Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 2009
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της TECMEC ΑΕΒΕ την 30 Απριλίου του 2010 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την
κατάθεσή τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
«www.tecmec.gr». Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν
στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις
κονδυλίων.
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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση του μαζί με τις εξηλεγμένες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας, για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009.
Ίδρυση και Νομική Υπόσταση
Η TECMEC ΑΕΒΕ Μηχανολογικού εξοπλισμού ιδρύθηκε την 5 Ιουνίου 2007. Την 28η Νοεμβρίου 2008
εγκρίθηκε με απόφαση της Νομαρχίας Αχαΐας η απορρόφηση της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από ημερομηνία 30 Ιουνίου 2008. Η εταιρεία έχει έδρα
στην διεύθυνση Αγ. Ιωάννου 19 Αίγιο.
Η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήταν
ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής
και εμπορίας ειδικών οχημάτων, κάδων, μηχανημάτων και λοιπών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και
έρευνες σχετικές με τα ανωτέρω και γενικότερα με θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της TECMEC ΑΕΒΕ κατά την ίδρυση της ανήλθε σε € 60.000 διαιρούμενο σε 2.000
ονομαστικές μετοχές. Με την απορρόφηση της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
κατά € 1.911.960,00 και ανέρχεται σε € 1.971.960,00 διαιρούμενο σε 65.732,00 ονομαστικές μετοχές. Το
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.971.960.
Το κεφάλαιο υπέρ το άρτιο προέρχεται από την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και ανέρχεται σε € 58.964.
Κύρια Δραστηριότητα
Η TECMEC AEBE, εξειδικεύεται: α) στην κατασκευή και εμπορία ειδικών οχημάτων, κάδων, μηχανημάτων και
λοιπών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, β) τις μελέτες έρευνας σχετικών με τα ανωτέρω και γενικότερα
θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, γ) την ανάληψη κάθε μορφής τεχνικών έργων σχετικών με τα ανωτέρω
θέματα.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν:
• Την κατασκευή, αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης Π.Δ.Κ.Α
• Την κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης Π.Δ.Κ.Α
• Την κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Π.Δ.Κ.Α
• Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
• Υπηρεσίες αποκομιδής και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
• Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων ( νοσοκομείων κ.τ.λ)
• Υπηρεσίες μεταφοράς και διάθεσης ειδικών απορριμμάτων (τοξικών, μολυσμένων, ραδιενεργών κ.λ.π.)
• Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού
Οικονομικά Αποτελέσματα
Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
i) κύκλος εργασιών
Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους / ίδια
κεφάλαια
Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
i) ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια
ii) τραπεζικές υποχρεώσεις / ίδια κεφάλαια
Ε. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
i)κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο
ενεργητικού (ρευστότητα)
ii)βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / σύνολο
υποχρεώσεων (κάλυψη βραχ.υποχρ.)
iii)ενσώματα πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία /
ίδια κεφάλαια (βαθμός παγιοποίησης)
iv)κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρ.
Υποχρεώσεις (άμεση ρευστότητα)

2009
(000’s €)
6.312
2009

2008
(000’s €)
8.968
2008

1,48%
2009
0.47

0,35%
2008
0,54

0.24
2009

0,40
2008

0,40

0,63

0,63

0,61

0,25

0,33

1,99

2,97

2009 VS 2008 %
-29 %

Κύριοι Μέτοχοι,
η μελλοντική πορεία της Εταιρείας διαγράφεται γενικά ασφαλής, καθόσον διαθέτει:
- Υψηλό επίπεδο τεχνολογίας και άριστα συντηρημένο παραγωγικό εξοπλισμό.
- Άριστη ποιότητα προϊόντων, τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση.
- Εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην κατασκευή & συντήρηση ειδικών μηχανημάτων
- Υγιή οικονομική διάρθρωση
Για την Χρήση 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την μη καταβολή μερίσματος.
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους και δεν κάνει χρήση
σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής.
Αθανάσιος Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Χριστίνα Θανασούλια Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Φώτιος Θεοδωρακόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Εσωτερικός Έλεγχος
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου που να
διασφαλίζει την επένδυση των μετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αλλά και για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητάς του. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας είναι σχεδιασμένο για να
διαχειρίζεται και όχι να εκμηδενίζει τον κίνδυνο της μη επίτευξης των εταιρικών στόχων. Το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου στοχεύει στο να προσφέρει επαρκή αλλά όχι απόλυτη διασφάλιση του ενδεχομένου
πρόκλησης ζημιών ή λαθών.
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Εταιρική Διακυβέρνηση
Η TECMEC AEBE στοχεύει στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης,,
λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τους περιορισμούς που προκύπτουν από το μέγεθος της Εταιρείας.
Προσωπικό
Η TECMEC AEBE αναγνωρίζει τη σημασία της καλής εσωτερικής επικοινωνίας και όλοι οι εργαζόμενοι
προτρέπονται να συζητούν με τη Διοίκηση θέματα που σχετίζονται με την Εταιρεία όπως και οποιαδήποτε άλλα
θέματα που τους απασχολούν. Η TECMEC ΑΕΒΕ ενημερώνει τακτικά τους εργαζομένους της σχετικά με τους
στόχους και τις επιδόσεις της Εταιρείας και όλοι οι εργοδοτούμενοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα
συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης της Εταιρείας.
Η TECMEC ΑΕΒΕ αντιμετωπίζει στο σύνολό τους τα εργασιακά ζητήματα με συναίσθημα ευθύνης και
δικαιοσύνης, ανεξάρτητα εθνικότητας, φύλου, θρησκείας και άλλων προσωπικών επιλογών των εργαζομένων
στην Εταιρεία. Πολιτική της TECMEC είναι να στηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της,
μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Η Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τις Οικονομικές Καταστάσεις
Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η παρουσίαση μιας ισορροπημένης και κατανοητής εικόνας της
οικονομικής θέσης της TECMEC ΑΕΒΕ, των αποτελεσμάτων των εργασιών της καθώς και των προοπτικών της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών
Καταστάσεων της Εταιρείας, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.
Το Εταιρικό Δίκαιο προβλέπει την κατάρτιση από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
οι οποίες να παρέχουν ορθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και των οικονομικών επιδόσεων και
των ταμειακών ροών της χρήσεως. Στα πλαίσια της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό
Συμβούλιο οφείλει:
α. να επιλέγει κατάλληλες λογιστικές αρχές και να εξασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή τους,
β. να παίρνει αποφάσεις και να κάνει εκτιμήσεις που είναι συνετές και λογικές,
γ. να επιβεβαιώνει ότι τα ακολουθούμενα λογιστικά πρότυπα έχουν πράγματι εφαρμοσθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, από τα
οποία να προκύπτει με πληρότητα και ακρίβεια η οικονομική θέση της Εταιρείας και τα οποία να διασφαλίζουν
τη συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και για τη λήψη όλων
των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη και τον εντοπισμό ατασθαλιών και άλλων παραβάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης υπεύθυνο για την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που
παρατίθενται στην εταιρική ιστοσελίδα της..
Η έδρα της επιχείρησης είναι στο Αίγιο, Η επιχείρηση έχει 4 υποκαταστήματα:





Αθήνα, Γραφεία - Συνεργείο
Πάτρα, Εργοστάσιο - Συνεργείο
Κομοτηνή, Εργοστάσιο
Θεσσαλονίκη, Συνεργείο

5

TECMEC A.E.B.E
Ελεγκτές
Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ έχουν εκφράσει τη πρόθεσή τους να συνεχίσουν ως
ελεγκτές της Εταιρείας. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση της επανεκλογής των
ελεγκτών και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να το πράξει.
Με εντολή του Συμβουλίου,
Αθανάσιος (Σάκης) Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος
Αίγιο,
30 Απριλίου 2010
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Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ

Πατησίων 81 & Χέϋδεν
Αθήνα, 104 34
Τηλέφωνα: [+30] 210 8894300
Τηλέτυπο: [+30] 210 8212876
Web Site: www.bdo.com.gr

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «TECMEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με διακριτικό τίτλο «TECMEC A.E.B.E.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «TECMEC A.E.B.E.» που
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
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εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
1.

Ο λογαριασμός των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών περιουσιακών στοιχείων «Επενδύσεις σε

θυγατρικές εταιρείες» ποσού € 5.393 χιλιάδων, αντιπροσωπεύει συμμετοχή της εταιρείας σε μία
ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει αποτιμηθεί στο κόστος κτήσεως. Δεδομένου ότι υπάρχουν ενδείξεις
απομείωσης της αξίας της συμμετοχής, δεν τέθηκαν στη διάθεση μας στοιχεία σχετικά με τον
προβλεπόμενο έλεγχο απομείωσης βάση του ΔΛΠ 36. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη
για την επιμέτρηση του ανακτήσιμου ποσού και τον προσδιορισμό του ύψους των ενδεχόμενων ζημιών
απομείωσης, οι οποίες θα επιβάρυναν τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της ελεγχόμενης χρήσεως.
2. Η εταιρεία μέχρι την ημερομηνία χορηγήσεως της παρούσας έκθεσης, δεν έχει συντάξει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποχρέωση βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Η υφιστάμενη πρόβλεψη απομείωσης των
εμπορικών απαιτήσεων ποσού € 180 χιλιάδων, υπολείπεται της πρόβλεψης για την κάλυψη ζημιών από
τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων κατά € 400 χιλιάδες, με συνέπεια τα αποτελέσματα της παρούσας
χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια της 31.12.2009 να εμφανίζονται βελτιωμένα κατά το προαναφερθέν
ποσό. 4. Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 έως και 2009 δεν έχουν ελεγχθεί
από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις για ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’ οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
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εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009,
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Πάτρα, 7 Ιουνίου 2010
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα

Γεώργιος Ιωάν. Κουτρουμάνης

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611
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1 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε Ευρώ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρείες
Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες / Κοινοπραξίες
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις μακροπρόθεσμο μέρος
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα τοκοφόρα δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αποζημιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Σημείωση

31/12/2009

31/12/2008

9
10
11
11
13

86.859
3.907.527
5.392.864
4.513.112
102.160
14.002.522

349.589
4.842.576
572.814
13.113
3.070.467
8.848.559

12
13

3.377.437
5.823.048

1.713.384
13.398.513

14

6.807
125.777
9.333.069

6.016
157.386
15.275.299

23.335.591

24.123.858

15
15
16

1.971.960
58.964
7.946.459
5.947.490
15.924.873

1.971.911
58.964
7.413.447
6.244.499
15.688.821

17
18
20

2.545.150
134.927
55.247

3.049.690
188.056
47.909

2.735.324

3.285.655

3.328.877
1.346.517
4.675.394
7.410.718
23.335.591

1.986.936
3.162.446
5.149.382
8.435.037
24.123.858

21
17
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2

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Ποσά σε Ευρώ

Σημείωση

31/12/2009

31/12/2008

Έσοδα
Άλλα έσοδα
Μεταβολές στα αποθέματα
Αναλώσεις υλών
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

22
23

6.312.298
99.409
(157.808)
(3.425.986)
(1.325.231)
(539.200)
(503.778)
(252.954)
206.750
29.253
236.003
236.003

8.967.757
480.904
240.496
(6.264.850)
(1.436.640)
(635.680)
(802.705)
(604.453)
(55.171)
110.428
55.257
55.257

Κέρδη κατά μετοχή βασικά και μειωμένα

29

3.59

0,84

24
25
26
27
28
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3

Πίνακας μεταβολών καθαρής θέσης

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
Περιόδου
Μεταφορά σε αποθεματικά
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
Περιόδου
Μεταφορά σε αποθεματικά
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Μετοχικό
Κεφάλαιο
1.638.639
1.638.639

Υπέρ το
Λοιπά
άρτιο
Αποθεματικά
58.964
7.413.029
58.964
7.413.029

Κέρδη εις
νέον
6.522.932
6.522.932

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
15.633.564
15.633.564

418
7.413.447
7.413.447

55.257
(333.690)
6.244.499
6.244.499

55.257
0
15.688.821
15.688.821
49

533.012
7.946.459

236.003
(533.012)
5.947.490

236.003
0
15.924.873

333.272
1.971.911
1.971.911
49

58.964
58.964

1.971.960

58.964
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4

Κατάσταση ταμειακών ροών

Ποσά σε Ευρώ
Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων
Αποτελέσματα , προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρεωστικούς τόκους
Αποτέλεσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων

Σημείωση

25
27

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων

31/12/2009

31/12/2008

206.750

(55.171)

539.200
252.954
(793)
998.111

635.680
604.453
(281.812)
903.150

(1.664.053)
758.831
10.543.772
276.030
2.948.761 (1.581.431)

Αύξηση/ (μείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό
λόγω συνταξιοδότησης
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων
Εκροές για την απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων
Εκροές για την απόκτηση θυγατρικής εταιρείας
Εκροές για την απόκτηση συγγενούς εταιρείας
Εκροές για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισροές από την είσπραξη επιδοτήσεων
Μείωση δεσμευμένων καταθέσεων
Εισροές από την πώληση ενσωμάτων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων
Εκδοση κοινών μετοχών
Σύναψη (αποπληρωμή) δανείων
Πληρωμές χρηματοδοτικής μίσθωσης
Καθαρές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

10
11
11
9

7.338
12.833.929
(266.236)
(23.874)
12.543.819

1.215
357.795
(882.037)
0
(524.242)

(1.095.805)
(4.820.050)
(4.499.999)
(4.929)
152.493
0
0
13.282
(10.255.008)

(258.908)
(572.814)
0
(130.400)
0
5.795.550
90.005
277.584
5.201.017

49
0
(2.320.469) (4.982.224)
0
(137.134)
(2.320.420) (5.119.358)

Καθαρή μεταβολή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά
διαθέσιμα της περιόδου

(31.609)

(442.583)

Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων στην αρχή της περιόδου

157.386

599.969

125.777

157.386

Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος της περιόδου

13
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Σημειώσεις επί των ατομικών οικονομικών καταστάσεων
5

Γενικές πληροφορίες

Η TECMEC ΑΕΒΕ Μηχανολογικού εξοπλισμού ιδρύθηκε την 5 Ιουνίου 2007. Την 28η Νοεμβρίου 2008
εγκρίθηκε με απόφαση της Νομαρχίας Αχαΐας η απορρόφηση της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2008. Η εταιρεία έχει
έδρα στην διεύθυνση Αγ. Ιωάννου 19 Αίγιο.
Η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήταν
ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής
και εμπορίας ειδικών οχημάτων, κάδων, μηχανημάτων και λοιπών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και
έρευνες σχετικές με τα ανωτέρω και γενικότερα με θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30η
Απριλίου 2010.
6 Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
6.1 Λογιστικό πλαίσιο.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το ιστορικό κόστος. Το λειτουργικό νόμισμα του ομίλου
είναι το ευρώ.
6.2 Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές
6.2.1 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται:
αποσβένονται σε μία περίοδο 4-8 ετών με την ευθεία μέθοδο. Μεταγενέστερες της απόκτησης δαπάνες δεν
αναγνωρίζονται σε αύξηση της αξίας των αυλων στοιχείων. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται.
6.2.2 Ενσώματα πάγια
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις
και τυχόν απομείωσή τους. Η απόσβεση τους αρχίζει όταν τα στοιχεία αυτά είναι έτοιμα για την προτιθέμενη
χρήση τους και διενεργείται με την ευθεία μέθοδο. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της
λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων, εάν είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία μελλοντικά
οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή του. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασμό
αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη την διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης
ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής κατά κατηγορία των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων σε έτη, έχει ως εξής :
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Εξοπλισμός γραφείων και λοιπός εξοπλισμός

40
20 – 30
8 – 20
4-8
4

Οι υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη
αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση
ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
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Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των ενσωμάτων παγίων
και σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοιες ενδείξεις, γίνεται έλεγχος απομείωσης της αξίας τους. Η απομείωση
προκύπτει από την σύγκριση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή των μονάδων δημιουργίας ταμιακών
ροών στις οποίες ανήκουν, με την ανακτήσιμη αξία τους. Η ανακτήσιμή αξία είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ της
εύλογης αξίας μείον το εκτιμώμενο κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως. Αν η ανακτήσιμη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών, είναι μικρότερη από την λογιστική
του/της αξία, η διαφορά αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις εμφανίζονται αφαιρετικώς των παγίων.

6.2.3 Αποθέματα
Τα αποθέματα επιμετρώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης, μειωμένη κατά το
απαιτούμενο κόστος της διάθεσης. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου
σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει το κόστος απόκτησης, το κόστος μετατροπής και τα λοιπά κόστη που είναι
απαραίτητα για να τα φέρουν στην εκάστοτε απαιτούμενη τοποθεσία και κατάσταση.
6.2.4 Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους που συνήθως είναι η τιμολογιακή τους αξία και
μειώνονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς με την ζημία που προκύπτει από τις εκτιμώμενες επισφάλειες λόγω μη
εισπραξιμότητας. Η μέση διάρκεια πίστωσης ανέρχεται σε 180 ημέρες.
6.2.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών, περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως και βραχύχρονες
έως τρεις μήνες καταθέσεις προθεσμίας.
6.2.6 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές μετοχές, ολοσχερώς καταβλημένες, με δικαίωμα ψήφου στην
Γενική Συνέλευση και συμμετοχή στα κέρδη. Το μετοχικό κεφάλαιο αναγνωρίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί
στην ονομαστική αξία των μετοχών κατά την είσπραξή τους. Ποσά που εισπράττονται πέραν της ονομαστικής
αξίας των μετοχών, μειωμένα κατά τα άμεσα κόστη της έκδοσης, αναγνωρίζονται στο κονδύλι της καθαρής
θέσης με τον τίτλο, υπέρ το άρτιο.
6.2.7 Δάνεια Τραπεζών
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στα αντίστοιχα ποσά των σχετικών αναλήψεων, μειωμένα
κατά τα άμεσα κόστη έκδοσής τους. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με την μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου.
6.2.8 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
6.2.8.1 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Οι εισφορές που καταβάλλονται για προγράμματα καθορισμένων εισφορών, και αφορούν τις υποχρεωτικές
εισφορές των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού, αναγνωρίζονται στα έξοδα όταν καθίστανται
δουλευμένες.
6.2.8.2 Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως
από ανεξάρτητο αναλογιστή, με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit
credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων, με διάρκεια
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συναφή με τη διάρκεια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον υπάρχοντα πληθυσμό, δηλαδή τη μέση
μελλοντική υπηρεσία των μελών του προσωπικού. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις
προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο
ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
6.2.9 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι
θα εισπραχθούν και ότι η εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την
καταβολή τους . Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα (πχ. έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού κλπ)
αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου στην οποία αναγνωρίσθηκαν τα επιχορηγούμενα έξοδα. Οι επιχορηγήσεις
που αφορούν ενσώματα πάγια, αναγνωρίζονται ως μείωση των επιχορηγηθέντων ενσωμάτων παγίων.
6.2.10 Έσοδα
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
(γ) Έσοδα από δικαιώματα.
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών
συμβάσεων.
(δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται
από το όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί.
6.2.11 Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
6.2.12 Μισθώσεις
Τα μισθώματα που καταβάλλονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται στα έξοδα με την ευθεία
μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Τα μισθώματα που καταβάλλονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων
κατανέμονται σε μείωση της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και σε χρηματοοικονομικό κόστος με ένα
σταθερό επιτόκιο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
6.2.13 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος, τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος και
τις διαφορές φορολογικού ελέγχου. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις
της φορολογικής νομοθεσίας. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της
υποχρέωσης του ισολογισμού που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήματος, τρέχων και
αναβαλλόμενος, αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά
συναλλαγές που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση αναγνωρίζεται και αυτός
κατά ανάλογο τρόπο, απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους
συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων και
διακανονισμού των υποχρεώσεων. Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου επιβαρύνουν την κατάσταση των
αποτελεσμάτων όταν οριστικοποιούνται.
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6.2.14 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν αυτή εγκρίνεται από
την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6.3 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες.
6.3.1 Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ εντός της χρήσης 2009
Δ.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία». Τον Μάρτιο του 2009 το IASB
εξέδωσε βελτιώσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων με ισχύ για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2009 και αφορούν την ένταξη και παρουσίαση των επιμετρήσεων σε εύλογη
αξία, σε τρία επίπεδα ιεράρχησης (Επίπεδο 1, όπου γίνεται χρήση δημοσιευμένων τιμών, Επίπεδο 2 όπου γίνεται χρήση
δεδομένων που προκύπτουν από παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά και Επίπεδο 3, όπου χρησιμοποιούνται δεδομένα που δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιμες στην αγορά τιμές) και κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν κάποια ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις με δεδομένο ότι αφορούν
γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται ευρέως από την εταιρεία.
[IFRIC (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ) 9 και Δ.Λ.Π. 39] «Τροποποιήσεις για Ενσωματωμένα Παράγωγα», με ισχύ για ετήσιες περιόδους
που λήγουν την ή μετά την 30.06.2009. Βάσει αυτών των τροποποιήσεων, σε περίπτωση επαναταξινόμησης
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έξω από την κατηγορία των «επιμετρώμενων σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων», πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση των ενσωματωμένων σε κύρια σύμβαση παραγώγων. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις δεν είχαν εφαρμογή στην εταιρεία διότι δεν γίνεται χρήση τέτοιων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, Αναθεωρημένο, το οποίο πέραν της προσθήκης της κατάστασης
«Λοιπών Συνολικών Εσόδων» δεν είχε άλλη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

6.3.2 Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ μετά την χρήση 2009
«Διάφορες Βελτιώσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες» που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2009, στα πλαίσια της συνεχούς
βελτίωσης των Δ.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ημερομηνίες ισχύος, κυρίως για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2010 και δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2011. Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισμό των συνδεδεμένων μερών και
έδωσε κάποιες εξαιρέσεις γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται με το κράτος. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
«Τροποποίηση της Διερμηνείας 14 Προπληρωμή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηματοδότησης» που εκδόθηκε τον
Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2011. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει
εφαρμογή στην εταιρεία.
IFRIC (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 19) «Αντικατάσταση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους» που
εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2010, η οποία καθορίζει το
λογιστικό χειρισμό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων μιας οντότητας με συμμετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω
Διερμηνείας, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συμμετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται
ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή για την εταιρεία.
Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
την η μετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήμα για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39 και προβλέπει ότι
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου για την διαχείριση τους και
επιμετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην
εταιρεία.
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 «Κατάταξη Δικαιωμάτων» που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.02.2010. Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης, ή
δικαιώματα αγοράς μετοχών, για απόκτηση ενός σταθερού αριθμού ιδίων μετοχών μιας οντότητας έναντι ενός σταθερού
ποσού οποιουδήποτε νομίσματος, είναι συμμετοχικός τίτλος αν η οντότητα τα προσφέρει αναλογικά σε όλους του υπάρχοντες
ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των μη παράγωγων συμμετοχικών τίτλων της. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει
εφαρμογή στην εταιρεία.
Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρόσθετες Τροποποιήσεις για τους Εφαρμόζοντες για Πρώτη Φορά τα Δ.Π.Χ.Α.», που
εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2010. Η εν λόγω
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τροποποίηση εισάγει πρόσθετες εξαιρέσεις (χρήση τεκμαιρόμενου κόστους) για περιουσιακά στοιχεία που αφορούν έρευνα
και ανάπτυξη οντοτήτων που εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 2 «Πληρωμή βάσει αξίας των μετοχών του ομίλου που διακανονίζεται σε μετρητά» η
οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2010. Αντικείμενο της
τροποποίησης είναι ο χειρισμός τέτοιων συναλλαγών στις ατομικές ή ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της οντότητας που
λαμβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και η οποία δεν έχει δέσμευση να διακανονίσει την συναλλαγή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναμένεται να έχουν εφαρμογή από την εταιρεία.
Αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του
2008, με ισχύ για ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο,
οι συναλλαγές με τους μετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε
απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναπομένον τμήμα της επένδυσης
επιμετράτε σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Το εν λόγω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή
στην εταιρεία αφού δεν συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2008, με ισχύ για ετήσιες
λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009, με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο Δ.Π.Χ.Α. 3,
που αφορούν την επιμέτρηση των δικαιωμάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιμετρώνται στην
εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση, και την αναγνώριση
στην κατάσταση αποτελεσμάτων, του αποτελέσματος από την επανεπιμέτρηση του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που
ταξινομήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία αφού δεν συντάσσονται ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
Τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες», με ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι
το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος,
χαρακτηρίζονται ως κατεχόμενα για πώληση. Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία αφού δεν συντάσσονται
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Διερμηνεία 17 «Διανομές Μη Ταμιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2008
με ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009. Η διερμηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανομή μη
ταμιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιμετράται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία που η διανομή εγκρίνεται
από το αρμόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε χρήσεως αναφοράς και κατά την ημερομηνία διακανονισμού, τυχόν διαφορά μεταξύ
εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για διανομή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η
διερμηνεία αυτή δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2009 με ισχύ για
ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2009. Η διερμηνεία ασχολείται με τα θέματα λήψης ενσωμάτων παγίων
από πελάτες, με σκοπό την σύνδεσή τους με δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες,
ή για αμφότερα. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

7

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις της εταιρείας και, κατ' επέκταση, οι απαιτήσεις είναι σε ευρώ. Το κόστος των πρώτων υλών και οι
λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας, εκφράζονται επίσης, σε ευρώ. Τα δάνεια που συνάπτονται από την Εταιρεία
απεικονίζονται επίσης σε ευρώ. Κατά συνέπεια, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό- κίνδυνο.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία έχει μια καθορισμένη πολιτική, η οποία ακολουθείται με συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς
κινδύνους συντονίζεται και αξιολογείται σε τακτά διαστήματα, εξασφαλίζοντας ότι η πίστωση που δίνεται σε
κάθε πελάτη δεν υπερβαίνει τα εξουσιοδοτημένα πιστωτικά όρια αυτού.
Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο, για όλους τους πελάτες που δεν θα μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ταυτίζεται με την λογιστική αξία των απαιτήσεων.
Κίνδυνος επιτοκίου
Οι περισσότερες τοκοφόρες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια που
επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις αγοράς επιτοκίου. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά
παράγωγα.

18

TECMEC A.E.B.E
8

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν
υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.
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9

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Δικαιώματα

Λογισμικό

Σύνολο

504.859

181.187
130.400
311.587

686.046
130.400
816.446

311.587

509.788

(152.493)
159.094

816.446
4.929
(152.493)
668.882

Σωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2008
Αποσβέσεις περιόδου
31 Δεκεμβρίου 2008

(274.219)
(78.955)
(353.174)

(79.075)
(34.608)
(113.683)

(353.294)
(113.563)
(466.857)

1 Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις περιόδου
31 Δεκεμβρίου 2009

(353.174)
(84.938)
(438.112)

(113.683)
(30.229)
(143.911)

(466.857)
(115.167)
(582.023)

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου
2008

151.686

197.903

349.589

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου
2009

71.676

15.183

86.859

Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2008

504.859

1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Επιχορηγήσεις
31 Δεκεμβρίου 2009

504.859
4.929

Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν αποκτηθεί από τρίτους.
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10.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις
31 Δεκεμβρίου 2008
1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Μεταφορές σε αποθέματα
31 Δεκεμβρίου 2009
Σωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2008
Αποσβέσεις περιόδου
Επιχορηγήσεις
Πωλήσεις
Μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
1 Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις περιόδου
Επιχορηγήσεις
Μεταφορά στα αποθέματα
Αποσβέσεις περιόδου

Οικόπεδα

Κτίρια

194.817

735.758
25.722

194.817

761.480

194.817

761.480
22.329

194.817

-

-

Μηχ/κός Μεταφορικά
εξοπλισμός
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

5.662.666
39.454
(1.700)
5.700.419

515.461
52.862
(73.542)
494.781

612.304

494.781
21.431

612.304
12.526

783.809

5.700.419
1.039.519
(2.253.500)
4.486.438

(192.864)
(30.728)
9.837

(1.617.338)
(383.310)
13.796

5
(213.750)

-

(213.750)
(31.673)
9.837

-

(1.986.852)

516.212

(347.065)
(73.695)
70.999
(105)
(349.866)
(349.866)
(59.473)

(235.586)

(1.986.852)
(309.835)
13.796
646.679
(1.636.212)

(409.338)

471.434
140.870

Σύνολο

7.580.137
258.908
(75.242)
7.763.802

7.763.802
1.095.805
(2.253.500)
624.830
6.606.107

(312.840) (2.470.107)
(58.018)
(545.750)
23.633
70.999
100
(370.758) (2.921.225)
(370.758) (2.921.225)
(46.686)
(447.667)
23.633
646.679
(417.444) (2.698.579)

Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2008

194.817

547.730

3.713.567

144.915

241.546

4.842.576

Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2009

194.817

548.223

2.850.226

106.874

207.386

3.907.527

Επί των ακινήτων υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις ποσού € 900.000 για τις χρήσεις 2009 και 2008
αντίστοιχα.
Στην παρούσα χρήση η εταιρεία μετέφερε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό της στα αποθέματα ως πρώτη ύλη
αναπόσβεστης αξίας € 1.606.821 ο οποίος υπέστη βιομηχανική επεξεργασία και εν συνεχεία πωλήθηκε ως έτοιμο
προϊόν.
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Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Επωνυμία

Χώρα
εγκατάστασης

Ποσοστό
συμμετοχής

Συμμετοχές σε θυγατρικές
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Συμμετοχές σε Συγγενείς
HELESI PUBLIC CO LTD

ΚΥΠΡΟΣ

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
ΚΟΙΝ.ΤΕΧ-ΤΕΒ ΑΕ-ΗΛΕΚΤ-URBASΠΕΡΙΒΑΛ.
ΚΟΙΝ.ΕΛΛΗΝ.ΤΕΧΝ.ΤΕΒ-ΗΛΕΚΤΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΒ
ΚΟΙΝΟΠΡ.ΡΕΘΥΜΝΟ-ΚΑΘΑΡΗ
ΠΟΛΗ
ΚΟΙΝΟΠΡ.ΥΠΗΡ.ΔΙΑΧ.ΑΠΟΡ.ΓΛΥΦΑ
ΔΑΣ
Κ/Ξ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕΑ.Ζ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Σύνολο συμμετοχών σε συγγενείς και
κοινοπραξίες
Γενικό σύνολο επενδύσεων

2009

2008

64,97%

5.392.864

572.814

17,66%

4.499.999

0

3.333

3.333

6.464

6.464

2.500

2.500

815

815

1

1

4.513.112
9.905.976

13.113
585.927

Η εταιρεία την προηγούμενη χρήση απέκτησε 19.094 μετοχές της ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
καταβάλλοντας το ποσό των € 572.814 με ποσοστό 28,63%. Στην παρούσα χρήση συμμετείχε εκ νέου σε νέα
αύξηση κεφαλαίου και απέκτησε 160.669 μετοχές καταβάλλοντας € 4.820.050. Έτσι μετά τα προαναφερθέντα
την 31.12.2009 η TECMEC κατέχει συνολικά 179.763 μετοχές της ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., κόστους
κτήσεως € 5.392.864, συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 64,97%. Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
μέχρι σήμερα δεν έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και για το λόγο τούτο η
TECMEC AEBE δε συνέταξε ακόμα τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Στην παρούσα χρήση η TECMEC απέκτησε 7.031.249 μετοχές της HELESI PLC κόστους € 4.499.999 μέσω
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε στο σύνολο της από την TECMEC AEBE. Η HELESI PLC
είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου του
Λονδίνου (ΑΙΜ) από το Νοέμβριο του 2006.
12

Αποθέματα
31/12/2009
49.098
118.999
3.100.532
108.808
3.377.437

Εμπορεύματα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Αναλώσιμα
Σύνολο

31/12/2008
340.012
276.807
981.782
114.783
1.713.384

Το κόστος αναλώσεως των αποθεμάτων που έχει βαρύνει τα αποτελέσματα ανέρχεται σε € 3.583.986 για την
χρήση 2009 και € 6.024.354 για τη χρήση 2008.
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Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
31/12/2009
5.209.188
(180.214)
5.028.974
450.651
30.252
415.331

31/12/2008
10.272.791
(363.482)
9.909.309
2.742.278
677.375
416.874

0

2.723.144

Σύνολο

5.925.208

16.468.980

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό (πελάτες και λοιπές απαιτήσεις)
Κυκλοφορούν ενεργητικό

102.160
5.823.048
5.925.208

3.070.467
13.398.513
16.468.980

Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο απαιτήσεων πελατών
Προκαταβολές
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από "HELESI AE" από συναλλαγές λόγω
απόσχισης του "Κλάδου Οχημάτων και Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος"

Η μέση περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από την Εταιρεία ανήλθε πάνω από 6μήνες για την
χρήση 2009 (2008: 60). Πιστωτικά όρια υπάρχουν για όλους τους πελάτες με βάση τις εγκεκριμένες θέσεις της
διοίκησης, τα οποία και εξετάζονται σε συνεχή βάση ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε δεδομένα της
αγοράς.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο - ταυτίζεται στις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων, όπως αυτές
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου με την λογιστική αξία τους.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη ότι η εταιρεία δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται από τους αρχικούς όρους των
απαιτήσεων. Ενδείξεις μη εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες των
χρεωστών, η πτώχευση και η αδυναμία εντοπισμού τους και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων
κατά ένα έτος πέραν του ορίου πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας
των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων χρηματοροών που θα εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων
μειώνεται μέσω αντίθετου λογαριασμού (πρόβλεψης), με αναγνώριση της μείωσης στα αποτελέσματα στο
κονδύλι «άλλα έξοδα».
Ανάλυση του λογαριασμού των προβλέψεων .
Υπόλοιπο 31.12.2007
Προβλέψεις χρήσης 2008
Υπόλοιπο 31.12.2008
Διαγραφές επισφαλών στη χρήση 2009
Υπόλοιπο 31.12.2009

363.482
0
363.482
(183.268)
180.214
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Η ηλικία των εμπρόθεσμων απαιτήσεων της εταιρείας έχει ως εξής:

Μέχρι τρεις μήνες
Από τέσσερις έως και έξι μήνες
Μετά τους επτά μήνες
Σύνολο

31.12.2009

31.12.2008

387.069
1.125.280
4.412.859
5.925.208

2.387.176
6.352.626
7.729.179
16.468.981

Οι καθυστερημένες απαιτήσεις που δεν έχει διενεργηθεί απομείωση κατά την 31-12-2009 ανέρχονται σε € 4,2
εκατ. (2008: 4εκ). Για τις απαιτήσεις αυτές δεν έγινε απομείωση διότι είναι απαιτήσεις από την τοπική
αυτοδιοίκηση και είναι βεβαίας εισπράξεως.
Η εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες σχεδόν οι απαιτήσεις της εταιρεία
τιμολογούνται σε ευρώ.
14

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31/12/2009
1.918
123.859
125.777

Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

15

31/12/2008
7.355
150.031
157.386

Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της TECMEC ΑΕΒΕ κατά την ίδρυση της ανήλθε σε € 60.000 διαιρούμενο σε 2.000
ονομαστικές μετοχές. Με την απορρόφηση της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
κατά € 1.911.960,00 και ανέρχεται σε € 1.971.960,00 διαιρούμενο σε 65.732,00 ονομαστικές μετοχές. Το
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.971.960.
Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους
των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα
οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους.
Με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών, η σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια για τις χρήσεις 2009 και 2008,
διαμορφώθηκε αντίστοιχα σε 0,61 και 0,54
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε
σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους
εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει 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.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 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 εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η
γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά
από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
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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. Αυτό 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 διανομή μερίσματος.
H εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα
ίδια κεφάλαια.
16

Αποθεματικά

Τακτικό
αποθεματικό
1-Ιαν-08
Μεταφορές από τα Κέρδη εις νέον

348.247

Ειδικά
αποθεματικά
529.083

Αφορολόγητα
αποθεματικά
6.535.699

418

Σύνολο
7.413.029
418

31-Δεκ-08

348.665

529.083

6.535.699

7.413.447

1-Ιαν-09

348.665

529.083

6.535.699

7.413.447

521.205

533.012

7.056.904

7.946.459

Μεταφορές από τα Κέρδη εις νέον
31-Δεκ-09

11.807
360.472

529.083

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία "τακτικού αποθεματικού" όπως
προαναφέρθηκε σχηματίζεται, με την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων, μετά από φόρους,
κερδών – είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το
«τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της εταιρείας, μπορεί όμως, να συμψηφισθεί με
συσσωρευμένες ζημιές.
Τα ειδικά αποθεματικά έχουν δημιουργηθεί λόγω ληφθεισών επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων. Υπό τους
όρους και τις διατάξεις που ορίστηκαν για την έγκριση των εν λόγω επιχορηγήσεων, η εταιρεία δεσμεύτηκε να
μεταφέρει σε αποθεματικό κέρδη εις νέον τα οποία δεν δύνανται να διανεμηθούν για μια περίοδο 10 ετών.
Τα αφορολόγητα αποθεματικά δημιουργήθηκαν, στην περίοδο 2001 έως 2009, βάσει των διατάξεων της
φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες επιτρέπουν την επ’ αόριστο αναβολή φορολογίας κερδών, ως μορφή
επενδυτικού κινήτρου, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κέρδη θα επανεπενδυθούν στην εταιρεία. Ο σχετικός
φόρος θα καταβληθεί αν τα πάγια πωληθούν εντός 5ετίας από την απόκτησή τους, ή όποτε τα αφορολόγητα
αποθεματικά διανεμηθούν. Η φορολογική υποχρέωση που θα προκύψει κατά τη διανομή αυτών των
αποθεματικών θα αναγνωριστεί όταν ληφθεί απόφαση να διανεμηθούν αυτά τα αποθεματικά, ή μέρος αυτών.
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Δάνεια
31/12/2009

31/12/2008

Ομολογιακά δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

2.545.150
2.545.150

3.049.690
3.049.690

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

841.977
504.540
1.346.517

2.657.906
504.540
3.162.446

Σύνολο δανείων

3.891.667

6.212.136

Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ και φέρουν μεταβλητό επιτόκιο. Το μέσο αποτελεσματικό επιτόκιο για την χρήση
ανήλθε σε 6,5 %.
Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές.
Οι λήξεις των μακροπροθέσμων δανείων έχουν ως εξής :
Στην επόμενη χρήση
1 έως 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια

504.540
696.580
1.848.570
3.049.690

504.540
946.580
2.103.110
3.554.230

Οι εκτιμώμενες πληρωμές κεφαλαίων και τόκων για τα προαναφερθέντα δάνεια:
Στην επόμενη χρήση
1 έως 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια

673.150
963.220
1.908.590
3.544.960

703.150
1.019.440
2.529.530
4.252.120

Οι τόκοι των βραχυπροθέσμων δανείων που θα πληρωθούν εντός του επόμενου έτους εκτιμώνται σε € 55.000 για
το 2009 .
Η αύξηση/ μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης κατά την 31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα, που
κατά την άποψη της διοίκησης κρίνεται ως εύλογη για τις ανωτέρω ημερομηνίες, θα είχε ως συνέπεια τη
μείωση /αύξηση των αποτελεσμάτων κατά 14.734 και 23.606 για τις χρήσεις 2009 και 2008 αντίστοιχα.
18

Αναβαλλόμενη φορολογία
31/12/2009
261.593
126.666
134.927

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
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31/12/2008
393.669
205.613
188.056

TECMEC A.E.B.E
Η κίνηση του αναβαλλόμενου φόρου αναλύεται κατωτέρω:
31/12/2009
188.056
(53.127)
134.927

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου
Χρέωση / Πίστωση στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου

31/12/2008
301.267
(113.213)
188.056

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Αλλαγή
Χρηματοδοτικές
συντελεστών
μισθώσεις
απόσβεσης
299.172
153.811
(55.780)
(3.534)
243.392
150.278

1 Ιανουαρίου 2008
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31 Δεκεμβρίου 2008

243.392
(132.076)
111.316

1 Ιανουαρίου 2009
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31 Δεκεμβρίου 2009

150.278
1
150.278

Σύνολο
452.984
(59.315)
393.669
393.669
132.075
261.593

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

1 Ιανουαρίου 2008
Χρέωση / (πίστωση)
στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
31 Δεκεμβρίου 2008
1 Ιανουαρίου 2009
Χρέωση / (πίστωση)
στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
31 Δεκεμβρίου 2009

Αλλαγή
συντελεστών
απόσβεσης
επιχορηγήσεων
96.771

Επίδραση
αποσβέσεων
στα
αποθέματα
4.375

(28.807)
67.964

(4.375)
-

Τόκοι
Φορολογικές
Χρηματο
ζημιές
δότησης

Λοιπά

Σύνολο

-

45.883

4.687

151.716

75.808
75.808

(45.883)
-

57.155
61.842

53.898
205.614

67.964

75.808

61.842

205.614

(4.727)
63.237

(75.808)
-

1.587
63.429

(78.948)
126.666
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Αποζημιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τους εργαζόμενους, για τη μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το
χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί
δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλημένο στην
παρούσα αξία του, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναλογισττικά κέρδη και ζημίες
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους

31/12/2009
11.049
2.396

31/12/2008
13.972
1.997

13.445

15.969

31/12/2009
47.909
13.445
(6.107)
55.247

31/12/2008
46.694
15.969
(14.754 )
47.909

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:
Yπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες Αποζημιώσεις
Υπόλοιπο τέλους

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2009
31/12/2008
Προεξοφλητικό επιτόκιο
5,30
5,30
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
2,70
2,70
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Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
31/12/2009
3.074.238
89.213
79.250
51.303
34.873
3.328.877

Εμπορικές υποχρεώσεις
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές
Φόροι (εκτός φόρου εισοδήματος)
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
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31/12/2008
1.567.090
87.786
86.044
163.106
82.910
1.986.936

TECMEC A.E.B.E
Η ανάλυση των υπόλοίπων των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων με τις αντίστοιχες ημερομηνίες λήξεως
βάσει των συμβατικών δεσμεύσεων της Εταιρείας έχουν ως εξής:
31.12.2009
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο
31.12.2008
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο
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Έως 3
μήνες
2.845.141
254.639
3.099.780

3-6 μήνες

Έως 3
μήνες
558.431
419.847
978.278

3-6 μήνες
560.097
560.097

ΣΥΝΟΛΟ
3.074.238
254.639
3.328.877

Μετά από
6 μήνες ΣΥΝΟΛΟ
448.561 1.567.089
419.847
448.561 1.986.936

Έσοδα

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο
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229.097
0
229.097

Μετά από
6 μήνες
0
0
0

31/12/2009
289.484
3.839.084
630.205
1.553.525
6.312.298

31/12/2008
3.716.228
1.137.677
631.680
3.482.172
8.967.757

31/12/2009
31.906
45

31/12/2008
47.237
198.463
108.596
126.608
480.904

Άλλα έσοδα

Ενοίκια
Έσοδα συμμετοχών
Επιχορηγήσεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

67.458
99.409

Στο ποσό των εσόδων συμμετοχών ευρώ 198.643 (χρήση 2008) περιλαμβάνεται ποσό € 197.779 ευρώ το οποίο
προήλθε από την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών της HELESI TRANS και AZ PERIVALLONTIKI. Oι
μετοχές πωλήθηκαν έναντι τμήματος ευρώ 952.000 με κόστος κτήσεως αυτών € 754.221.
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Παροχές σε εργαζομένους

Μέσος όρος εργαζομένων

31.12.2009
53

31.12.2008
72

Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές
Πρόβλεψη για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31.12.2009
996.880
305.811
9.095
13.445
1.325.231

31.12.2008
1.070.578
324.842
25.251
15.969
1.436.640
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Αποσβέσεις

Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις μηχανημάτων
Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
Αποσβέσεις επίπλων
Αποσβέσεις αΰλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο
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31/12/2009
52.582
23.156
32.398
66.351
7.387
19.186
72.243
18.388
60.330
64.155
87.602
503.778

31/12/2008
107.016
16.453
43.960
110.260
32.477
56.704
74.329
20.937
65.463
92.553
182.553
802.705

Χρηματοοικονομικό κόστος

- Τόκοι τραπεζικών δανείων
- Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων
- Λοιπά
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο
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31/12/2008
20.890
369.514
73.695
58.018
113.563
635.680

Άλλα λειτουργικά έξοδα

Έξοδα μεταφορών
Ηλεκτρική ενέργεια
Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Έξοδα ταξιδίων
Επισκευές – συντηρήσεις
Ασφάλιστρα
Διάφοροι φόροι
Αμοιβές τρίτων
Λοιπά
Σύνολο
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31/12/2009
21.836
296.038
59.473
46.686
115.167
539.200

31/12/2009

31/12/2008

258.398
0
7.838
266.236
(13.282)
252.954

732.206
5.136
144.695
882.037
(277.584)
604.453

Φόρος Εισοδήματος
31/12/2009
4.069
19.805
(53.127)
(29.253)

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόροι προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος (19)
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31/12/2008
2.784
0
(113.212)
(110.428)

TECMEC A.E.B.E
Ο φόρος επί των κερδών της εταιρείας προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε
με βάση τον φορολογικό συντελεστή της εταιρείας, ως εξής:
31/12/2009
31/12/2008
206.750
(55.171)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
0,25
0,25
51.687
(13.793)
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
Πρόσθετος φόρος φορολογικού ελέγχου
19.805
Φορολογικό όφελος από αναπροσαρμογή ακινήτων Ν 2065
0
(78.575)
Φορολογικό όφελος από αλλαγή συντελεστών φορολογίας
εισοδήματος
29.423
(70.515)
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί σε φορολογικές ζημιές της
χρήσεως που δεν αναγνωρίσθηκαν
110.635
Φόρος εισοδήματος εσόδων που δεν υπόκεινται σε φόρο
(130.168)
(58.180)
Φόρος εισοδήματος
(29.253)
(110.428)
Οι χρήσεις 2005 και 2006 ελέγχθηκαν από τις φορολογικές αρχές και προέκυψε πρόσθετος φόρος €
661.010 ο οποίος επιβάρυνε την χρήση 2007. Οι χρήσεις 2007- 2008 βρίσκονται υπό τακτικό έλεγχο ο
οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν υποχρέωση για
πρόσθετο φόρο.
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Κέρδη κατά μετοχή βασικά και μειωμένα
31/12/2009
236.003
65.732
3,59

Κέρδη
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

31/12/2008
55.257
65.732
0,84

Για τη χρήση 2009 όπως και στη χρήση 2008 η εταιρεία δεν προτείνει την διανομή μερίσματος.
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

2009
A.Z. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
HELESI TRANS
HELESI A.E.B.E
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΕ
2008
A.Z. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
HELESI TRANS
HELESI PLC
HELESI A.E.B.E
HELESI ITALIA SRL
HELESI UK
Κ/Ξ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΤΕΒΕ – URBASER S.A
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΤΕΒΕ-URBASER SA

Πωλήσεις σε

Αγορές από

Απαιτήσεις από

Υποχρεώσεις σε

6.214
0
2.462.813

0
8.300
98.342

281.716
-

0
217
353.768

-

-

23.625

9.705

2.946

21.150

1.998

3.258.975

2.951.964

312.500
8.533
1.792.505
5.934.479

11.600

-

-

-

-

-

152.358

-

-

-

3.571

-

-

-

3.841

-
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-

TECMEC A.E.B.E
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2009-2008 δεν έλαβαν καμία αμοιβή. Δεν υπάρχουν
επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη.
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις

Η TECMEC έχει παράσχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων συνολικού ποσού € 674.635.

32.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Νέος Φορολογικός Νόμος
Ο Νέος Νόμος 3842/23-4-2010 ειισάγει δυο διαφορετικούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για τα διανεμόμενα και
αδιανέμητα κέρδη των Ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα:


Τα αδιανέμητα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 24% (μειούμενο ετησίως κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ωσότου
φθάσει το 20% έως το 2014)

Τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 40%

Δεν παρακρατείται επιπλέον φόρος επί των μερισμάτων.
Το νέο σύστημα εφαρμόζεται σε κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση 2010 και έπειτα ή σε κέρδη προηγούμένων
διαχειριστικών χρήσεων που διανέμονται μετά την 31 Δεκεμβρίου 2010. Η διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων κατά την
διάρκεια του 2010 φορολογούνται ακόμα με το ισχύον καθεστώς (παρακράτηση φόρου 10%)

Αίγιο, 30 Απριλίου 2010
Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδριανόπουλος Α. Αθανάσιος
ΑΔΤ Φ 218434

Η Αντιπρόεδρος

Θανασούλια Γ. Χριστίνα
ΑΔΤ ΑΗ 600411

Μέλος ΔΣ

Θεοδωρακόπουλος Γ. Φώτιος
ΑΔΤ Χ 306670
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Η Διευθύντρια
Λογιστηρίου

Αναστασία Α. Παπάρα
ΑΔΤ Π 706375
ΑΜΕ 39239 Α’ ΤΑΞΗΣ

