
 

 1

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΤΟΥ   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ  1/1/04  -  31/12/04   

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   «MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» 
 
                (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 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  &-3:  Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί  
καταρτίσεως των  ετήσιων  οικονοµικών  καταστάσεων, που  κρίθηκε  
απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής  
εικόνας που απαιτεί η διάταξη της & 2. του άρθρου αυτού. 
 
          ∆εν έγινε. 
 
(β)  Άρθρο  42β  &-1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της 
δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού 
<<Αποτελέσµατα χρήσεως>>. 
 
          ∆εν έγινε. 
 
γ) Άρθρο 42β &-2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό 
στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 
 
          Οι όποιες νέες προσθήκες λογαριασµών έγιναν, αφορούσαν την 
σωστή απεικόνιση των λογαριασµών του ισολογισµού.  
 
(δ)  Άρθρο  42β  &-3 :  Προσαρµογή  στη δοµή και στους τίτλους των 
λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση,  όταν  η ειδική  φύση της  
επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
          ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(ε)  Άρθρο  42β  &-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 &-5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης 
χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα 
κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
 ∆εν έγιναν.  
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Παρ.  2.Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 
 
 (α)  Άρθρο  43α  &  1-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 ειδικό νόµο αξίας τους,  η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε  την  αξία  των  προσθηκών  και  βελτιώσεων  και 
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 
 
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 
(3) 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.  H   µέθοδος   αυτή  ακολουθείται  πάγια. 
 
(4) 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. 
 
(5) Τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή 
πωλήσεώς τους. 
 
(γ)  Άρθρο  43  &-2 :  Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές 
αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 
 
          ∆εν έγινε. 
 
(δ)  Άρθρο 43 & 7-β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή 
του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 
 
          ∆εν έγινε.  
 
ε) Άρθρο 43 & 7-γ : Παράθεση της διαφοράς,  µεταξύ της αξίας 
αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής 
αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
          ∆εν υπάρχει διαφορά. 
(στ)  Άρθρο  43 & 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη 
χρήση,  µε βάση ειδικό νόµο,  αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων 
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περιουσιακών  στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού 
<<∆ιαφορές αναπροσαρµογής>>. 
 
           ∆εν έγινε. 
 
Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
 
(α) Άρθρο 42ε & 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων  
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 

Παρατίθεται  σχετικός πολύστηλος πίνακας,  µε τις πληροφορίες 
που απαιτεί η διάταξη. 
 
(β) Άρθρο 43 & 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
            ∆εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 
 
(γ) Άρθρο 43 & 5-ε : Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
            ∆εν σχηµατίστηκαν. 
 
(δ) Άρθρο 43 & 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των  ποσών  των  εξόδων 
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
 
  Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που 
απαιτεί η διάταξη.   
  
(ε) Άρθρο 43 & 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών  διαφορών  που προέκυψαν στην παρούσα χρήση,  
κατά την  πληρωµή (δόσεων)  και / ή  την  αποτίµηση  στο  τέλος  της  
χρήσεως δανείων  ή πιστώσεων,  χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για 
κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
 
           ∆εν υπάρχουν. 
 
(στ) Άρθρο 43 & 4 εδάφ.  α� και β�: Ανάλυση και επεξήγηση των 
κονδυλίων  <<Έξοδα  ερευνών  και  αναπτύξεως>>, <<Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησία>> και <<Υπεραξία επιχειρήσεως 
(GOOCWILL)>> 
           
         ∆εν υπάρχουν. 
 
Παρ. 4. Συµµετοχές 
 
(α) Άρθρο 43α & 1-β' : Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων  επιχειρήσεων µε 
ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
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 ∆εν υπάρχουν. 
 
 (β)  Άρθρο 43α & 1-ιε' : Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις 
της εταιρείας. 
 
           Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας «MEVACO 
A.E» 
 
Παρ. 5. Αποθέµατα 
 
α) Άρθρο  43α  & 1-ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από 
τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43,  για  λόγους  φορολογικών 
ελαφρύνσεων. 
 
           ∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
(β) Άρθρο  43α  &  1-ι :  ∆ιαφορές  από  υποτίµηση κυκλοφορούντων  
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
           ∆εν υπάρχουν. 
 
Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
  
(α) Άρθρο 43α & 1-δ : Κατηγορίες µετοχών,  στις οποίες  διαιρείται  το 
µετοχικό κεφάλαιο. 
 
         Αριθµός Ονοµ. Αξία Συνολική Αξία 
       -----------  -------------  ----------------- 
Ονοµαστικές µετοχές          100.000                3,00          300.000,00 
     
 
(β)  Άρθρο 43α & 1-γ : Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου. 
 

∆εν εκδόθηκαν νέες µετοχές 
 
(γ)  Άρθρο  43α  &  1-ε  και  42ε  &  10 :  Εκδοθέντες  τίτλοι και 
ενσωµατωµένα σ' αυτούς δικαιώµατα. 
 
           ∆εν υπάρχουν. 
 
(δ) Άρθρο 43α & 1-ιστ : Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα  στην  παρούσα  
χρήση. 
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           ∆εν αποκτήθηκαν. 
 
Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
  
(α) Άρθρο 43ε & 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού <<Λοιπές 
προβλέψεις>>, αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 
  

∆εν σχηµατίστηκαν προβλέψεις. 
 
β) Άρθρο 43α & 1-ζ :  Οι  οικονοµικές  δεσµεύσεις  από  συµβάσεις  κ.λ.π. 
που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις  
καταβολής   ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για 
συνδεµένες επιχειρήσεις. 
 
          ∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Άρθρο 43α & 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων  και 
ποσά  φόρων  που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης 
και  των  προηγούµενων  χρήσεων,  εφόσον  δεν  εµφανίζονται  στις 
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
 
          Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της. 
 
(δ) Άρθρο 43α & 1-στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη 
καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
          ∆εν υπάρχουν. 

 
ΠΑΡ. 8 .Μεταβατικοί λογαριασµοί 
 
1) Άρθρο 42 ε & 12 :Ανάλυση µεταβατικών λογαριασµών. 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                    €      
-Έξοδα επόµενων χρήσεων (ενοίκια)        18.000,00 

        
             
ΠΑΡ. 9. Λογαριασµοί τάξεως 
 
- Άρθρο 42ε & 11 : Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως  . 
 
 ∆εν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασµοί. 
 
(β)   Άρθρο   43α   &  1-ιγ :  Υποχρεώσεις  που  δηµιουργήθηκαν  ή 
αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση  
µέλη  οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
           ∆εν υπάρχουν. 
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(γ)  Άρθρο  43α  &  1-ιδ :  ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε 
όργανα διοικήσεως  ( µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές ). 
 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
& 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 
 
(α) Άρθρο 43α & 1-η : Ανάλυση  κύκλος εργασιών  
 
         Ο πραγµατοποιηθείς κύκλος Εργασιών ανέρχεται σε € 1.912.146,56 
και αναλύεται ως έξης : 
 
(1) Βιοµηχανικής δραστηριότητας:  
Πωλήσεις  εσωτερικού                                        1.869.108,41 
Πωλήσεις εξωτερικού                                               34.597,85 
Σύνολο                                                                1.903.706,26 
 
(2) Εµπορικής δραστηριότητας: 
Πωλήσεις  εσωτερικού                                              8.440,30 
Πωλήσεις εξωτερικού                                                       ------- 
Σύνολο                                                                     8.440,30 
 
(β)  Άρθρο  43α  &  1-θ: Κατηγορίες και κόστος προσωπικού 
Τα αναλυτικά στοιχεία του απασχοληθέντος κατά τη χρήση προσωπικού 
έχουν ως εξής : 
  
Κατηγορίες                                Μισθοί             Επιβαρύνσεις  
Προσωπικού       Αριθµός         EURO                   EURO 
Μισθωτοί                  4              46.704,08           14.792,71 
Ηµεροµίσθιοι          24            322.326,77           93.156,34 
ΣΥΝΟΛΟ                20            369.030,85           107.949,05 
 
(γ) Άρθρο 42ε & 15-β : Ανάλυση των έκτακτων και  ανόργανων  εξόδων 
και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών <<Έκτακτα και ανόργανα έξοδα>> 
και  <<Έκτακτα  και  ανόργανα έσοδα>>).Αν τα ποσά των λογαριασµών 
<<Έκτακτες ζηµιές>> και <<Έκτακτα κέρδη>> είναι  σηµαντικά,  κατ'  
εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α & 1-ιγ. 
 

1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα � έκτακτες ζηµίες  
  

Φορολογικά  πρόστιµα & προσαυξήσεις      17,53 
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα    208,50  
Προσαυξ. Ασφαλιστ. Εισφ. Προηγ. Χρήσεων           - 
Ζηµίες από εκποίηση µεταφορικών  µέσων 1.028,21 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  1.254,24 
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2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  - έκτακτα κέρδη 

                           
           -Έκτακτα & ανόργανα έσοδα                               26,52 
          -Έκτακτα κέρδη                                                 2.478,22  
            ΣΥΝΟΛΟ                                                         2.504,74 

 
 

ΠΑΡ. 13 Άλλες πληροφορίες 
 
1)Άρθρο 43 α παραγ. 1 ιζ : Άλλες πληροφορίες για την αρτιότερη 
πληροφόρηση των µετόχων και τρίτων. 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσης οι οποίες ανέρχονται σε 33.330,27 € 

κατανεµήθηκαν ως εξής : 
 
Κόστος πωλήσεων                                            25.108,30 
Έξοδα διοικ. λειτουργίας                  8.221,97 

 Σύνολο        33.330,27 
 
 
                                    Θεσσαλονίκη,  30/04/2005 
 
. 

 Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  Ο ΕΠΙ ΤΟΥ    
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ    

   
   

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΙΟΥΠΕΛΗΣ 
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 

ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Α.∆.Τ. Η 656831 Α.∆.Τ. Ζ 972807 Α.∆.Τ. T 234472 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Βεβαιώνεται ότι το παραπάνω προσάρτηµα, το οποίο αποτελείται από 8 
σελίδες, (συµπεριλαµβανοµένου και του πίνακα µεταβολών παγίων), είναι 
αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο χορήγησα µε 
ηµεροµηνία 13/05/2005. 
 

ΑΘΗΝΑ, 13 / 05 / 2005 
0 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου 

Α.Μ. ΣΟΕΛ : 13671 
      GRANT THORNTON A.E. 



 

 

MEVACO  ΒΟΡ.  ΕΛΛΑ∆ΟΣ   Α.Ε. 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2004 ΑΡΘΡ. 42 ε # 8 
 

ΚΩ∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31.12.2003 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
2004 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2004 

ΣΥΝΟΛΟ 
31.12.2004 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΕΩΣ 

31.12.03 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
2004 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΠΟΣΒ. 

2004 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒ. 
31.12.04 

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

31.12.2004 
11 ΚΤΙΡΙΑ 14.140,81 733,68 - 14.874,49 1.413,55 1.440,70 - 2.854,25 12.020,24 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 195.912,32 112.930,09 5.577,56 303.264,85 38.758,40 23.139,35 4.350,83 57.546,92 245.717,93 
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 
23.100,45 - - 23.100,45 6.977,61 2.681,92 - 9.659,53 13.440,92 

14 ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ 19.590,22 1.867,50 21.457,72 13.359,35 2.881,56 - 16.240,91 5.216,81 
15 ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 57.193,60 57.193,60 57.193,60 

 ΣΥΝΟΛΟ 252.743,80 172.724,87 5.577,56 419.891,11 60.508,91 30.143,53 4.350,83 86.301,61 333.589,50 
   

16.10 ΕΞΟ∆Α Ι∆Ρ. & ΠΡ. 
ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ 

2.203,46 - - 2.203,46 1.322,08 440,69 - 1.762,77 440,69 

16.13 ΕΞ. ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ. 2.347,76 - - 2.347,76 1.408,64 469,56 - 1.878,20 469,56 
16.17 ΕΞΟ∆Α 

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓ/ΣΗΣ 
10.502,05 - - 10.502,05 3.707,16 2.276,49 - 5.983,65 4.518,40 

 ΣΥΝΟΛΟ 15.053,27 - - 15.053,27 6.437,88 3.186,74 - 9.624,62 5.428,65 
   
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 267.797,07 172.724,87 5.577,56 434.944,38 66.946,79 33.330,27 4.350,83 95.926,23 339.018,15 
 
 
 


