνα.
• Ο κ. Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου, Oικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρίας και Μέλος
του ∆.Σ., κάτοικος Άνω Πεύκης, οδός Μάρκου Μπότσαρη 30, Αθήνα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχοµένου του παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι :
• όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη, αληθή και
ακριβή,
• δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος
των στοιχείων ή πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο,
• σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα
µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση.
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Ο έλεγχος των χρήσεων 1998, 1999 και 2000
διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή κ. Ιωάννη Χρυσό (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ
12631),της εταιρείας ¨Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών¨ Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ. 8691.100.
Για τις ίδιες χρήσεις είχε εκλεγεί ως Αναπληρωµατικός Ελεγκτής Σεραφείµ Μακρής (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ 16311), της εταιρείας ¨Σ.Ο.Λ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών¨ Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ.
8691.100.
Βάσει της σχετικής νοµοθεσίας από Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές ελέγχονται οι Λογιστικές
Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης/ 06 και της 31ης/12 κάθε χρήσης καθώς και οι ετήσιες
Οικονοµικές Καταστάσεις που περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως, τον
Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα. Η οικονοµική χρήση για την εταιρία
διαρκεί ένα ηµερολογιακό έτος και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
Τα οικονοµικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα για το ηµερολογιακό έτος 2000 , ύστερα από έλεγχο,
κρίθηκαν ειλικρινή και ακριβή (τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα µαζί µε
τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις)
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι και την χρήση 1998.

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ Χ.Α.Α.

Κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσης η MEVACO προχώρησε στην αύξηση του Μετοχικού
της Κεφαλαίου κατά 360.000.000 ∆ρχ., µε την έκδοση:
! 2.070.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ, µε κεφαλαιοποίηση
µέρους της σχηµατισµένης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 207.000.000,
που διετέθησαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 3 (τρεις) νέες µετοχές για κάθε
10 (δέκα) παλαιές.
! 1.380.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ, µε καταβολή
µετρητών και τιµή έκδοσης 1.500 ∆ρχ. η κάθε µία, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών
µετόχων σε αναλογία 2 (δυο) νέες µετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές.
! 150.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ, µε καταβολή
µετρητών και τιµή έκδοσης 1.500 ∆ρχ. η κάθε µία, µε περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης
από τους παλαιούς µετόχους. Οι µετοχές αυτές διατέθηκαν σε επιλεγµένο στελεχιακό δυναµικό
της εταιρείας και συνεργάτες αυτής, σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το σύνολο των κοινών
ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε 10.500.000 µετοχές. Οι µετοχές αυτές
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Άξιων Αθηνών σε αυλή µορφή και µονάδα
διαπραγµάτευσης τίτλους 10 µετοχών.

3.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ Ίδρυσης 6521/ 1993, Α.Φ.Μ. 94419148) 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 και είχε ως αντικείµενο την κατασκευή αεριοφυλακίων αεροσυµπιεστών
και πάσης φύσεως µεταλλικών εξαρτηµάτων.
β) ∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΕΚΑΤ Ο.Ε., η οποία
λειτουργούσε από 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 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο MEVACO A.E. Η έδρα της Εταιρίας είναι στον
Ασπρόπυργο Αττικής στη θέση Πράρι - Μουστάκι (Λεωφ. ΝΑΤΟ), Τ.Κ. 193 00 και η διάρκειά
της ορίζεται πεντηκονταετής και συγκεκριµένα µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου του έτους δύο χιλιάδες
σαράντα τρία (2043).
Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της 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.
Προς επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρία δύναται :
α) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
β) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο σκοπό.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, εργοστάσια, εργαστήρια, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε τον ίδιο ή παρεµφερή
σκοπό.
Το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί από την ίδρυση της.
Σήµερα η MEVACO διαθέτει 71.693 τ.µ. βιοµηχανικών εκτάσεων µε πάνω από 12.581 τ.µ.
στεγασµένους βιοµηχανικούς χώρους υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό. Η Εταιρία διαθέτει
άδεια λειτουργίας για τις βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις. οι οποίες ανανεώθηκαν το 2001 και για
απεριόριστη χρονική διάρκεια (Αρ. Αδείας: 4126/Φ.14 ΑΣΠΡ 3608, Αρχή: Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής, ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικού και Ορυκτού Πλούτου). Η εταιρεία
προχώρησε στην κατασκευή, στα τέλη του 1999, του νέου εργοστασίου (Αρ.Αδείας 238/18.6.99),
επιφανείας 6.503,8 τ.µ. στο οποίο και έχει ήδη επεκτείνει την παραγωγική της δραστηριότητα. Στο
δεύτερο εξάµηνο του 2000 ξεκίνησε και έχει ολοκληρωθεί εντός του 2001 η κατασκευή αποθήκης
λαµαρίνας έκτασης 470 τ.µ. Η MEVACO αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες και ταχύτερα
αναπτυσσόµενες εταιρείες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα της Βιοµηχανικής Υπεργολαβίας, ενώ
σε εξέλιξη βρίσκεται η επέκταση και εκσυγχρονισµός της παραγωγικής της δραστηριότητας στα

πλαίσια επενδυτικού προγράµµατος ύψους
εκατοµµυρίων (2.240.000.000) δραχµών.

δυο

δισεκατοµµυρίων

διακοσίων

σαράντα

Για περισσότερες πληροφορίες οι µέτοχοι και οι επενδυτές µπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας Θέση Πραρι –Μουστάκι Ασπρόπυργος
(υπεύθυνη Β. Κωστοπούλου, τηλ 5596623-31, Fax. 5596632)

3.2

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε ένα δισεκατοµµύριο πενήντα
εκατοµµύρια (1.050.00000) δρχ., διαιρούµενο σε δέκα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες
(10.500.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια και
σχηµατίστηκε ως εξής:
Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της MEVACO A.E. κατά την ίδρυση της (1/12/93) ορίσθηκε σε
τετρακόσια εξήντα εκατοµµύρια (460.000.000) δρχ., διαιρούµενο σε α) 41.000 κοινές ονοµαστικές
µετοχές και β) 5.000 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη. Η κάλυψη του
Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε ως εξής : α) εισφορά της καθαρής περιουσίας MEVACO Ε.Π.Ε.,
αξίας 265.300.000 δρχ. β) εισφορά της καθαρής περιουσίας της ΜΕΚΑΤ Ο.Ε. αξίας 103.350.603
δρχ. γ) αφορολόγητα αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής παγίων της MEVACO Ε.Π.Ε.,
αξίας 26.413.239 δ) αφορολόγητα αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής παγίων,
επιχειρηµατική αµοιβή εταίρων, υπόλοιπο κερδών 1991 και υποχρεώσεις προς εταίρους της
ΜΕΚΑΤ Ο.Ε., αξίας 53.247.377 δρχ. ε) µε καταβολή µετρητών, αξίας 11.688.781 δρχ. (Φ.Ε.Κ.
6521/1993).
Με την από 4.11.1994 Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφασίστηκε η ονοµαστικοποίηση του
συνόλου των µετοχών της Εταιρίας (ΦΕΚ 466/ 30.1.95).
Με την από 26/6/1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αυξήθηκε κατά
τριάντα δύο εκατοµµύρια (32.000.000) δρχ. Αναλυτικά, αυξήθηκε κατά δεκαεπτά εκατοµµύρια
διακόσιες επτά χιλιάδες έξι (17.207.006) δρχ. µε κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου των κερδών
χρήσεων 1992 & 1993 των Εταιριών Ποικίλλαι Μεταλλικαί Κατασκευαί Ε.Π.Ε. (MEVACO
E.Π.Ε.) και Κωστόπουλος – Β. Γκιωνάκης και Σία Ο.Ε. (ΜΕΚΑΤ Ο.Ε.), και κατά δεκατέσσερα
εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (14.792.994) δρχ.
µε καταβολή µετρητών. Εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) νέες κοινές ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. 4327/1995). Έτσι, το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τετρακόσια ενενήντα δύο εκατοµµύρια (492.000.000)
δρχ., διαιρούµενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (49.200) κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ.
Με την από 23/6/98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αυξήθηκε µε
κεφαλαιοποίηση µέρους της υπεραξίας «∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών
στοιχείων» (Ν.2065/92 έτους 1996) κατά εκατόν τρία εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες
(103.200.000) δρχ. Εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (10.320) νέες κοινές ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστη (ΦΕΚ 8075/13.10.1999). Έτσι, το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε πεντακόσια ενενήντα πέντε εκατοµµύρια

(595.200.000) δρχ., διαιρούµενο σε πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (59.520) κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ.
Με την από 24/7/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µειώθηκε η
ονοµαστική αξία των µετοχών από 10.000 δραχµές σε 200 δραχµές και αυξήθηκε το µετοχικό
κεφάλαιό της
α) κατά ενενήντα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχµές (90.400.000) σε µετρητά από
δηµόσια εγγραφή µε έκδοση τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (452.000) νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχµών η κάθε µία.
β) Κατά τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχµές (4.400.000) σε µετρητά από ιδιωτική
τοποθέτηση µε την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών
ονοµαστικής αξίας διακοσίων δραχµών (200) η κάθε µια.
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαµορφώνεται σε εξακόσιες ενενήντα εκατοµµύρια
(690.000.000) δρχ., διαιρούµενο σε τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.450.000)
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µια (ΦΕΚ 1184/2.3.1999).
Με την από 4/8/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίστηκε η µείωση της
ονοµαστικής αξίας (split) των µετοχών της εταιρείας από 200 σε 100 δρχ. Το µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε εξακόσιες ενενήντα εκατοµµύρια (690.000.000) δρχ., διαιρούµενο
σε έξι εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες (6.900.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας 100 δρχ. η κάθε µια (ΦΕΚ 6628/13.8.1999).
Με την από 01/03/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυξήθηκε
α) κατά διακόσια εφτά εκατοµµύρια (207.000.000) δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση µέρους της
σχηµατισµένης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού, και την έκδοσης δυο
εκατοµµυρίων εβδοµήντα χιλιάδων (2.070.000) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής
αξίας 100 δρχ η κάθε µία, που διετέθησαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 3 (τρεις)
νέες µετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές
(β) Κατά εκατόν τριάντα οχτώ εκατοµµύρια δραχµές (138.000.000) σε µετρητά από δηµόσια
εγγραφή µε έκδοση ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.380.000) νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ, η κάθε µία, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων σε αναλογία 2 (δυο) νέες µετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές.
γ) κατά δέκα πέντε εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχµές (15.000.000) δρχ. σε µετρητά από
ιδιωτική τοποθέτηση µε την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ, η κάθε µία, µε περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης από
τους παλαιούς µετόχους και διάθεση σε επιλεγµένο στελεχιακό δυναµικό της εταιρείας και
συνεργάτες αυτής (ΦΕΚ 2052/16.3.2000).

Η διαχρονική εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας αποτυπώνεται στον επόµενο
πίνακα:
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
από το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο
περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται
αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι
µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Α.
είναι ο τίτλος των δέκα (10) µετοχών.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή
παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου.
Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των
Γενικών Συνελεύσεων.
Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε το
άρθρο 13, παράγραφο 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920.
Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του σε καµία περίπτωση δεν
µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή

των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν
οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της
Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά
µεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ εταίρου, υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των
δικαστηρίων της έδρας της.
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το
δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική
Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους.
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει
να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν την ορισθείσα για τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να
κατατίθενται στη Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης
και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδο του στη Γενική Συνέλευση.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα:
α. Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων
ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920.
β. Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός (30) ηµερών από την ηµέρα
κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες µέτοχοι
οφείλουν να αναγράφουν στην αίτηση τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση.
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών
Καθώς και το Ετήσιο ∆ελτίο του Άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

3.4

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Με βάση τα στοιχεία του µετοχολογίου, που παρέχονται στην Εταιρεία από τις υπηρεσίες του
Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών, στις 30.04.2001 ο αριθµός των µετόχων της Εταιρίας ξεπερνά
τις 7.000

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει η Εταιρεία στην διάθεση της, ως µεγαλύτεροι µέτοχοι της την
30.04.2001 εµφανίζονται οι εξής:
ΜΕΤΟΧΟΣ
∆ελένδας Σπυρίδων
Κωστόπουλος ∆ηµήτριος
Γκιωνάκης Βασίλειος
Κωστοπουλου Βασιλική
Κωστοπουλου Αθηνά
Μπρούτζος Εµµανουήλ
Κωστοπουλου Χρυσούλα
Γκιωνάκης Γεώργιος
Αντώνιου ∆ηµήτριος
Interinvest ∆ιεθνής Επενδυτική Α.Ε.

3.5

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
1.264.479
1.252.555
958.865
844.650
838.275
818.400
580.350
312.450
1223.853
68.370

%
12,04%
11,93%
9,13%
8,04%
7,98%
7,79%
5,53%
2,98%
1,20%
0,65%

Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η λογιστική αξία της µετοχής της Εταιρίας στις 31/12/2000, διαµορφώνεται ως εξής:
Αριθµός Μετοχών
10.500.000
Ονοµαστική Αξία
100
Μετοχικό Κεφάλαιο
1.050.000.000
Αποθεµατικά και λοιποί λογαριασµοί
3.824.009.074
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων
4.874.009.074
Λογιστική αξία Μετοχών
464,19
(*) Τα κέρδη προ φόρων της περιόδου ανήλθαν σε 462.049.465 δρχ. Ο φόρος εισοδήµατος που
αναλογεί στην ανωτέρω περίοδο είναι 116.782.106 δρχ. Tα µερίσµατα ανέρχονται σε
231.000.000 δρχ.

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

4.1

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η MEVACO A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατεργασίας λαµαρίνας και λειτουργεί σαν µια
αµιγώς υπεργολαβική επιχείρηση, µε σκοπό την 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 της Εταιρίας είναι αρκετά ευρύ λόγω των
πολλαπλών χρήσεων που µπορεί να έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη. Ακόµη, ο µηχανολογικός
εξοπλισµός της Εταιρίας προσαρµόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας
σε µία ευέλικτη παραγωγική διαδικασία. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, η Εταιρία είναι σε θέση να
παράγει πλήθος προϊόντων σε µικρές ή µεγαλύτερες ποσότητες.
Σύµφωνα µε το δελτίο της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας
1991 (ΣΤΑΚΟ∆ ‘91), της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), η ανάλυση του
κύκλου εργασιών της Εταιρίας για την περίοδο 1.01.2000 έως 31.12.2000 είναι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατασκευή µεταλλικών ντεπόζιτων δεξαµενών και δοχείων
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών
σκελετών
ΚΩ∆. 287.9
Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων
ΚΩ∆. 285.2
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
ΚΩ∆. 517.0
Λοιπό Χονδρικό Εµπόριο
ΚΩ∆. 515.7
Χονδρικό Εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2000
ΚΩ∆. 282.1
ΚΩ∆. 281.1

4.2

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
667.088.250
252.395.820
1.125.769.082
85.738.290
43.104.887
12.834.754
2.186.931.083

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Εταιρία απασχολούσε στις 31/12/2000, 107 άτοµα προσωπικό. Στον πίνακα που ακολουθεί,
παρατίθεται η εξέλιξη του ετήσιου µέσου όρου του προσωπικού κατά την τριετία 1996-2000:
Κατηγορία Προσωπικού
∆ιοικητικό υπαλληλικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

1997
9
56
65

1998
11
59
70

1999
16
85
101

2000
17
90
107

Στο “∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο
προσωπικό, ενώ στο “Εργατοτεχνικό προσωπικό” το αµειβόµενο µε προσωπικό ηµεροµίσθιο. Η
δεύτερη κατηγορία, περιλαµβάνει κυρίως τους εξειδικευµένους τεχνίτες και το βοηθητικό
προσωπικό που τους πλαισιώνει. Ειδικά στο τµήµα προγραµµατιζόµενων µηχανηµάτων µε
Computer (CNC), απασχολούνται 8 µηχανολόγοι - ηλεκτρολόγοι διπλωµατούχοι µηχανικοί και 1
υποµηχανικός- εκτός των χειριστών- για τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και τη συντήρηση
των µηχανηµάτων.

5.

5.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1998
1.393.380
53.652
839
1.388.889
91.582
656.534
79.840
827.956
832.325
2.300

Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπ.
ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μείον Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
-6.669
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Ενεργητικού
8.135
Μείον Μεταβατικοί Λογ/σµοί Παθητικού
1.539
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
6.596
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
1.338.816
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κεφάλαια
595.200
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής
63.138
Αποθεµατικά
481.539
Υπόλοιπο εις Νέο
198.939
1.338.816

5.2

1999
2.397.540
214.882
716
2.181.942
172.065
1.232.089
79.918
1.484.072
951.411
1.321

2000
2.745.869
164.396
1.084
2.580.389
206.609
947.498
1.766.019
2.920.126
623.145
1.189

531.340
5.963
4.751
1.212
2.714.494

2.295.792
3.438
5.610
-2.172
4.874.009

1.050.000
155.679
1.254.295
254.520
2.714.494

1.050.000
279.520
3.387.993
156.496
4.874.009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (σε χιλιάδες δρχ)

Κύκλος Εργασιών
Κόστος πωλήσεων
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης
Έξοδα ∆ιοίκησης
Έξοδα Έρευνας & ανάπτυξης
Έξοδα ∆ιάθεσης
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα
Μη Ενσωµατ. Αποσβέσεις
ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (Α)
Φόρος Εισοδήµατος

1998
1999
2000
1.535.256 1.788.219 2.186.931
940.965 1.123.362 1.415.001
594.291 664.857 771.930
22.048
22.537
28.204
90.294 149.070 199.407
22.141
14.186
23.387
49.030
75.335
83.861
23.949
25.979
3.488
430.925 422.824 489.991
23.909
63.323
38.070
33.388
11.146
36.024
0
20.474
30.013
421.446 454.527 462.024
140.769
13.290 116.782

Μη Ενσωµατ. Φόροι
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Πλέον Αποσβέσεις Χρήσεως (Β)
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (Α+Β)

5.3

440
280.237
167.881
589.327

0
322.237
267.682
722.209

9.863
335.379
316.930
778.954

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρίας για την περίοδο 1996 – 2000 έχει ως εξής:
ΧΡΗΣΗ
1996
1997
1998
1999
2000

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ποσά σε δρχ)
120.048.000
123.000.000
86.250.000
157.500.000
231.000.000

% ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΦΟΡΟΥΣ
37,7
44,5
30,8
48,9
68,9

Σε συνέχεια της πολιτικής µερίσµατος που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια
προσανατολίζεται, για τις επόµενες χρήσεις, στη διανοµή µερίσµατος που θα αντιστοιχεί σε
ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών της, µετά το φόρο εισοδήµατος και το
σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το µέρισµα για το έτος 2000 διαµορφώνεται στις 22 δραχµές ανά
µετοχή, έναντι 15 δρχ µερίσµατος για το έτος 1999. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στο
µέτοχο µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους
µετόχους από τον ηµερήσιο Τύπο.
Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά,
παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου.

5.4

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109), οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών βαρύνονται µε φόρο 35% επί των
φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή.
Έτσι τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως
ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των
οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.

5.5

ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατά την τελευταία τριετία πραγµατοποιήθηκαν δύο Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που
αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.07.1998, ύψους επτακοσίων πενήντα
οχτώ εκατοµµυρίων τετρακόσιων χιλιάδων (758.400.000) δρχ. έχουν επενδυθεί σύµφωνα µε τα
όσα αναφέρονται στο σχετικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Εισαγωγή της Εταιρίας στην
Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που
αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01.03.2000 ύψους δυο δισεκατοµµυρίων
διακοσίων σαράντα εκατοµµυρίων (2.240.000.000) δραχµών:
1. Την 31.03.2001 είχαν ήδη επενδυθεί κεφάλαια ύψους 919.735.029 δραχµών. Η διάθεση
αυτή είναι σύµφωνη µε τα όσα αναφέρονται στο σχετικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Αναλυτική
παρουσίαση της διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για την περίοδο έως και 31.3.2001
γίνεται στο σηµείο 10 του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου.
2. Με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αδιάθετων υπόλοιπων των αντληθέντων
κεφαλαίων, το ∆.Σ. της Εταιρίας προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την
τροποποίηση του σχετικού πίνακα προορισµού του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, και την
διάθεση των Κεφαλαίων ως παρακάτω:
•

ποσό 280 εκατ. δρχ. (έναντι του αρχικά προβλεπόµενου ποσού 500 εκατ δρχ) για την
δηµιουργία παραγωγικής µονάδας µε την επωνυµία MEVACO Βορείου Ελλάδας. Η
εταιρεία διέκρινε τις προοπτικές που δύναται να δηµιουργηθούν στην περιοχή της Βορείου
Ελλάδος και γι αυτό το λόγο έχει αποφασίσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη
συγκεκριµένη περιοχή. Μετά από ενέργειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, επιλέχθηκε ως
καταλληλότερη διαδικασία για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εξαγορά της εταιρίας
παρεµφερούς αντικειµένου δραστηριότητας, µε την επωνυµία ΕΣΣΗΕ Α.Ε. και έδρα τον
Εύοσµο Θεσσαλονίκης

•

ποσό 505 εκατ. δρχ. για την απόκτηση πλειοψηφικής συµµετοχής στην εταιρεία
ΑΦΟΙ Ι. Οικονοµίδη, η όποια δραστηριοποιείται, από τις 24 Απριλίου 2001, µε την
επωνυµία ΜΕVA POWER A.E.. Αντικείµενο της εν λόγω εταιρείας είναι η
συναρµολόγηση και εµπορία εξειδικευµένων επιβατικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
καθώς και η µετατροπή και εµπορία επαγγελµατικών οχηµάτων για ειδικές χρήσεις.

•

ποσό 535 εκατ. δρχ. για την χρηµατοδότηση της συνέχισης και επιτυχούς
ολοκλήρωσης του εν εξελίξει επενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας.
Το
επενδυτικό πρόγραµµα αφορά για το υπόλοιπο του έτους 2000: 285 εκ. για την αγορά
πλήρως αυτοµατοποιηµένου µηχανολογικού εξοπλισµού, 20 εκ. για την ολοκλήρωση
ανέγερσης των γραφείων της Εταιρείας και του περιβάλλοντος χώρου του νέου κτιρίου, 18
εκ. αγορά λοιπού εξοπλισµού, 8εκ. για την ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου
αποθήκης, 34 εκ. για την ολοκλήρωση της µηχανοργάνωσης της Εταιρείας και εξοπλισµό
αυτής και 20 εκ. για επέκταση της νέας πτέρυγας του εργοστασίου, και για το 2002: 150
εκ. για την αγορά πλήρως αυτοµατοποιηµένου µηχανολογικού εξοπλισµού.

Με βάση τα παραπάνω η τελική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης µετοχικού
Κεφαλαίου διαµορφώνεται ως εξής:
Τρόπος διάθεσης
αντληθέντων κεφαλαίων
α

ΣΥΝΟΛΟ
(δρχ)

∆ιατεθέντα
έως
31.03.2001
(δρχ)

Αρχική
Πρόβλεψη
(δρχ)

Υπόλοιπο προς διάθεση
(εκατ δρχ)
2001

1

Ίδρυση παραγωγικής µονάδας µε την
επωνυµία MEVACO Βορείου Ελλάδας

280.000.000

1β

Απόκτηση πλειοψηφικής συµµετοχής
στην εταιρεία MEVA Power AE

505.000.000

2α

Μηχανολογικός εξοπλισµός

530.000.000

800.000.000

94.174.738

286

2β

Λοιπός εξοπλισµός

18.000.000

50.000.000

-

18

2γ.

Ολοκλήρωση γραφείων &
περιβάλλοντος χώρου νέoυ κτιρίου διαµόρφωση χωρου σταθµευσης
αυτοκινήτων

60.000.000

40.000.000

40.076.448

20

2δ

Ανέγερση κτιρίου αποθήκης

37.000.000

60.000.000

28.742.500

8

2ε

Επέκταση νέας πτέρυγας
εργοστασίου

20.000.000

-

2στ

Μηχανοργάνωση της εταιρείας

90.000.000

90.000.000

56.627.000

3.

Αποπληρωµή δανεισµού

500.000.000

500.000.000

500.000.000

4.

Κεφάλαιο κίνησης

200.000.000

200.000.000

200.114.343

-

2.240.000.000

2.240.000.000

919.735.029

1.171

ΣΥΝΟΛΟ

500.000.000

2002

280

505
150

20
34

150

6.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το πενταµελές ∆.Σ. της Εταιρίας απαρτίζεται από τους:
1. Κωστόπουλο ∆ηµήτριο του Αλεξίου, Πρόεδρο του ∆.Σ., Μηχανολόγο.
2. ∆ελένδα Σπυρίδωνα του Νικολάου, Αντιπρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
3. Κωστοπούλου Βασιλική του ∆ηµητρίου, Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο,
Οικονοµολόγο, Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
4. Μπρούτζο Εµµανουήλ του Θεµιστοκλή, Μέλος του ∆.Σ., Μηχανουργό
5. Ρούσσο Αντώνιο του Αντωνίου, Μέλος του ∆.Σ., Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Η θητεία του παραπάνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30.06.2005.
Ο κ. Κωστόπουλος ∆ηµήτριος είναι πατέρας της δ. Κωστοπούλου Βασιλικής. Μεταξύ των µελών
του ∆.Σ. της εταιρείας δεν υπάρχουν άλλες συγγενικές σχέσεις µέχρι και 2ου βαθµού εξ αγχιστείας.
Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρίας έχουν οι κκ :
1. Κωστόπουλος ∆ηµήτριος του Αλεξίου, κάτοικος Πεύκης, οδός Ρήγα Φεραίου 8,
2. ∆ελένδας Σπυρίδων του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου, οδός Βλαχάβα 37.
3. Κωστοπούλου Βασιλική του ∆ηµητρίου, κάτοικος Πεύκης, οδός Καραολή ∆ηµητρίου 4,
6. Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου, κάτοικος Άνω Πεύκης, οδός Μάρκου Μπότσαρη 30.
Τα µέλη του ∆.Σ. και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας, δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο και / ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του
10%, ούτε ασκούν επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες, όπως αναφέρεται
και στο κεφάλαιο περί Συνδεδεµένων εταιριών.

7.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η διοίκηση της Εταιρείας προβλέπει ότι το 2001 θα αποτελέσει χρονιά υλοποίησης συνεργασιών,
µε την µορφή πλειοψηφικών συµµετοχών και εξαγορών επιχειρήσεων, µε στρατηγικό στόχο την
δραστηριοποίηση σε νέες αγορές. Υλοποιώντας την µακροπρόθεσµη πολιτική διεύρυνσης του
κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της εταιρίας, το ∆.Σ. έχει ήδη καταλήξει στην επιλογή
σχετικών συνεργατών.
Στις 29 Μαρτίου 2001 υπεγράφη προσύµφωνο για την απόκτηση πλειοψηφικής συµµετοχής στην
εταιρεία ΑΦΟΙ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η (RS POWER), η οποία δραστηριοποιείται στην συναρµολόγηση
και εµπορία εξειδικευµένων επιβατικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων καθώς και η µετατροπή
και εµπορία επαγγελµατικών οχηµάτων για ειδικές χρήσεις. Με βάση την µελέτη σκοπιµότητας
(feasibility study) και το επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) το οποίο καταρτίστηκε, το ∆.Σ. της
MEVACO προτείνει την πλειοψηφική συµµετοχή σε ποσοστό 51,08%,. Η εταιρία ΑΦΟΙ Ι.
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η έχει ήδη προχωρήσει στην µετατροπή της σε Ανώνυµη Εταιρία και στην αλλαγή
του διακριτικού της τίτλου σε ΜΕVA POWER, και αναµένεται να επεκταθεί σε τµήµατα των
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτει η MEVACO στην βιοµηχανική ζώνη του
Ασπροπύργου.
Παράλληλα στο τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η δηµιουργία µονάδας στην Βόρεια Ελλάδα .
Μετά από ενέργειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, επιλέχθηκε ως καταλληλότερη διαδικασία για
την επίτευξη του σκοπού αυτού η εξαγορά της εταιρίας συµπληρωµατικού αντικειµένου
δραστηριότητας, µε την επωνυµία ΕΣΣΗΕ Α.Ε. και έδρα τον Εύοσµο Θεσσαλονίκης. H
συνεργασία θα υλοποιηθεί µε την εξαγορά του 67% της επιλεχθείσας εταιρίας και την δηµιουργία
νέας παραγωγικής µονάδας ανάλογης µε την υπάρχουσα, υπό την επωνυµία MEVACO Βορείου
Ελλάδος, η οποία θα βρίσκεται στην καρδιά της αγοράς των Βαλκανίων.
Η εταιρεία εξετάζει επίσης την περίπτωση δραστηριοποίησης της στον τοµέα σιδηρών
κατασκευών βαρέως τύπου (µεταλλικά κτίρια, σύµµεικτες κατασκευές, κ.λ.π). Στρατηγικός στόχος
της διοίκησης της Εταιρίας αποτελεί η ίδρυση παραγωγικής µονάδας στα όµορα οικόπεδα έκτασης
που διαθέτει η εταιρία στην θέση Πραρι -Μουστάκι, στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Αναφορικά µε την υπάρχουσα µονάδα, το επενδυτικό πρόγραµµα που βρίσκεται σε εξέλιξη, µέσω
της διάθεσης των σχετικών κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, και
περιλαµβάνει ανάµεσα στα άλλα επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό, εγκατάσταση
ολοκληρωµένου λογισµικού και την κτιριακή επέκταση της εταιρίας αναµένονται να οδηγήσει
στην περαιτέρω ευελιξία και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας, και στην δυνατότητα
παραγωγής προϊόντων υψηλότερης ποιοτικής στάθµης.
Οι παραπάνω προοπτικές της MEVACO κατοχυρώνονται από την υγιή οικονοµική διάρθρωση,
την σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών κερδών που διακρίνει την εταιρία
από την ίδρυση της.

8.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής
καθώς και του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών. Οι αναφερόµενες τιµές κλεισίµατος είναι
αυτές της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΤΙΜΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

∆ΕΙΚΤΗ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΑΡΑΛ-

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΛΗΛΗΣ

∆ΕΙΚΤΗ

ΑΓΟΡΑΣ

Ηµερήσιος

ΕΥΡΩ

∆ΡΧ. ΣΥΝΟΛΟ

13,06

4.450

652.063

32.603 13.275.334

4.523.570.100

1501,04

4990,02

Φεβρουάριος

9,13

3.110

841.217

40.058 15.962.473

5.439.212.665

1103,82

5002,23

Μάρτιος

7,72

2.630

864.818

40.532

9.914.084

3.378.224.100

826,46

4793,47

Απρίλιος

6,39

2.176

477.560

25.135

5.018.400

1.710.019.750

715,37

4249,45

Μάιος

6,61

2.254

1.891.711

62.457 16.222.585

5.527.845.750

998,15

4608,24

Ιούνιος

6,96

2.370

472775

22.513

3.759.576

1.281.075.600

752,01

4054,41

Ιούλιος

6,56

2.235

361.680

17.223

2.596.243

884.669.945

746,23

3988,28

Αύγουστος

4,58

1.560

426.973

19.408

2.423.635

825.853.550

614,05

3557,15

Σεπτέµβριος

5,34

1.820

1.007.664

47.984

5.881.206

2.004.020.825

596,36

4,178,96

Οκτώβριος

4,17

1.420

442.041

19.508

2.014.806

686.545.100

420,12

3797,84

Νοέµβριος

3,02

1.030

301.446

14.663

1.086.547

370.240.940

329,53

3245,77

∆εκέµβριος

3,17

1.080

294.053

15.476

978.568

333.446.919

319,72

3388,86

Ιανουάριος

Μ.Ο.

ΕΥΡΩ

∆ΡΧ.

Η τιµές κλεισίµατος έχουν αναπροσαρµοσθεί µε βάση την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που
πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο 14.06.2000 έως 14.07.2000
Η αποκοπή του δικαιώµατος για την συµµετοχή στην εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
έγινε την 30.05.2000
Η αποκοπή του µερίσµατος για την χρήση του 1999 έγινε την 04.08.2000.
Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας για την περίοδο 1.01.2000 έως
1.8.2000 ήταν 6.900.000 τεµάχια.
Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας την περίοδο 1.8.2000 έως 31.12.2000
ήταν 10.500.000 τεµάχια.

9.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΆΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΟΥ
∆.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ΄αρίθµ. 5/204/14-11-2000 Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
“κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από την λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι
τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, σύµφωνα µε το Π.∆. 360/1985, ή κατά το τυχόν
µικρότερο χρονικό διάστηµα έως την δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από την
στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο έρχεται στην
κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.∆.
53/1992, στα παρακάτω πρόσωπα επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές
της Εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρίας τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο
Χρηµατιστήριο Παραγωγών Αθηνών, ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρίας, µόνον εφόσον έχουν
προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και η
γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α. την προηγούµενη
τουλάχιστον ηµέρα από την ηµέρα της συναλλαγής.”
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις παραπάνω
διατάξεις:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

Μέλος ∆Σ / Πρόεδρος

∆ελένδας Σπυρίδων

Μέλος ∆Σ /∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ρούσσος Αντώνιος

Μέλος ∆Σ / ∆/ντης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Μπρούτζος Εµµανουήλ

Μέλος ∆Σ

Κωστοπούλου Βασιλική

Μέλος ∆Σ/ Επικεφαλής Υπηρεσίας Ανακοινώσεων & Εξυπ.
Μέτοχων

Καραντώνη Ακριβή

Προϊστάµενος Λογιστηρίου

Περιφανος Χαράλαµπος

Υπεύθυνος Εσωτερικού. Ελέγχου

Χρυσός Ιωάννης

Ορκωτός Ελεγκτής

Μακρής Σεραφείµ

Ορκωτός Ελεγκτής

10. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών
58/28.12.2000, ότι την 24-7-2000 πιστοποιήθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
µε καταβολή µετρητών ύψους δρχ. 153.000.000 (διαφορά υπέρ το άρτιο δρχ. 2.142.000.000), που
είχε αποφασισθεί µε την από 1/3/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της εταιρείας. Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε δρχ. 55.000.000. Η περίοδος άσκησης
του δικαιώµατος ήταν από 14-6-2000 έως 14-7-2000 και εκδόθηκαν 1.530.000 νέες κοινές
ονοµαστικές µετοχές που εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
την 2-8-2000.Τα ανωτέρω αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν µέχρι 31/03/2001 ως ακολούθως:
Ποσά σε δραχµές
Τρόπος διαθέσεως
αντληθέντων κεφαλαίων

Πρόγραµµα Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Σύνολο
Έτους 2000

1.

∆ηµιουργία µονάδας
στην Βόρεια Ελλάδα
Μηχανολογικός
εξοπλισµός
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Σηµειώσεις :
1. Η προβλεπόµενη δηµιουργία µονάδας στην Βόρεια Ελλάδα θα πραγµατοποιηθεί εντός του
2001 µε βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που θα
πραγµατοποιηθεί την 15/6/01 µετά από την σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

2. Λόγω επίτευξης ευνοϊκότερων όρων πληρωµής, η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για
µηχανολογικό εξοπλισµό θα πραγµατοποιηθεί εντός του Α’ εξαµήνου του 2001.

Ασπρόπυργος 21 Μαΐου 2001
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ &
Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ

Α∆Τ Η 656831

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Α∆Τ Ν 309706

Α∆Τ Ι 896919

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό µας διαπιστώσαµε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από
τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και το εγκεκριµένο από το Χ.Α.Α
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Αθήνα , 23 Μαίου 2001
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΡΗΣ
Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 16311
ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000
(βάσει των διατάξεων του κωδικού Ν.2190/1920 όπως ισχύει)
Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
α) Άρθρο 42α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση µε απόλυτη σαφήνεια της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της Παρ. 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε
β) Άρθρο 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής
εµφάνισης του Ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως".
∆εν έγινε
γ) Άρθρο 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
δ) Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρµογή στην δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
ε) Άρθρο 42β παρ.4 : Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε
στ) Άρθρο 42β παρ.5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγινε
Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
α) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών Στοιχείων και
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση τους ειδικούς νόµους αξίας του, η οποία
είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις
προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις.
2. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λ.π.)
αποτιµήθηκαν στην κατ'είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος
της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους.
3. Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα,
αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά
το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν χαµηλότερη και
από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία.
4. Τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή πωλήσεώς τους µειωµένη
µε τα προβλεπόµενα άµεσα έξοδα πωλήσεως.
5. Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίσθηκε µε την µέθοδο του ετήσιου µέσου
σταθµικού, η οποία θα ακολουθείται πάγια.
6.α Οι τακτικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων , εκτός από τα γήπεδα που δεν

υπόκειται σε απόσβεση έχουν υπολογισθεί σύµφωνα µε τους συντελεστές που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Π.∆ 100/98 και της παρ. 1στ του άρθρου 31 Ν.2238 / 1994.
β. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 10 Ν.2065/1992 και ανήλθε
σε δρχ. 10.981.440
γ. Στηριζόµενη η εταιρεία στην γνωµοδότηση αριθµό 205/1998 της ολοµέλειας των Νοµικών
Συµβούλων ∆ιοικήσεως η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
σχηµατίστηκε για εκείνους που συµπλήρωναν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µέχρι το τέλος
της επόµενης χρήσης.(Βλέπε σχετικά κεφ. παρ. 7α του παρόντος) .
β) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.α : Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών .
Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. της
31/12/2000.
γ) Άρθρο 43 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίµησης.
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτίµησης.
∆εν έγινε
δ) Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ.β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε
ε) Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ.γ : Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των
αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής.
∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά
στ) Άρθρο 43 παρ.9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στην χρήση, µε βάση ειδικό
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως
του λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής".
Σύµφωνα µε τον Ν. 2065/1992 έγινε στην χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεωςτων
Γηπέδων και Κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των Κτιρίων εξαιτίας της οποίας
αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά δρχ. 100.106.400, των Κτιρίων κατά δρχ.
119.867.579 και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των Κτιρίων κατά δρχ 59.140.645. Η διαφορά
αναπροσαρµογής που προέκυψε ήταν δρχ 160.833.334.
Οι αποσβέσεις της χρήσης υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία και είναι µεγαλύτερες
από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ 9.589.406
Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
α) Άρθρο 42ε παρ.8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
απόσβεσης ).
(βλέπε συνηµµένο πίνακα Μεταβολών Παγίων)
β) Άρθρο 43 παρ.5 εδάφ.δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων
∆εν έγιναν
γ) Άρθρο 43 παρ.5 εδάφ.ε : Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
∆εν σχηµατίσθηκαν
δ) Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων γκαταστάσεων
(πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν τη χρήση :

α) Λόγω της πραγµατοποιηθείσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά
360.000.000 δρχ σύµφωνα µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1 Μαρτίου 2000 έγιναν τα
κάτωθι έξοδα πολυετούς απόσβεσης .
α. Αµοιβές Συµβούλων
4.885.000
β. Έξοδα ανακοινώσεων – δηµοσιεύσεων
6.998.738
γ. Έξοδα µηχανογραφικής επεξεργασίας στοιχείων αύξησης
5.000.000
δ. Εξοδα ταχυδροµικών αποστολών
3.983.600
ε. Προµήθεια άσκησης του δικαιώµατος της αύξησης σε Εθνική Τράπεζα 13.215.312
στ. Έξοδα διαπραγµάτευσης µετοχών (Χ.Α.Α. , Κ.Α.Α. Επιτρ. Κεφαλ.)
8.812.428
η. Εξοδα εκτύπωση ενηµερωτικού δελτίου Αύξησης
4.300.000
-----------------Σύνολο
47.195.078
===========
β) Επίσης µε την αγορά του οικοπέδου εκτάσεως 7379,88 τ.µ ( Αριθµό Συµβολαίου 17179/
24.03.2000) της συµβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Αικατερίνης – Ζαχαριά - Μπασούκου
δηµιουργήθηκαν και τα κάτωθι έξοδα κτήσεως του .
α. Φ.Μ.Α οικοπέδου
5.417.800
β. Αµοιβές & έξοδα δικηγόρου
275.000
γ. Αµοιβές & έξοδα συµβολαιογράφου
665.000
δ. Έξοδα υποθηκοφυλακείου
240.360
----------------Σύνολο

6.598.160
===========

γ) Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των Συναλλαγµατικών διαφορών
που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την Πληρωµή των δόςεων και την αποτίµηση στο
τέλος της χρήσεως δανείων ή Πιστώσεων χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων
στοιχείων .
∆εν υπάρχουν τέτοια ποσά
δ) Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α΄ και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων " Έξοδα ερευνών
και αναπτύξεως", " Παραχωρήσεις και δικαιώµατα Βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία
Επιχείρησης" (GOODWILL).
∆εν υπάρχουν τέτοια ποσά

Παρ.4 Συµµετοχές
α) Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.β : Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοςτό
µεγαλύτερο από 10 %.
∆εν υπάρχουν
β) Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.β : Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η
εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
∆εν υπάρχουν

γ) Άρθρο 43α παρ.1.ιε : Σύναξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες

περιλαµβάνονται και οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή
Παρ.5 Αποθέµατα
α) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν έγινε παρέκκλιση
β) Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.ι : ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
∆εν υπάρχουν

Παρ.6 Μετοχικό κεφάλαιο
α) Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.δ : Κατηγορίες µετοχών στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο:
Αριθµός

Ονοµαστικές µετοχές εισαγµένες

Ονοµ.αξία

Συνολ.αξία

-------------- ----------------- ----------------10.500.000
100
1.050.000.000

β) Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.γ : Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου.
Σύµφωνα µε την µε αριθµ. Πρωτ. Κ2 – 3137/ 14.3.2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 2052/16.3.2000) και την µε αριθµό Πρωτ. 25908/26.05.2000 απόφαση του Χ.Α.Α
εγκρίθηκε η αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1.3.2000 αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 360.000.000 δρχ. µε :
α) Κεφαλαιοποίηση µέρους της σχηµατισµένης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο,
ποσού 207.000.000 δραχµές και την έκδοση 2.070.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαςτικής αξίας 100 δραχµές η κάθε µία µε αναλογία τρείς (3) νέες µετοχές για κάθε δέκα
παλαιές.
β) Καταβολή µετρητών,ποσού 138.000.000 δρχ µε την έκδοση 1.380.000 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών
µετόχων σε αναλογία δυο (2) νέες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές και µε τιµή διάθεσης 1.500
δρχ η κάθε µία και
γ) Καταβολή µετρητών, ποσού 15.000.000 δρχ µε την έκδοση 150.000 νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ µε παραίτηση της άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης από
τους παλαιούς µετόχους υπέρ προσωπικού και συνεργατών της εταιρείας µε τιµή διάθεσης 1500
δρχ η κάθε µία.
∆ικαιούχοι των ανωτέρων µετοχών ήταν οι κάτοχοι µετοχών της εταιρείας της 30 Μαίου 2000 ως
λήξης συνεδρίασης του Χ.Α.Α.
Οι νέες δωρεάν 2.070.000 σηµαντικές µετοχές άρχισαν να διαπραγµατέυονται στο Χ.Α.Α στις
12.6.2000 και οι 1.530.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές (συµπεριλαµβανοµένων και των
150.000 µετοχών ως ιδιωτικής τοποθέτησης) άρχισαν να διαπραγµατέυονται στο Χ.Α.Α στις
2.8.2000. (Σχετική Εγκριτική Απόφαση του Χ.Α.Α µε αριθµ. Πρωτ. 36660/28.7.2000)
γ) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ε & 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και Ενσωµατωµένα σ'αυτούς
δικαιώµατα.
∆εν εκδόθηκαν

δ) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιστ : Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν
Παρ.7 Προβλέψεις & υποχρεώσεις
α) Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ.δ : Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του
είναι σηµαντικό.
Περιλαµβάνει : α) Προβλέψεις για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων του άρθρου 10 Ν.2065/92
∆ρχ. 51.749.861
Οι ανωτέρω προβλέψεις έχουν σχηµατισθεί για την κάλυψη ζηµιών από την ρευστοποίηση των
απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση την 31.12.2000 και ανέρχονται σε ∆ρχ 77.000.000
περίπου .
Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνεται και η δηµιουργηθείσα στην αναφερόµενη χρήση πρόβλεψη εκ
δρχ. 10.981.440
β) Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση
από προηγούµενες χρήσεις ∆ρχ 1.084.234
γ) Προβλέψεις της επιτροπής του άρθρου 9 Ν.2190/20 επί των συγχωνευοµένων εταιριών. ∆ρχ.
1.188.935
Σηµειώνεται όπως προαναφέρθηκε ότι η εταιρεία στηριζόµενη στην γνωµοδότηση αρ.205/1988
της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του
άρθρου 42ε του Κωδ. Ν.2190/20 και το άρθρο 10 Ν.2065/1992 σχηµάτισε πρόβλεψη για
αποζηµίωση του Προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για εκείνους από το προσωπικό
που θεµελίωναν, δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν
σχηµατιζόταν πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία, για συνταξιοδότηση το ύψος αυτής θα ανερχόταν στα 23.000.000 δρχ. περίπου .
Επίσης δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη περίπου 2.340.000 δρχ που αφορά την αµοιβή του Ορκωτoύ
Ελεγκτή Λογιστή κου Ιωάννη Χρυσού της Σ.Ο.Λ Α.Ε.Ο.Ε
β) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ζ : Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών
και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν
γ) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφόσον
δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν
δ) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Τραπεζικό ∆άνειο από ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Νο 37103
∆ρχ 3.307.972
Σύνολο
∆ρχ 3.307.972
Το ανωτέρω δάνειο αφορά αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού .
ε) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.στ : Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
Για ασφάλεια Τραπεζικών ∆ανείων ύψους δρχ. 226.269.876 που εµφανίζονται στον Ισολογισµό
έχουν εγγραφεί:
Υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ δρχ
" ΕΘΝΙΚΗΣ
δρχ

210.100.000
70.100.000

Παρ.8 Μεταβατικοί λογαριασµοί

Άρθρο 42ε παρ.12 : Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών "Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευµένα":
1.1 Έξοδα επόµενων χρήσεων
α) Ασφάλιστρα
β) Συνδροµές
γ) Λοιπά έξοδα

δρχ
″
″

702.137
242.412
65.430
-----------------

Σύνολο
1.2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
α) Επιστρεπτέοι τόκοι επιδοτούµενων δανείων
Ν. 1892/90 (ΕΟΜΜΕΧ)

1.009.979
===========
δρχ

249.854

β) Επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.∆.

″

1.188.000

γ) Έσοδα χρεογράφων (REPOS) εισπρακτέα

″

989.892
----------------2.427.746
------------------

Σύνολο

3.437.825
===========

2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
α) ∆ιάφορες δαπάνες χρήσης
(Προβλέψεις γενικών λειτουργικών εξόδων)
β) ∆ιαφηµίσεις από τον τύπο
γ) Συνδροµές
δ) Ενοίκια πληρωτέα εξοπλισµού
Σύνολο

δρχ
″
″
″

4.643.601
576.000
42.018
348.771
----------------5.610.390
===========

Παρ.9 Λογαριασµοί τάξεως
Άρθρο 42ε παρ.11 : Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παραγράφου 10.
1) Λογαριασµοί αλλότριων περιουσιακών στοιχείων δρχ. 211.161
Ο λογαριασµός αφορά τον αριθµό των εµπορευµάτων καθώς και άλλων Περιουσιακών στοιχείων
τρίτων που βρίσκονται εις χείρας µας.
2) Απαιτήσεις από Αµφοτεροβαρείς Συµβάσεις δρχ. 33.057.587
Ο λογαριασµός αφορά το υπόλοιπο των καταβλητέων µισθωµάτων(µαζί µε την αξία
εξαγοράς τους)µε βάση των σχετικών συµβάσεων µακροχρόνιας µίσθωσης των αυτοκινήτων µε
την εταιρεία OPTION RENT A CAR AE
α) RENAULT MEGANE 1.4
6.511.768
β) MITSUBISHI MAKINEN
26.545.819
Σύνολο
33.057.587

3) ∆ιάφοροι άλλοι λογαριασµοί πληροφοριών ∆ρχ. 386.218.088
Ο λογαριασµός περιλαµβάνει στοιχεία για α) την δηµιουργηθείσα υπεραξία παγίων από την
επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/20 λόγω της συγχώνευσης των εταιριών "ΠΟΙΚΙΛΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΠΕ" και "∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.",
καθώς και της τελικά κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας λόγω προβλέψεων και απαξιώσεων από την
επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/20, αναλυτικά ως εξής:
1. Υπεραξία παγίων της "ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕ ΕΠΕ”
δρχ 179.729.648
2. Υπεραξία παγίων της "∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
δρχ 100.823.751
--------------------280.553.399
3. Προβλέψεις επιτροπής της "ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΠΕ"
δρχ
188.935
4. Προβλέψεις επιτροπής της "∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.
ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."
"
1.000.000
5. Απαξίωση των ασωµάτων ακινητοποιήσεων της "∆.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."
"
6.473.148
6. Κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία της "ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΠΕ"
"
179.540.713
7. Κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία της "∆.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ –
Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."
"
93.350.603
--------------------280.553.399
=============
β) των αποσβεσθεισών αξιών των επιχορηγήσεων του Ν. 1892/90 και του Ν. 2601/98 ανά
επένδυση που αναλύεται ως εξής:
βα) έτους 1994 (Ν. 1892/90)
δρχ 42.737.788
ββ) "
1995 (Ν. 1892/90)
″ 25.905.000
βγ) " 1997 (Ν. 1892/90)
″ 25.262.500
βδ) ″ 1999 (Ν. 2601/98)
″ 37.683.908
----------------------Σύνολο

131.589.196
==============

Παρ.10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
Εταιρία
( βλέπε σχετικά παρ.7ε του παρόντος προσαρτήµατος )
Παρ. 11 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
α) Άρθρο 43α παρ.1.ιγ,όπως τροποποιήθηκε µε το άθρο 3 του Π.∆ 325/1994:
1. Αµοιβές Προέδρου ∆.Σ.
12.000.000
2. Αµοιβές ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
9.000.000
3. Αµοιβές Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
3.000.000
----------------------Σύνολο
24.000.000
===========
β) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα
σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεως της Εταιρίας.
∆εν υπάρχουν
γ) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(µέλη διοικητικού συµβουλίου και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν

Παρ. 12 Αποτελέσµατα χρήσεως
α) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15
εδάφιο α).
α. Βιοµηχανική δραστηριότητα
α.1 Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού
α.2 Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού
α.3 Πωλήσεις προϊόντων εξωτερικού

∆ρχ.
"
″

Σύνολο
β. Εµπορική δραστηριότητα
β.1 Πωλήσεις Εµπορευµάτων εσωτερικού
β.2 ∆ιάφορες Πωλήσεις (Α' υλών-Scrap)
Αναλωσίµων εσωτερικού
Σύνολο
Σύνολο ( Κύκλος εργασιών ) ∆ρχ
γ. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
γ.1 Έσοδα µεταφορικών-συσκευασίας
γ.2 Επιδοτήσεις ΕΟΜΜΕΧ-ΟΑΕ∆
γ.3 Επιχορηγήσεις ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Μ.Ε
γ.4 Επιχορήγηση RETEX (ΕΤΒΑ ΑΕ)
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

∆ρχ
"

2.040.913.002
85.738.290
4.340.150
----------------------2.130.991.442
===========
28.572.421
27.367.220
----------------------55.939.641
============
2.186.931.083
============
δρχ
9.357.285
"
3.555.501
"
3.693.139
″
11.598.000
----------------------28.203.925
============
2.215.135.008
============

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο
"∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο
προσωπικό και στο " εργατοτεχνικό προσωπικό ‘’ οι Αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :
- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα
Σύνολο ατόµων

(3) Αµοιβές & έξοδα προσωπικού:
- Μισθοί

107
===
17
90
----107
====

∆ρχ. 446.981.417

- Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήµατα
Σύνολο

"

121.692.333
------------------568.673.750
===========

Γ. Άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ.β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων
(δηλαδή των λογαριασµών " έκτακτα και ανόργανα έξοδα " και έκτακτα και ανόργανα έσοδα" )
καθώς και των ποσών των λογαριασµών "έκτακτες ζηµίες " και " έκτακτα κέρδη " κατ' εφαρµογή
της διατάξεως του άρθρου 43α παρ.1 εδάφ.ιγ ( µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
1.
-

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες αποζηµιώσεις προσωπικού
Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις
Λοιπά

24.000.000
176.808
179
---------------

Σύνολο

24.176.987
=========

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
παγίων επενδύσεων
- Συναλλαγµατικές διαφορές
- Λοιπά

∆ρχ

36.992.447

"

588.000
1.060
------------------

Σύνολο

37.581.507
==========

3. Εκτακτες Ζηµίες
- Ζηµιά από καταστροφή ακαταλλήλων αποθεµάτων
- Λοιπά

856.224
9.140
------------865.364
========

Σύνολο
4. Έκτακτα κέρδη
- Κέρδη από εκποίηση µηχανηµάτων
- Κέρδη από εκποίηση µεταφορικών µέσων
- Λοιπά έκτακτα κέρδη

∆ρχ
"
"

140.071
334.346
1.194
--------------Σύνολο
475.611
========
δ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. β: Ανάλυση των λογαριασµών ‘’ Έσοδα προηγούµενων χρήσεων",
"Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων" και "Έξοδα προηγουµένων χρήσεων"

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
- Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων

13.212
-----------13.212
========

Παρ. 13 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της
αρχής της πιστής εικόνας .

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων
και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας .
— Απόσβεση συναλλαγµατικών διαφορών σε 3 έτη ( χρήσεις ) .
1. Η Εταιρεία έκανε χρήση της ΠΟΛ. 1224/1095950/10341/Β 0012/20.08.1998 του Υπουργείου
Οικονοµικών σύµφωνα µε την οποία , τις χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν
από υποχρεώσεις της πριν την αναπροσαρµογή της συναλλαγµατική ισοτιµίας της δραχµής (13-031998) και εξοφλήθηκαν µετά από αυτή αποσβένει σε τρεις χρήσεις . Έτσι η ζηµία της εταιρείας
συνολικού ύψους δρχ 4.126.061 αποσβέθηκε τµηµατικά και ισόποσα στις χρήσεις 1998 , 1999 και
2000 .
Ασπρόπυργος 26 Μαρτίου 2001
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

∆. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Σ. ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ

Α. ΡΟΥΣΣΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες µαζί µε τον
επισυναπτόµενο πίνακα και είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που
χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία 12.04.2001 .
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧΡΥΣΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12631

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/ 2000
K/A

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.1999

1/1-31/12/2000
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΠΡ/Γ
Η

10

ΓΗΠΕ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Α

556.407.200

50.000.000 100.106.400

11

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝ
ΕΡΓΑ

461.265.464

19.254.000 119.867.579

12

ΜΗΧ/ΤΑ -ΤΕΧΝ
ΕΓΚΑΤ

13
14

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
-8.641.200
0

1.563.665.387

90.420.045

6.631.369

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

73.346.546

305.099

6.048.500

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

37.437.181

3.713.816

0

ΣΥΝΟΛΟ

2.692.121.778

163.692.960 219.973.979

77.903.573

1.725.357.63 523.469.34
6
0

0

41.150.997 30.670.944

12.679.869

473.951.621

3.537.060.46 778.300.15
9
5
237.813.217 39.619.475

83.768.238

2.750.708

8.641.200

15

ΑΚΙΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

363.495.239

253.489.056

0

-482.592.821

15.430.577

0

134.391.474

59.140.645

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

59.140.645

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ

31.12.2000

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0

697.872.400

0

312.050.361

693.025.930

210.106.07
6

385.000

733.190.416

992.167.220

10.811.556 3.882.846

25.176.454

42.426.691

0

36.527.687

4.623.310

273.771.96
4 4.267.846

1.106.944.91
8

2.430.115.55
1

43.158.209 2.750.708

80.026.976

157.786.241

0

0

134.391.474

316.930.17
3 7.018.554

1.186.971.89
4

2.722.293.26
6

0

59.140.645

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

46.997.589

5.856.743

0

3.909.265.16 817.919.63
0
0

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
0

67.603.145 18.247.744

148.154.487

500.950.254 219.973.979

0

1.005.076.29 205.912.12
1
7

ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ
Σ

3.203.771.504

697.872.400

ΑΝΑΠΡ/Γ
Η

31.12.99

404.689.248

16

ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2000 ΜΕΧΡΙ 31/12/2000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε 30029/06/Β/93/12
A/A

Ανάλυση

Ποσά σε δρχ.
2000

A
A

1999

Ταµιακές Ροές από συνήθεις(λειτουργικές) δραστηριότητες
100

Ταµιακές εισροές

101

Πωλήσεις

102

2.186.931.083

1.788.218.557

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

28.203.925

22.537.507

103

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

37.581.507

41.073.857

104

Έσοδα Προηγούµενων χρήσεων

13.212

130.000

105

Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κλπ.]

6.652.177

8.018.266

106

Έσοδα Χρεογράφων

50.405.449

7.309.206

107

Πώληση χρεογράφων

108

Μείωση απαιτήσεων

0

Αφαιρούνται:
109

Αγορά Χρεογράφων

110

Αύξηση Απαιτήσεων
Σύνολο Ταµιακών Εισροών(Α100)

A

85.480.926

224.190.695

2.224.306.427

1.643.096.698

1.200.338.777

919.017.593

158.720.912

127.210.289

200

Ταµιακές εκροές

201

Kόστος Πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις)

202

Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως

203

Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως

17.632.994

12.053.073

204

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

58.045.943

56.464.479

205

Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας

0

0

206

Άλλα έξοδα

24.176.987

2.174.891

207

Αύξηση αποθεµάτων

34.543.355

80.482.927

208

Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού

209

Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού

210

Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)

107.979.655

Αφαιρούνται:
211

Μείωση Αποθεµάτων

212

Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού

213

Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού

214

Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200)

A

2.525.681

2.171.744

859.098

3.212.234
39.565.187

1.598.053.844

1.152.454.087

116.782.106

132.290.439

300

Ταµιακές Εκροές φόρων

301

Φόροι Εισοδήµατος

302

Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

9.863.475

0

303

∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου

3.705.053

0

304

Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη

57.060.368

Αφαιρείται:
305

Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη

5.687.932

Σύνολο Ταµιακών Εκροών Φόρων (Α300)

124.662.702

189.350.807

501.589.881

301.291.804

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
(Α100 - Α200 - Α300)= Α

A/A

Ανάλυση

Ποσά σε δρχ.
2000

Β
B

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
100

Ταµιακές εισροές

101

Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων

102

Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων

103

Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

104

Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

105

Έσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

106

Πιστωτικοί τόκοι (µακροπρόθεσµων κλπ. απαιτήσεων)
Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100)

B

1999

200

Ταµιακές εκροές

201

Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων

202

Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων

203

Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

204

Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

205

Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β200)
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

0

0

8.886.440

39.500.000

0

0

8.886.440

39.500.000

424.017.688

1.183.276.465

700.000
89.658.730

107.383.103

514.376.418

1.290.659.668

-505.489.978

-1.251.159.568

2.295.000.000

758.400.000

(Β100-Β200)=Β
Γ
Γ

Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
100

Ταµιακές εισροές

101

Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ
άρτιο

102

Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων

103

Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

104

Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί
Τραπεζών)
Σύνολο Ταµιακών εισροών (Γ100)

Γ

92.541.424
180.036.689
25.441.805
2.295.000.000

200

Ταµιακές εκροές

201

Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου

202

Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων

36.992.447

203

Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

47.697.709

204

Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί
Τραπεζών)

307.062.367

1.056.419.918

205

Τόκοι πληρωθέντες

206

Μερίσµατα πληρωθέντα

207

∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό

208

Αµοιβές ∆.Σ. από τα κέρδη χρήσεως

60.545.618

41.306.752

152.699.815

65.167.750

0
604.997.956

106.474.502

1.690.002.044

949.945.416

1.686.101.947

77.652

79.917.683

79.840.031

1.766.019.630

79.917.683

Σύνολο Ταµιακών εκροών (Γ200)
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(Γ100-Γ200)=Γ

ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισµα
Α+Β+Γ)
ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Στα χρηµατικά διαθέσιµα τέλος χρήσης 2000 περιλαµβάνονται τα εξής :
α)Ποσό δρχ. 1.537.492.296 που βρίσκεται προσωρινά τοποθετηµένο σε REPOS όπως
παρουσιάζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού. ∆ ΙΙΙ.3. "Λοιπά Χρεόγραφα " και το ποσό δρχ.
228.527.361 όπως παρουσιάζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙV. " ∆ιαθέσιµα " του
Ισολογισµού της εταιρείας της 31.12.2000.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Η 656831

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΕΛΕΝ∆ΑΣ
Α.∆.Τ. Ν 309706

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Α.∆.Τ. Ι 896919

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Βιοµηχανικής & Εµπορικής
Εταιρείας « MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ » της χρήσεως 2000 και είναι αυτή που
αναφέρεται στο από 12/04/2001 πιστοποιητικό µας ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων της
χρήσεως αυτής.
Κατά τη γνώµη µας η προαναφερόµενη Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού ληφθεί υπόψη και η
σηµείωση της εταιρείας, απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση
δραστηριότητες της ανωτέρω Εταιρείας.
Αθήνα 12/04/2001
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧΡΥΣΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ 12631
ΣΟΛ. α.ε.ο.ε

