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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΤΟΥ   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   «MEVATANCO ELECTRONICS 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  παρ-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  παρ -1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής 

και µορφής εµφανίσεως 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  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   παρ -4 :  Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που 

αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς,  για τις οποίες  (συµπτύξεις) συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 

 
          ∆εν έγιναν. 
 
(στ)  Άρθρο  42β  παρ -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 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.  Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίσθηκε µε την µέθοδο 
του ετήσιου µέσου σταθµικού, η οποία θα ακολουθείται πάγια. 

 4. 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.∆ 299/03 και της  παρ. 1στ 
του άρθρου  31 Ν.2238 / 1994 όπως ισχύει.  

 
 β)  Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.α : Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών 
στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών διαφορών . 

 
∆εν υπάρχουν τέτοια ποσά 

   γ)  Άρθρο 43 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές 
αποτίµησης. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτίµησης. 

          
         ∆εν έγιναν. 
 
(δ)  Άρθρο 43  παρ 7-β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του 

κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 
 
          ∆εν έγινε.  
 
ε) Άρθρο 43  παρ 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  παρ 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση,  

µε βάση ειδικό νόµο,  αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών  
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στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού <<∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής>>. 

 
           ∆εν έγινε. 
 
 
Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
 
(α) Άρθρο 42ε  παρ 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων  εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως). 
 
Παρατίθεται  σχετικός πολύστηλος πίνακας,  µε τις πληροφορίες που απαιτεί η 
διάταξη. 

 
(β) Άρθρο 43  παρ 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
             ∆εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 
 
(γ) Άρθρο 43  παρ 5-ε : Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 

 
             ∆εν σχηµατίστηκαν. 
 
(δ) Άρθρο 43  παρ 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 παρ 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  παρ 4 εδάφ.  α� και β�: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων  

<<Έξοδα  ερευνών  και  αναπτύξεως>>, <<Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησία>> και <<Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)>> 

           
         ∆εν υπάρχουν. 
 
Παρ. 4. Συµµετοχές 
 
(α) Άρθρο 43α παρ 1-β' : Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων  επιχειρήσεων µε 
ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
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 ∆εν υπάρχουν. 
 
 (β)  Άρθρο 43α  παρ 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  
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E» 

 
Παρ. 5. Αποθέµατα 
 
α) Άρθρο  43α   παρ 1-ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους 
κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43,  για  λόγους  φορολογικών ελαφρύνσεων. 

 
           ∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
(β) Άρθρο  43α   παρ  1-ι :  ∆ιαφορές  από  υποτίµηση κυκλοφορούντων  
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

 
           ∆εν υπάρχουν. 
 
Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
  
(α) Άρθρο 43α  παρ 1-δ : Κατηγορίες µετοχών,  στις οποίες  διαιρείται  το 

µετοχικό κεφάλαιο. 
 
         Αριθµός Ονοµ. Αξία Συνολική Αξία 
       -----------  -------------  ----------------- 
Ονοµαστικές µετοχές             60.000            1,00 €         60.000,00 € 
     
 
(β)  Άρθρο 43α  παρ 1-γ : Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου. 
 
∆εν εκδόθηκαν νέες µετοχές. 
 
(γ)  Άρθρο  43α   παρ  1-ε  και  42ε  &  10 :  Εκδοθέντες  τίτλοι και 
ενσωµατωµένα σ' αυτούς δικαιώµατα. 

 
           ∆εν υπάρχουν. 
 
(δ) Άρθρο 43α  παρ 1-ιστ : Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα  στην  παρούσα  

χρήση. 
 
            ∆εν αποκτήθηκαν. 
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Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
  
(α) Άρθρο 43ε  παρ 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού <<Λοιπές 
προβλέψεις>>, αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 

  
∆εν σχηµατίστηκαν προβλέψεις. 
 
β) Άρθρο 43α  παρ 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  παρ 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 ελεχθεί φορολογικά από την σύστασή της έως σήµερα. 
 
 
(δ) Άρθρο 43α  παρ 1-στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη 

καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
          ∆εν υπάρχουν. 
 
ΠΑΡ. 8 .Μεταβατικοί λογαριασµοί 
 
1) Άρθρο 42 ε  παρ 12 :Ανάλυση µεταβατικών λογαριασµών. 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     
                                                                        € 
-Προµήθεια εγγυητ.επιστολών             101,56 
        
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 
  -Ενοίκια κτιρίου                                    30,00 
 
ΠΑΡ. 9. Λογαριασµοί τάξεως 
 
- Άρθρο 42ε  παρ 11 : Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως  
 . 
          ∆εν υπάρχουν. 
 
 
Παρ. 11 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
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-α)   Άρθρο   43α   παρ  1-ιγ,όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆ 

325/1994: 
          
        Αµοιβές εκτός µισθού Προέδρου ,∆ιευθύνοντος Συµβούλου και Αναπληρωτή 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και εκτελεστικών µελών ∆.Σ.  195.000,00  

(β)   Άρθρο   43α    παρ  1-ιγ :  Υποχρεώσεις  που  δηµιουργήθηκαν  ή 
αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση  µέλη  
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

 
           ∆εν υπάρχουν. 
 
(γ)  Άρθρο  43α   παρ  1-ιδ :  ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα 
διοικήσεως  ( µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές ). 

 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
 
& 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 
 
(α) Άρθρο 43α παρ 1-η : Ανάλυση  κύκλου εργασιών  
 
         Ο πραγµατοποιηθείς κύκλος Εργασιών ανέρχεται σε € 2.245.535,49 και 
αναλύεται ως έξης : 

      
Πωλήσεις Προϊόντων                ΕΥΡΩ                       2.244.000,00 
Πωλήσεις Α�. Υλών                ΕΥΡΩ                             1. 535,49 
Σύνολο                                      ΕΥΡΩ                       2.245.535,49 
 
(β)  Άρθρο  43α   παρ  1-θ: Κατηγορίες και κόστος προσωπικού 
 
  Η Εταιρία δεν έχει προσωπικό 
 
(γ) Άρθρο 42ε  παρ 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 <<Έκτατες 
ζηµιές>> και <<Έκτακτα κέρδη>> είναι  σηµαντικά,  κατ'  εφαρµογή της διατάξεως 
του άρθρου 43α & 1-ιγ. 

 
1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα � έκτακτες ζηµίες  
 
                      ∆εν υπάρχουν. 
        
2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  - έκτακτα κέρδη 
  
              Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα            149,68       
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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 864,65 € κατανεµήθηκαν ως 

εξής : 
 
Έξοδα διοικ. λειτουργίας                         864,65 
 Σύνολο                  864,65 
 
 
                                       Ασπρόπυργος,   31/3/2005 
 
 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ       
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ     
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.∆.Τ. Ζ972807            

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
Α.∆.Τ. Η656831 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
Α.∆.Τ.Ι896919  

 
 
 
 
 

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 
14/4/2005. 

 
Αθήνα , 14/4/2005 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ∆.ΜΑΚΡΗΣ 
                                                          Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16311 
                                                             Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. 



 

 

MEVATANCO ELECTRONICS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2004  ΕΩΣ  31/12/2004     

                            

K/A ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2004-31/12/2004 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ 

    31.12.2003 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 31/12/2003 31.12.2003 ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 31.12.2004 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

10 ΓΗΠΕ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Α 0,00   0,00     0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 

11 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΕΡΓΑ 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 ΜΗΧ/ΤΑ -ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤ 830,00 0,00   0,00 0,00 830,00 829,98   0,00 0,00 829,98 0,02 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00       0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 44,02 0,00   0,00 0,00 44,02 44,01   0,00 0,00 44,01 0,01 

  ΣΥΝΟΛΟ 874,02 0,00 0,00 0,00 0,00 874,02 873,99 0 0,00 0,00 873,99 0,03 

16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ 4.323,26 0,00   0,00   4.323,26 864,65   864,65 0,00 1.729,30 2.593,96 

15 ΑΚΙΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 
                    0,00       
                            

ΣΥΝΟΛΟ  5.197,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.197,28 1.738,64 0 864,65 0,00 2.603,29 2.593,99 
 


