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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
 
 
 
 
 
Οικονοµικές Καταστάσεις 
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 
σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «MEVATANCO ELECTRONICS ΑΕ» την 
27/04/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.mevaco.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 Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά 
οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι ,  
 
Η Έκθεση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά στη 
χρήση 2005 συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε βάση το πνεύµα και τα 
αναφερόµενα στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που 
εφαρµόζονται από την 1.1.2005  στην Ελλάδα. 
  
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 
136 του κ.ν. 2190/1920 και δεδοµένου ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας 
ενοποιούνται από την Μητρική Εταιρία «MEVACO AE», έχει ως σηµείο αναφοράς τα 
οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρίας . 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 
 
Το 2005 αποτέλεσε την πρώτη οικονοµική χρήση εφαρµογής στην Ελλάδα των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Η Εταιρεία έγκαιρα προέβη στις 
απαραίτητες ενέργειες για τη µετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα 
∆ΠΧΠ. 
 
Αποτελέσµατα χρήσης  2005 
 
Τα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1 � 31.12.2005 έχουν ως εξής: 
 

 χρήση 2005 χρήση 2004 
Μικτό κέρδος 0,00 616.485,78 
Κέρδη προ φόρων -95.449,86 533.028,64 
Φόρος εισοδήµατος 501,50 185.980,71 
Κέρδη µετά από φόρους -95.951,36 347.047,93 

 
 
 
Η Εταιρία, η οποία σηµειωτέον διανύει την 3η  εταιρική της χρήση, ιδρύθηκε µε σκοπό, 
µεταξύ των άλλων, την συµµετοχή της στην κατασκευή διαφόρων Ολυµπιακών έργων 
και αναµένεται η επαναδραστηριοποίηση της εντός του 2006.  
  
 
Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου 
 
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύσταση της (5.9.2002) 
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Προτεινόµενο µέρισµα 
 
Η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας , τις 
προοπτικές, καθώς και τα δεδοµένα του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος 
προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, τη 
διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού  300.000,00 Ευρώ. 
 
 
 
Ασπρόπυργος  , 27 Απριλίου 2006 
 
 
∆ηµήτριος Κωστόπουλος 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι , η ανωτέρω Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από 2 σελίδες , είναι αυτή 
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα  µε ηµεροµηνία 5 Μαΐου 
2006. 

 
 

Αθήνα , 5 Μαΐου 2006 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 
 

Σεραφείµ ∆. Μακρής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311 

ΣΟΛ αεοε 
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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους µετόχους της 
«MEVATANCΟ ELECTRONICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», 

 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «MEVATANCΟ 
ELECTRONICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε 
την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και 
τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο 
διενεργηθέντα έλεγχο.  
 
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το 
σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε 
εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις 
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική 
βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την 
αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης 
της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές 
καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου  της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε 
παρέχει επαρκή βάση για την διαµόρφωση της γνώµης µας.  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν 
ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα 
αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις 
ταµειακές ροές της Εταιρίας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
 
 
 

Αθήνα 5 Μαΐου 2006 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
Μακρής ∆. Σεραφείµ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311 

ΣΟΛ αεοε 
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Κατάσταση Ισολογισµού 

  Υπόλοιπα 
 Σηµ. 31.12.05  31.12.04 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια 1 0,03  0,03 
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  220,00  210,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2 985,70  1.487,20 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 3 23.168,88  23.168,88 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 4 85.298,00  423.678,04 
Λοιπές απαιτήσεις 5 102.746,76  102.543,13 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 210.713,54  229.494,40 
Σύνολο ενεργητικού  423.132,91  780.581,68 
Iδια κεφάλαια και αποθεµατικά     
Μετοχικό κεφάλαιο 7 60.000,00  60.000,00 
Λοιπά αποθεµατικά 7 20.000,00  20.000,00 
Υπόλοιπο κερδών εις νέον 7 303.132,91  399.084,28 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  383.132,91  479.084,28 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8 40.000,00  301.497,40 
Σύνολο παθητικού  423.132,91  780.581,68 

Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

  Υπόλοιπα 
 Σηµ. 31.12.05  31.12.04 
Κύκλος εργασιών 9 0,00  2.245.535,49 
Κόστος πωληθέντων 11 0,00  1.629.049,71 

Μικτό κέρδος  0,00  616.485,78 

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  3,00  149,68 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11 74.076,43  81.525,74 
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 11 44.552,59  32.754,48 
Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων  -118.626,02  502.355,24 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   23.295,32  40.290,36 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   119,16  9.616,96 
Κέρδη προ φόρων  -95.449,86  533.028,64 
Φόρος εισοδήµατος 10 501,50  185.980,71 
Κέρδη µετά από φόρους  -95.951,36  347.047,93 
     
Κατανεµόνενα σε      
Μετόχους µητρικής  -95.951,36  347.047,93 
     
Βασικά κέρδη ανά µετοχή 13 -1,60  5,78 
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Πίνακας µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

  Μετοχικό Τακτικό Υπόλοιπο  
 Σηµ Κεφάλαιο αποθεµατικό εις νέον Σύνολο 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2004 σύµφωνα      
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές  60.000,00 3.714,22 70.570,22 134.284,44 
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ  0,00 0,00 -2.248,10 -2.248,10 
Υπόλοιπα την 01.01.04 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  60.000,00 3.714,22 68.322,12 132.036,34 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου      
01.01.04 έως 31.12.04      
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου  0,00 0,00 347.047,93 347.047,93 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.04  60.000,00 3.714,22 415.370,05 479.084,27 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα      
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές  60.000,00 20.000,00 400.191,03 480.191,03 
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ  0,00 0,00 -1.106,75 -1.106,75 
Υπόλοιπα την 01.01.05 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  60.000,00 20.000,00 399.084,28 479.084,28 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου      
01.01.05 έως 31.12.05      
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου  0,00 0,00 -95.951,36 -95.951,36 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.05  60.000,00 20.000,00 303.132,92 383.132,92 

Κατάσταση ταµιακών ροών 

 Υπόλοιπα 
 31.12.05 31.12.04

Κέρδη χρήσης προ φόρων  (95.449,86)  533.028,64 
Πλέον / µείον προσαρµογές για :    
Αποσβέσεις χρήσης- προβλέψεις 0,00  0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα (23.176,16)  9.616,96 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες    
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων 0,00  2.001,40 
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 378.007,33  (565.909,97) 
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 76,30  (101,56) 
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (8,70)  (142,78) 
(Μείωση)/Αύξηση  φόρων πληρωτέων (301.365,93)  284.553,79 
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού  (30,00)  30,00 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (119,16)  (9.616,96) 
Καταβεβληµένοι φόροι 0,00  (186.257,40) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (42.066,18)  67.202,13 
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες    
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων (10,00)  10,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 23.295,32  40.290,36 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 23.285,32  40.300,36 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00  0,00 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) 
+ (γ) (18.780,86)  107.502,49 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 229.494,40  121.991,91 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 210.713,54  229.494,40 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤΙΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
 

Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρία µε την επωνυµία «MEVATANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», και 
διακριτικό τίτλο «MEVATANCO ELECTRONICS» ιδρύθηκε στον Ασπρόπυργο τον 
Σεπτέµβριο του 2002. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε 
αριθµό 52614/ 03 /Β/ 02/50 η δε αρχική διάρκειά της έχει οριστεί σε πενήντα (50) 
έτη. Έδρα έχει τον ∆ήµο Ασπροπύργου Αττικής, µε γραφεία επί της Θέσης Πράρι 
Μουστάκι . 
Η εταιρία µε βάση το από 5 Σεπτεµβρίου 2002 υπογραφέν ιδιωτικό συµφωνητικό έχει 
µισθώσει από την µητρική εταιρία του Οµίλου  MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΒΕΕ 
έναν ενιαίο χώρο επιφανείας 18 τετραγωνικών µέτρων που βρίσκεται στην  
βορειοανατολική πλευρά του πρώτου ορόφου του νεότευκτου κτιρίου της µητρικής 
εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην θέση Πράρι-Μουστάκι. 

Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ 
(60.000), ολοσχερώς καταβεβληµένο, διαιρούµενο σε 60.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε µία. 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
(συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2004) 
εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. στις 27 Απριλίου 2006. 

 

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και 
δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε 
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  
Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από άλλες περιοχές 
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην κατασκευή µεταλλικών προϊόντων. Γεωγραφικά η 
εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια. 
 

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν 
αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια 
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γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Τα 
στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της 
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η 
ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και 
της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων 
αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµιακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το 
ανακτήσιµο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του 
ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη 
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε 
πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης 
είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται 
να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από 
την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες 
µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 
i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 
 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν 
οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε 
σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός 
χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που 
αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 

Στον Ισολογισµό της εταιρίας οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των 
παραγώγων απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των 
Υποχρεώσεων µε τίτλο «Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές 
στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσης. 
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ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 
 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές 
ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 
Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
νοµοθετικά από το κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση 
για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός 
από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την 
πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 

Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες. 

 
iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια 
από τις ανωτέρω. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε 
αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή 
χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να 
πώληση το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους 
πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις 
άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται 
όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η 
εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν 
από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
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ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές 
ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε 
την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 
συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 
Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν 
ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία 
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές 
ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 
ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί 
ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος 
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που 
είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα.  

 

Αποθέµατα  
 
Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του 
κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η 
εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης 
µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν 
περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

 
Εµπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο 
του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην 
περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου 
υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο 
ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού 
στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική 
ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης , 
δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων 
 
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα 
και στο ταµείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής 
ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. 
Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 
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 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την 
αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων 
και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων 
(αποθεµατικό υπέρ το άρτιο) . 

 

Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες 
φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο 
αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε 
διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των 
αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται 
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή 
και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους 
φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι 
φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και 
τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις 
οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι 
αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης 
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση 
τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά 
την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση 
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αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών 
διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της 
ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην 
οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της 
προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές 
που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε 
εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από 
την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο 
προβλεπτό µέλλον. 

 
Παροχές στο προσωπικό 

 
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους 
(παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Η εταιρία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα 
ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς του εργαζοµένους της. Το 
µόνο πρόγραµµα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συµβατική 
υποχρέωση ( µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ 
ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί 
απαραίτητα βάση αναλογιστικής µελέτης.  
 

Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή 
τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών 
πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 
 
Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία ετοίµων προϊόντων, πωλήσεων 
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις 
και επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και 
ετοίµων προϊόντων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της 
απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  
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- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την 
περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής 
αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει 
αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο 
ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό 
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της 
αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το 

δικαίωµα είσπραξής τους. 
 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι 
πληρωµές που πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  
αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους 
αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η 
διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Ενσώµατα Πάγια 

 

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας µε τις µεταβολές των ενσώµατων παγίων κατά την 
διάρκεια των χρήσεων 2004 και 2005. 

 Γήπεδα Μεταφορικά Έπιπλα Ακιν/σεις  
Αξία κτήσεως  

κτίρια Μηχανήµατα εξοπλισµός 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2004 0,00 830,00 44,02 0,00 874,02 
Προσθήκες  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις µεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2004 0,00 830,00 44,02 0,00 874,02 
      
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις      
Απογραφή 01.01.2004 0,00 829,98 44,01 0,00 873,99 
Προσθήκες  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2004 0,00 829,98 44,01 0,00 873,99 
      
Αναπόσβεστη αξία      
Κατά την 01.01.2004 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03 
Κατά την 31.12.2004 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03 
      
Αξία κτήσεως       
Απογραφή 01.01.2005 0,00 830,00 44,02 0,00 874,02 
Προσθήκες  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις µεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2005 0,00 830,00 44,02 0,00 874,02 
      
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις      
Απογραφή 01.01.2005 0,00 829,98 44,01 0,00 873,99 
Προσθήκες  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2005 0,00 829,98 44,01 0,00 873,99 
      
Αναπόσβεστη αξία      
Κατά την 01.01.2005 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03 
Κατά την 31.12.2005 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03 
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2.   Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν 
υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές 
απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 
αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Η 
συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος έχει ως εξής. 

 

  Υπόλοιπα 
  31.12.05  31.12.04 
Υπόλοιπα έναρξης περιόδου  1.487,20  1.210,51 
Χρεώσεις (πιστώσεις) στα αποτελέσµατα 
περιόδου  -501,50  276,69 
Υπόλοιπα τέλους περιόδου  985,70  1.487,20 

 

3. Αποθέµατα 

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας µε τα υπόλοιπα των αποθεµάτων  κατά την διάρκεια 
των χρήσεων 2004 και 2005 
 

  Υπόλοιπα 
Αποθέµατα  31.12.05  31.12.04 
Εµπορεύµατα  22.668,88  22.668,88 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες  500,00  500,00 
Σύνολα  23.168,88  23.168,88 

 
 

4. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων κατά το τέλος  των 
χρήσεων 2004 και 2005 έχουν ως εξής. 

  Υπόλοιπα 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  31.12.05  31.12.04 
Πελάτες  0,00  253.678,04 
Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες  85.298,00  170.000,00 
Προβλέψεις αποµείωσης  0,00  0,00 
Σύνολα  85.298,00  423.678,04 

 

5. Λοιπές απαιτήσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων στην λήξη  των χρήσεων 2004 και 2005 έχουν 
ως εξής. 

 
  Υπόλοιπα 
Λοιπές απαιτήσεις  31.12.05  31.12.04 
Ελληνικό δηµόσιο   102.721,50  102.441,57 
Μεταβατικοί λογαριασµοί  25,26  101,56 
Σύνολα  102.746,76  102.543,13 
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6. Ταµιακά διαθέσιµα 

Τα υπόλοιπα των διαθεσίµων στην λήξη  των χρήσεων 2004 και 2005 έχουν ως εξής 

 

  Υπόλοιπα 
∆ιαθέσιµα  31.12.05  31.12.04 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  216,92  472,71 
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες  210.496,62  229.021,69 
Σύνολα  210.713,54  229.494,40 

 

7. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου αναλύεται ως εξής. 
 

  Αριθµός  Κοινές  Ίδιες   
  µετοχών  µετοχές  µετοχές  Σύνολο 
31-∆εκ-05  60.000  60.000  0  60.000,00 
31-∆εκ-04  60.000  60.000  0  60.000,00 

 
 
 
 
Η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1,00. Το δε 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει ως εξής. 
 

Μετοχικό κεφάλαιο  60.000,00  60.000,00 
Λοιπά αποθεµατικά  20.000,00  20.000,00 
Υπόλοιπο κερδών εις νέον  303.132,91  399.084,28 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  383.132,91  479.084,28 

 

8. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων στην λήξη  των χρήσεων 
2004 και 2005 έχουν ως εξής 

  Υπόλοιπα 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  31.12.05  31.12.04 
Μεταβατικοί λογαριασµοί  0,00  30,00 
Υποχρεώσεις για φόρους  0,00  301.467,40 
Πιστωτές διάφοροι  40.000,00  0,00 
Σύνολα  40.000,00  301.497,40 
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9. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής. 
  Υπόλοιπα 
  31.12.05  31.12.04 
Πωλήσεις εµπορευµάτων  0,00  0,00 
Πωλήσεις προϊόντων  0,00  2.244.000,00 
Λοιπές πωλήσεις  0,00  1.535,49 
Σύνολα  0,00  2.245.535,49 

 

10. Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος ο οποίος επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσης αναλύεται ως 
εξής 
 

  Υπόλοιπα 
  31.12.05  31.12.04 
Φόρος εισοδήµατος  0,00  186.257,40 
Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων  501,50  -276,69 
Σύνολο  501,50  185.980,71 

 
Σηµειώνεται επίσης ότι οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2003 
έως 2005 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το 
ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα 
εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 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. Εκτίµηση της ∆ιοίκησης είναι, 
ότι οι τυχόν πρόσθετοι φόροι, δεν θα είναι σηµαντικοί λαµβάνοντας υπόψη και την 
ύπαρξη φορολογικών ζηµιών. 

11. Κόστος πωληθέντων 

Τα κατά είδος έξοδα της εταιρείας και η κατανοµή αυτών στις λειτουργίες έχουν. 
 
 

Είδος δαπάνης  01.01-31.12.05 01.01-31.12.04 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  0,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  110.580,00  220.301,66 
Παροχές τρίτων  1.566,56  4.327,63 
Φόροι τέλη  89,10  85,14 
∆ιάφορα έξοδα  6.393,31  15.720,77 
Αποσβέσεις ενσωµάτων  0,00  0,00 
Αποσβέσεις αύλων  0,00  0,00 
Λοιπά έξοδα  0,05  0,00 
Κόστος αποθεµάτων   0,00  1.502.894,73 
Σύνολο  118.629,02  1.743.329,93 
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Κατανεµόνενα σε     
Κόστος πωλήσεων  0,00  1.629.049,71 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  74.076,43  81.525,74 
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων  44.552,59  32.754,48 
Σύνολο  118.629,02  1.743.329,93 

 
 
 

12. Προσαρµογή στα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

Η εταιρεία συντάσσει για πρώτη φορά Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως ηµεροµηνία µετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ορίσθηκε η 1η Ιανουαρίου 2004. Οι 
µεταβολές οι οποίες προέκυψαν από την µετάβαση αυτή, παραθέτονται στον 
παρακάτω πίνακα.   

 01.01.2005 01.01.2004 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων όπως προγενέστερα είχαν    
απεικονισθεί σύµφωνα µε τα ΕΛΠ    (α) 480.191,03 134.284,44 
   
Επίδραση από την διαγραφή άυλων περιουσιακών  -1.106,75 -2.248,10 
Στοιχείων   
   
Σύνολο προσαρµογών      (β) -1.106,75 -2.248,10 
   
Επενδυµένα κεφάλαια κατά ∆ΛΠ (α+β) 479.084,28 132.036,34 

 

13. Κέρδη ανά µετοχή. 

Τα βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους 
που αναλογεί στους µετόχους της εταιρείας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των 
κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου 
 

  Υπόλοιπα 
  31.12.05  31.12.04 
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους   -95.951,36  347.047,93 
     
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών   60.000  60.000 
     
Βασικά κέρδη κατά µετοχή   -1,60   5,78 

 
 

14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να 
αφορούν την Εταιρία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (∆ΛΠ). 
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15. ∆ιαιτερικές συναλλαγές . 

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2005 ΚΑΙ 31.12.2004 

                                                        ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 

31.12.2005 31.12.2004 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
Σ
Η

 

0,00 0,00 

 

                                                        ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 

31.12.2005 31.12.2004 

Υ
Π
Ο
Χ
ΡΕ
Ω
ΣΗ

 

0,00 0,00 

 

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΣΟ∆Α  31.12.2005 ΚΑΙ 31.12.2004 

                                                        ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 

31.12.2005 31.12.2004 

Π
Ω
Λ
Η
ΤΗ
Σ 

0,00 0,00 

 

                                                        ΠΩΛΗΤΗΣ 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 

31.12.2005 31.12.2004 

Α
ΓΟ
ΡΑ
ΣΤ
Η
Σ 

1.320,00 163.858,04 

 


